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• Sporto apžvalga (p. 2, 8)
• Žaidimai Baltijos kelyje
(p. 3)
• Gyvenimo harmonijos be-
ieškant (p. 3)
• Baltarusijoje – lietuviškos
Gudijos keliais (pabaiga)
(p. 4)
• Žvilgsnis į energetiką (pa-
baiga) (p. 5)
• Skaitytojų laiškai (p. 5)
• Dieve, laimink... (p. 8)
• Lietuvos kario atsimini-
mai (p. 9)
• Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
• Pokalbis su ,,Misis Visata
2009” (p. 10)
• Skaitytojų kūryba (p. 11)

Diplomatai bus vertinami pagal jû veiklos rezultatus

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Klaipėdos universiteto (KU) tyrinė-
tojai mano atradę per Antrąjį pasau-
linį karą prie Estijos krantų nusken-
dusį pirmąjį tuometinio Lietuvos ka-
ro laivyno laivą ,,Prezidentas A. Sme-
tona”.

Praėjusią savaitę universiteto at-
stovai Lietuvos jūrų laivyno laivu
,,Jotvingis” išplaukė į Suomijos įlan-
ką, kur po dvi dienas trukusios eks-

pedicijos kartu su Talino jūrų muzie-
jaus tyrėjais Estijos teritoriniuose
vandenyse aptiko nuskendusio laivo
liekanas. Ekspedicijoje dalyvavo ir
pirmojo ,,Prezidento A. Smetonos”
kapitono Adomo Daugirdo anūkas
Jonas Nekus, gyvenantis Čikagoje.

KU rektorius Vladas Žulkus sa-
kė, jog didelė tikimybė, kad šįkart ap-
tiktas būtent laivo ,,Prezidentas A.
Smetona” liekanos, tačiau šį spėjimą

dar reikės patvirtinti Baltijos jūros
gelmėse atlikus detalesnius tyrimus.

,,Mums, lietuviams, kurie at-
plaukė karo laivu ieškoti pirmojo Lie-
tuvos karo laivo, tikrai pasisekė – ieš-
kojome jo, ir atrodo, kad radome.
Šiek tiek mistiškas variantas, bet gali
būti toks dalykas, kad atradome bū-
tent jo liekanas”, – sakė V. Žulkus.

Tyrėjų laukia dar ilgas ir ne-
lengvas darbas siekiant išsiaiškinti,
ar rastas būtent šis laivas – rekto-
riaus teigimu, toje vietoje 83 metrų
gylis, tad teks tyrinėti dugną ne na-
rams, kuriems ten per gilu, o pasitel-
kus specialią techniką. Be to, tikėti-
na, kad laivą gerokai suniokojo sprog-
menys, tad jį gali būti sunku atpa-
žinti.

,,Artimiausiu metu savo prietai-
sais dar kartą patikrinsime, kad gau-
tume sonarų nuotraukas. Jei ta tiki-
mybė išliks, kad būtent tas laivas, gal
kitąmet tektų jį apžiūrėti specialiais
robotais po vandeniu, kurie fotogra-
fuoja. Tai nebus paprasta, nes ten na-
rai nebepasineria. Laivas gavo galbūt
net ne vieną, o dvi torpedas, ir neišlikęs
taip jau sveikas”, – teigė V. Žulkus.

EP gali suvaidinti lemiamâ vaidmenî kuriant ES bendrâ energetikos politikâ

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– Lietuvos diplomatams tenka veikti
finansinių iššūkių sąlygomis, tačiau,
kaip pabrėžė užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas, privalome
išsaugoti diplomatinės tarnybos
veiksmingumą ir užtikrinti, kad Lie-
tuva išliktų aktyvi tarptautinės bend-

rijos narė.
Ketvirtadienį šv. Mišiomis Vil-

niaus Dievo Gailestingumo švento-
vėje prasidėjo metinis Lietuvos dip-
lomatinių atstovybių vadovų susiti-
kimas. Po šv. Mišių Lietuvos diplo-
matinių atstovybių vadovai susitiko
su prezidente Dalia Grybauskaite.

Savo pranešime dėstydamas Lie-
tuvos diplomatinės tarnybos svar-
biausius tikslus užsienio reikalų mi-
nistras pažymėjo, kad Lietuvos žmo-
nės ambasadorių darbą ir diplomati-
nės tarnybos veiksmingumą vertins
pagal du dalykus: kuo diplomatinė
tarnyba prisidėjo, kad būtų įveikti
ekonominiai iššūkiai, ir kaip ši tar-
nyba padeda Lietuvos piliečiams už-
sienyje.

Laikas diktuoja Lietuvos diplo-
matinės tarnybos uždavinius, todėl,
pasak ministro V. Ušacko, ekonominė
diplomatija, energetinis saugumas,
veiksminga Europos politika ir Rytų
kaimynystės politika bus pagrindinės
diplomatų temos artimiausiais metais.

,,Turime vykdyti aktyvią ekono-
minę diplomatiją, užtikrinančią eko-
nominių ryšių su tradiciniais partne-
riais plėtrą ir atveriančią naujas rin-
kas. Verslo klubuose, forumuose ir
ekonominiuose pasitarimuose darysi-
me viską, kad apsaugotume Lietuvos
verslo interesus”, – sakė V. Ušackas.

Nukelta į 6 psl.

Briuselis, rugpjūčio 27 d.
(ELTA) – Visai Europos Sąjungai
(ES) dabar itin svarbios yra energe-
tikos problemos ir Europos Parla-
mentas (EP) gali suvaidinti lemiamą
vaidmenį kuriant ES bendrąją ener-
getikos politiką, teigė prezidentė Da-
lia Grybauskaitė susitikime su nau-
juoju EP pirmininku Jerzy Buzek.

Lietuvos vadovė labai teigiamai

įvertino faktą, kad EP pirmą kartą
vadovaus ES narės iš Vidurio ir Rytų
Europos atstovas.

Kalbėdama su EP pirmininku D.
Grybauskaitė pabrėžė būtinybę kuo
greičiau išspręsti ES institucinius
klausimus tvirtinant naują Europos
Komisijos vadovą ir toliau rengiantis
Lisabonos sutartyje numatytoms įs-
taigų pertvarkoms.

Prezidentė D. Grybauskaitė ir
EP vadovas sutarė, kad ir Lietuvai, ir
visai ES itin svarbios energetikos
problemos. Pasak D. Grybauskaitės,
derėtis su energetikos tiekėjais kiek-
vienai šaliai atskirai yra netikslinga.

,,ES kol kas neturi bendrosios
energetikos politikos. Tačiau valsty-
bės narės gali turėti bendrą gerą valią
sprendimus priimti kartu. EP čia gali

suvaidinti lemiamą vaidmenį, panau-
dodamas savo didelį autoritetą, kaip
vienintelė tiesiogiai piliečių rinkta
institucija”, – sakė valstybės vadovė.

Prezidentė pakvietė EP vadovą
dalyvauti spalio mėn. Briuselyje
rengiamoje konferencijoje totalitari-
niams režimams įvertinti, praėjus 70
metų nuo Molotov-Ribbentrop pakto.
J. Buzek tokį sutikimą davė.

Lietuviai mano radê laivâ ,,Prezidentas A. Smetona”

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas kalba Lietuvos diplomatinių at-
stovybių vadovų susitikime. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Ankstesni bandymai ieškoti šio laivo buvo nesėkmingi.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Rugpjūčio 22 d. Čikagos lietuvių
(„Liths”) lyga žengė dar vieną žings-
nį į jos vykdomų pirmenybių pabaigą.

Tą šeštadienį mažojoje aikštėje
prie PL centro, Lemonte buvo sužais-
ti pirmieji pusfinalio susitikimai.
Viename iš jų – „Vilniaus” komanda
įveikė „Nevėžį” 2:1. Kitame – „Kau-
no” futbolininkai išplėšė sunkią per-
galę 1:0 iš „Pokerio klubo” atstovų.

To paties šeštadienio popietę bu-
vo kovota ir dėl 5–8 vietų. Čia „Li-

tusco” net 7:1 supliekė „Šiaulių” ko-
mandos žaidėjus, o „Legalai” priver-
tė pasiduoti „Jaunimo” komandą 4:2.

Antrosios pusfinalio rungtynės
tarp tų pačių komandų bus žaidžia-
mos rugpjūčio 29 d. Pirmosios rung-
tynės prasidės 1 val. p. p. Vėliau vyks
antrieji susitikimai dėl 5–8 vietų.

Finalinės rungtynės ir varžybos
dėl kitų vietų bus surengtos rugsėjo
12 d.

Na va, ir išlindo yla iš maišo.
Pasirodo, kad Lietuvos valdžia,
tiek kalbanti apie diržų susiver-
žimą, pati susiveržti jų net ne-
galvoja. Valstybės tarnybos de-
partamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos pranešė, kad, ne-
paisant nuolat iš premjero And-
riaus Kubiliaus lūpų skambėjusių
pažadų mažinti biurokratų ar-
miją, per pirmuosius penkis šių
metų mėnesius civilių valstybės
tarnautojų skaičius valdžios
įstaigose išaugo net 615. Nesu-
pranta tie tikrintojai, kad valdžia
daug darbo turi. Reikia juk išsi-
aiškinti, ar Seimo pirmininkas
tikrai draugavo su nusikalsta-
mos grupuotės nariais, ar Seimo
narė tikrai vandalė, ar dar vie-
nas Seimo narys tikrai mokesčių
mokėtojų pinigus ne toms reik-
mėms panaudojo. Darbų – be-
galė. Tad mokesčių mokėtojai
tesusiveržia diržus ir tesidžiau-
gia, kad dirbančiųjų atsiranda.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Baigiasi Čikagos lietuvių futbolo lygos 
pirmenybės

EDVARDAS ŠULAITIS

Vladimiras Romanovas? – kas
jis? Tai vienas turtingiausių rusų kil-
mės Lietuvos verslininkų, gimęs
1947 m. birželį Tverėje, Rusijoje. Ve-
dęs, su žmona Svetlana turi sūnų Ro-
maną. Šiandien V. Romanovas yra
UAB Ūkio banko investicinės grupės
(ŪBIG) prezidentas ir AB Ūkio ban-
ko akcininkas. Šis vyras pinigus, už-
dirbtus 1965–1970 m. tarnaujant
Murmansko jūrų laivyne ir dirbant
taksistu, investavo į namudinį verslą
Kaune. 1972 m. pasinaudojo įstaty-
mu, leidžiančiu karo veteranams (ir
kitiems TSRS privilegijuotiems pilie-
čiams) užsiimti tokia veikla, ir nusi-
pirko 11 mezgimo mašinų, privatiza-
vo porą įmonių. Tuo pačiu metu V.
Romanovas su partneriais įkūrė pir-
mą privataus kapitalo Lietuvos ban-
ką – Ūkio banką. Tai buvo pradžia jo
finansinės veiklos, kuri išsiplėtė į
Balkanų rajoną ir kitas šalis. Jo visos
finansinės veiklos aprašymui reikėtų
ne vieno puslapio.

Jo pomėgis futbolui, 
vėliau – krepšiniui

Šalia savo tiesioginio verslo jis
pirmiausia nemažai pinigų investavo
į futbolą, nupirkdamas Škotijos sos-
tinės Edinburgh „Hearts’’ klubą, rė-
mė Lietuvos čempionus „Kauno
FBK’’, Baltarusijos Minsko klubą bei
Lietuvos futbolo federaciją. Tokiu
būdu jis išgarsėjo tarp visų futbolu
besidominčių sirgalių.

Kai Kauno „Žalgirio’’ krepšinio
klubas pateko į finansinius nepritek-
lius ir turėjo milijonines skolas, V.
Romanovas ryžosi padėti šiam Kau-

„Fire” įveikė Colorado
„Rapids” 3:2

2010 m. Pasaulio 
čempionato atranka 

Praėjusį sekmadienį Toyota Park
aikštėje prie Čikagos „Fire” profesio-
nalų futbolo klubo komanda 3:2 įvei-
kė svečius iš Colorado – „Rapids” fut-
bolininkus. „Fire” išliko MLS lygos
Rytų grupės antroje vietoje.

Po be įvarčių pasibaigusio pirmo-
jo kėlinio, 48-ą minutę varžovai pir-
mąjį įvartį įmušė, o po 10 minučių
pridėjo dar vieną. Tačiau čikagiečiai
nepasidavė – išlygino 2:2, o pačioje
rungtynių pabaigoje jie persvėrė 3:2
ir iškovojo 3 taškus.

Dabar Rytų grupėje pirmauja
Columbus miesto vienuolikė (39 taš-
kai). Čikagos „Fire” yra atsilikusi
vienu tašku. Trečią vietą su 30 tšk.
užima Toronto  FC.

Rugsėjo 9 d. Lietuvos futbolo
rinktinė vyks į Farerų salas, kur ko-
vos su vietine rinktine dėl patekimo į
2010 metų Pasaulio čempionato baig-
minę grupę. Nepaisant to, kad Fare-
rų salos pasauliniame skirstyme yra
lentelės gale, Lietuvos rinktinė ten
žada pasirodyti geriausios sudėties.

Vyras, kuris išgelbėjo Kauno „Žalgirį’’ nuo bankroto  
Jis – Vladimiras Romanovas

no legendiniam klubui. 2009 m. ge-
gužę jis įsigijo 75 proc. „Žalgirio’’ ak-
cijų ir ryžosi išspręsti susidariusias
problemas. Ūkio banko investicinė
grupė, kuri valdo Kauno „Žalgirį’’,
įsipareigojo investuoti 51 milijoną
litų. Kaip skelbiama, šios finansinį
stabilumą užtikrinančios permainos
turėjo įtakos tam, kad Kauno „Žal-
giriui’’ birželio mėnesį buvo patvir-
tinta ilgalaikė Eurolygos A klasės
licencija.

Apie šį multimilijardierių Kauno
„Žalgirio’’ krepšinio klubo išgelbėto-
ją išsamų pokalbį išspausdino naujas
Lietuvos sporto žurnalas „Sporto
žmonės’’ (2009 m. birželio 1 d. nu-
meryje). Rašinio antraštė gana iš-
kalbi – „V. Romanovas: ‘Niekas nenu-
galės ‘Žalgirio’.’’ O pirmoji pastraipa
skamba taip: „Didžiausias sporto me-
cenatas Lietuvoje Vladimiras Roma-
novas nutarė padėti Kauno ‘Žalgi-
riui’ ir ištraukti komandą iš skęsti
pradėjusio laivo. 75 proc. klubo akci-
jų perpirkęs verslininkas atliko audi-
tą, rado didžiules skolas ir, suforma-
vęs savo viziją bei strateginį planą,
papasakojo apie permainas, kurių
teks imtis.’’

Verslininkas pažymėjo, jog ko-
manda turi 27 milijonus skolų (klubo
ankstesnis vadovas pradžioje kalbėjo
tik apie 5 milijonus).

„Turime kelis būdus, kaip įveikti
susidariusią padėtį. Galime užmerkti
akis ir skolintis toliau. Tada po metų
turėsime 36 milijonus skolų, o dar po
metų – 46 milijonus ir t. t. Užtat bū-
sime ambicingi. Kitas kelias yra pra-
dėti nuo vaikų. Skirti didžiausią dė-
mesį jaunajai kartai ir stengtis, kad ji
užimtų vietas pagrindinėje komando-
je.’’

Šiam kartui tikriausiai pakaks
tiek pastabų ir minčių apie „Žalgirio”
gelbėtoją V. Romanovą. Daugiau apie
jį parašysime ateityje.

Tik norime pažymėti, kad jis jau
baigia sudaryti komandą naujam
Eurolygos sezonui, o kaip tai pasi-
seks, pamatysime jau šių metų pabai-
goje. O mes savininkui ir komandai
linkime geros kloties toliau garsinti
Kauno ir Lietuvos vardą.

Vladimiras Romanovas

Europos oro balionų čempionatas
,,Kuo lietuviai taip nusipelnė oro

balionams, kad tiek daug jūsų atva-
žiavo?” Tokį klausimą pusiau juokais,
pusiau rimtai mūsų šalies atstovams
dažnai užduoda Europos oro balionų
čempionato, šią savaitę vykstančio
Prancūzijoje, dalyviai. Iš viso čempio-
nate mūsų šaliai atstovauja septy-
nios komandos – jiems irgi daro
įspūdį. Tiek pat vietų šių metų žemy-

no pirmenybėse gavo tik Vokietija,
turinti per 80 mln. gyventojų. 

Iš viso 16-ajame Europos oro ba-
lionų čempionate startavo 83 orei-
viai iš 26 valstybių.  

Mūsų šaliai atstovauja Vilniaus
oreivių asociacijos prezidentas Tadas
Gegevičius, Marijampolės oreivių
klubo prezidentas Rimas Kostiuške-
vičius ir jo sūnus – jauniausias Lietu-

vos rinktinės narys 18-metis Rokas,
alytiškis Mindaugas Lyčius, ne tik
oro balionus, bet ir boingus pilotuo-
jantis Valerijus Machnorylovas, Orei-
vystės centro pilotai vilniečiai finan-
sų analitikų asociacijos prezidentė
Daiva Rakauskaitė ir Vytautas Svi-
derskis.

ELTA
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LINA PEÇELIÙNIENÈ

Prieš 20 metų mūsų Baltijos
kelią anuometinė Sovietų Sąjunga
matė. Oho kaip pamatė. Nors buvo
Michail Gorbačiov „perestroika” – at-
šilimas, bet gavome grėsmingą pa-
reiškimą apie nacionalistinę isteriją
ir pagrasinimus apie galimą tautos
išnykimą dėl neatsakingų naciona-
listų veiksmų.

Tiesa, jau tais pačiais 1989
metais Sovietų Sąjungos Liaudies
deputatų suvažiavimas buvo priver-
stas pripažinti gėdingą Molotov-
Ribbentrop paktą niekiniu. Baltijos
kelias neabejotinai tuomet pasitarna-
vo rusų sąmonei atbusti – prisiminė
Maskva ir to pakto slaptuosius pro-
tokolus, kuriais Stalin ir Hitler
Europą pasidalijo.

Tuomet atrodė: nebeužtvenksi
upės bėgimo. Taip ir buvo. Nors tven-
kė visais būdais (ekonomine blokada
ir tankais Sausio 13-ąją), bet per
tolimesnį Boris Jelcin valdymo laiko-
tarpį Lietuva su Rusija susitvarkė
santykius, kaip ir dera kaimyninėms
valstybėms. Tiesa, B. Jelcin primygti-
nai siūlė, kad Rusija galėtų Lietuvai
garantuoti saugumą, bet nesutrukdė
mums pasirinkti NATO.

Šiemet mūsų Baltijos kelio 20-
mečio minėjimą pastebėjo ir Ameri-
ka, ir Europos Sąjunga, o UNESCO
generalinis direktorius atsiuntė Sei-
mui laišką, kuriame praneša, kad
milijoninę laisvės siekiančių žmonių
grandinę, nusidriekusią nuo Talino
per Rygą iki Vilniaus, siūloma įtrauk-
ti į Pasaulio atminties registrą. Ru-
sija Baltijos kelio jubiliejaus „nepa-
stebėjo” – nė žodžio apie jį. Bet tele-
vizijos programoje „Vremia” kalbėjo
apie Molotov-Ribbentrop pakto 70
metų jubiliejų. Ne, tikrai nesakė, kad
tas paktas lėmė Antrojo pasaulinio
karo pradžią. Aiškino, kad tai buvo
vienintelė išeitis Sovietų Sąjungai
metams apsisaugoti, pastūmus savo
sienas į Vakarus, iki pat Baltijos
jūros. Ir užbaigė reportažą, kad sienų
stumdymas tuomet buvo įprastas
tarptautinės politikos veiksmas, kaip,
beje, ir dabar (gal turėjo galvoje Ab-
chazijos ir Pietų Osetijos atplėšimą
nuo Gruzijos?).

Šiandien Rusijos imperinės am-
bicijos liejasi per kraštus. Nuo to lai-
ko, kai Rusijos prezidentas Vladimir
Putin Sovietų Sąjungos subyrėjimą
pavadino geopolitine tragedija, tapo
natūralu imperijos vėl ilgėtis. Stalin
rusų vadovėliuose dabar pavadintas
geriausiu vadybininku, jam vėl pra-
dėti statyti paminklai. Rusijoje už-
drausta net diskutuoti, kad sovietinė
armija buvo ne išvaduotoja. 

O Kremliaus palaimintiems is-
torikams leista (liepta) Baltijos vals-
tybes vadinti limitrofais – imperijos
pakraščiais, kurie šiek tiek paburbu-
liuoja, kai imperija silpsta, ir vėl pri-
jungiami, kai sustiprėja. 

Galėtume dėl to nesijaudinti ir
be kompleksų eiti pirmyn, Baltijos
keliu, kaip sakė prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Dar po 20 metų Rusija
užmirštų, kad mes limitrofai. Suo-
mijos juk taip nevadina. Blogai, žino-
ma, kad net mūsų istorikų, tarkim
Česlovo Laurinavičiaus, mąstymas
prisijungia prie Rusijos propagandos
tinklalapių. Bet tai gal vienetinis ru-
sofobijos-rusofilijos epizodas?

Vis dėlto problema gilesnė. 20
metų per mažai, kad mes patys su-
voktume, jog saugiai gyvename savo
valstybėje. Pirmasis valstybės vado-
vas Vytautas Landsbergis skubėjo
sukalti kuo daugiau nepriklausomy-
bės kuoliukų – pasąmonėje įsispaudė,
kad laiko turime nedaug. Nemokame
ramiai eiti Baltijos keliu po truputį
augdami ir tobulėdami. Vyraujanti
sąmonė tokia: jei šiandien Lietuva –
ne Švedija, tai viską darome iš naujo
– metame kaltuosiuos politikus ir
ieškome naujo gelbėtojo.

Mąstymas, kad turime savo val-
džią, už kurią patys esame atsakingi,
tikrai nėra vyraujantis. Dažniau
manoma, kad valdžia mums kažkokia
iš šalies primesta ir iš principo yra
bloga. O jei rinkimų sistema būtų
kitokia, gerus išsirinktume. Dar kvai-
liau valdžiai keršyti tyčia renkant
juokdarius. Atrodo, kad per dvide-
šimt metų patys dar nesupratome,
kad valstybė tikra, o ne trumpalaikis
žaidimas. 

Kartais puolame abejoti, ar tikrai
NATO Lietuvą gins. Nuolat sieloja-
mės, kad tauta nebevieninga ir Bal-
tijos kelio nebepakartoja. O juk ste-
buklų neįmanoma pakartoti, demok-
ratiniame pasaulyje natūralūs idėjų
ir interesų skirtumai.

Ką bendro Arūno Valinsko parti-
ja turi su Baltijos keliu? Nieko. O
kodėl jos pavadinimas toks preten-
zingas – Tautos prisikėlimo partija?
Kuo dažniau skelbiami prikėlimo,
atgimimo tikslai, kuo labiau norima
pakartoti Sąjūdį, tuo smarkiau smen-
gama į purvą. Rolando Pakso ar Vik-
toro Uspaskicho rinkėjai kaltina po-
litinę sistemą susimokiusią nuversti
„kovotojus gelbėtojus”. A. Valinsko
kritimas, atrodytų, turėtų būti pamo-
ka ilgam. Pretendavusi prikelti tautą,
pakelti Seimo (tautos atstovybės)
prestižą, partija be jokio išorinio spau-
dimo susiriejo tarpusavyje ir vienas
kitą vadina vagimis ir parazitais.

Būtų gražu, jei pamoką išmokę
tie 180,000 Tautos prisikėlimo parti-
jos rinkėjų sustotų į gyvą grandinę ir
susikibę rankomis prisiimtų atsako-
mybę už savo pakvailiojimus. Juk iš
anksto žinojo, ką renka – tuos, su
kuriais bus linksmiau. 

Bet „ant bangos” jau taikosi nau-
ja Kazimiros Prunskienės Liaudies
partija ir dar visokie „kitokios Lie-
tuvos” prikėlėjai. Žaidimai nesibaigia.

,,Valstiečių laikraštis”

ŽAIDIMAI BALTIJOS
KELYJE Gyvenimo harmonijos

beieškant 
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žiniasklaida mirgėte mirga  nuo visokiausių patarimų įvairiomis te-
momis bei progomis. Ten randame receptų, kaip išvengti ekonomi-
nės krizės, kaip pasiruošti pensijos metams, kaip auginti vaikus

bei džiaugtis anūkais ir t.t. Nemažai dėmesio skiriama ir sveikatai. Šio
mano straipsnio dėmesio centre bus septyni požiūriai į sveikatą. Jie visi
tarp savęs harmoningai rišasi. Atkreipus dėmesį nors ir į vieną iš jų, tei-
giama įtaka gali nubanguoti ir per likusius šešis. Mūsų laimei, tie septyni
požiūriai yra lengvai suprantami ir nesunkiai pasiekiami.

Jausmų harmonija. Kartais ji yra laikoma centrine, svarbiausia.
Reikia suprasti savo jausmus ir kaip jie daro įtaką mūsų gyvenimui. Rei-
kia žinoti, kaip su jausmais tvarkytis ar kaip juos atitinkamai pakore-
guoti. Tai yra  jausminės harmonijos dėmesio centre. Įtampos mažinimas
ir savo jausmų apvaldymas – į viską nereaguoti taip, lyg tai būtų pasaulio
galas – yra didelė dalis veiksmingos strategijos. Svarbu išmokti kartais
pasakyti ,,Ne!”, o ne  iš paskutiniųjų stengtis visiems įtikti.

Intelektualinė harmonija. Daugelis galvoja apie skaitymą, kai jie
pagalvoja apie intelektualinę harmoniją. Tačiau yra  daugybė kitų būdų
tokiai harmonijai ugdyti. Verta pagalvoti apie naujus pomėgius, pvz., mu-
ziejų lankymą, istorijos šaltinių suradimą mėgiama tema. Savo protines
jėgas galima stiprinti išmokstant megzti, užsirašant į tapybos vandeni-
niais dažais pamokas apylinkės kolegijoje. Visada yra daržininkystė ar
kulinarija ar svetimos kalbos. Mokymasis bet ko naujo didina intelektu-
alinių jėgų harmoniją.

Kūno harmonija. Svorio numetimas yra vienas iš pirmų dalykų,
ateinančių į galvą, kai užsimename apie kūno kultūrą ar kūno harmoniją.
Bet su rūpesčiu dėl svorio kūno kultūra  nesibaigia. Sveika mityba, tinka-
ma mankšta ir pastovus poilsis daug gali prisidėti prie kūno sveikatos.
Galima ir skatintina savo kūno kultūros užmojus sujungti su socialiniais.
Juk su draugu ar kaimynu galima kartu eiti pasivaikščioti, lankyti jogos
pamokas ar užsirašyti į mankštos kursus kūno kultūros centre. Daug spe-
cialistų teigia, kad geriausia,  naudingiausia kūnui mankšta yra plauki-
mas.

Harmonija su aplinka. Ši sritis gali būti užmiršta, bet ji lieka svar-
bi. Čia eina kalba ne tik mūsų planetą ir gamtą, bet ir mūsų kasdieninę
aplinką. Kokios būklės yra mūsų namai, automobilis ir kitas turtas? Ar
būtų naudinga juos aptvarkyti, apvalyti, pagražinti? Svarbu prižiūrėti sa-
vo aplinką. Taip sumažinsime savo kasdieninį rūpestį ir patirsime vidinį
pasitenkinimą.

Socialinė harmonija. Tai bene svarbiausia geros nuotaikos dalis.
Santykiai su kitais yra labai svarbu ne tik mūsų savijautai, bet ir pačiai
tapatybei. Svarbu jaustis esant platesnės visuomenės dalimi. Dažnai iš
ten gauname mums reikalingą palaikymą bei paramą. Pagalvokime apie
tuos, su kuriais mėgstame praleisti laiką. Mūsų draugystės daug ką pasa-
ko apie mus pačius. Aplink save sutelkus teigiamai nusiteikusius draugus
su laiku pamatysime, kad ir mūsų pačių perspektyva į gyvenimą darosi
teigiamesnė.

Profesinė harmonija. Čia profesiją  reikia suprasti plačiau ir į tai
įtraukti amatus, bet kokius darbus ar savanoriškus užsiėmimus. Koks
mūsų pašaukimas gyvenime? Jei tai nebėra aktualu, kokie laisvalaikio už-
siėmimai mums įdomūs, kurie įžiebia naują entuziazmą gyvenimui? Dau-
gelis savo harmonijos šioje plotmėje ieško ir ją randa savanoriaudami ligo-
ninėse, bažnyčiose, mokyklose, gyvenamosios apylinkės veikloje. Lietu-
viams progų ir galimybių teikia plati visuomeninė veikla, visada ieškanti
naujų veidų ir energingų rankų. Siekdami profesinės harmonijos suar-
tėsime su kitais, kam nors padėsime ir padidinsime savo meilę artimui.

Dvasinė harmonija. Čia dėmesio centre yra su laiko tėkme didė-
jantis gyvenimo prasmės pajautimas ir supratimas. Kas šiame pasaulyje
mums suteikia dvasinę ramybę? Ar tai yra malda, meditacija ar religinės
apeigos? Svarbu ne tik suprasti ir turėti savo įsitikinimus, bet ir jų perkė-
lime į gyvenimą aktyviai dalyvauti. Dvasinė harmonija yra pagrįsta įsiti-
kinimu, kad gyvenimo prasmė ir tikslas įgalina mus gyventi sveiką, har-
moningą ir prasmingą gyvenimą.

Rudeniui atėjus sustyguokime išvardytas gyvenimo harmonijas, kad
galėtume kibti į prasmingus ir pasitenkinimą keliančius darbus bei užsi-
ėmimus. 

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks spalio 17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284
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DONATAS JANUTA

Gervėčių kraštas

Gervėčiai yra miestelis, esantis
apie 40 mylių į rytus nuo Vilniaus.
Miestelio simbolis yra gervė. Aplink
Gervėčius yra dar 16 lietuviškų kai-
mų, kuriuose gyvena maždaug 3,000
lietuvių. Įvairių okupacijų metu –
lenkų ir rusų – Gervėčių apylinkės
gyventojai pasižymėjo kovingumu,
gindami savo kultūros ir bažnytines
teises. 1898–1901 metais Gervėčiuose
vargonininkavo Mikas Petrauskas,
kuriam kartais talkindavo jo brolis
Kipras. 1903 metais vietoj senos medi-
nės klebono Ališausko pastangomis
pastatyta nauja graži bažnyčia. Tais
pačiais metais klebonas Ališauskas
buvo suimtas ir ištremtas, nes
mūrinė bažnyčia, kurią pastatė, buvo
daug didesnė ir šaunesnė negu caro
valdžia buvo leidusi. 

Per lenkų okupaciją, 1921–1939
metais, lietuviai be perstojo kovojo su
lenkų valdžia ir su Vilniaus vyskupija
dėl lietuvių kalbos teisių bažnyčioje ir
mokyklose. Už lietuvišką veiklą kle-
bonas Ambraziejus Jakavonis buvo
du kartus kalintas Vilniaus Lukiškių
kalėjime. 1922 metų sausio 8 d.
Želigovskio užimto Vilniaus krašto
rinkimuose į vadinamą Vidurinės
Lietuvos seimą, 15 kaimų boikotavo
rinkimus ir visiškai nebalsavo. 1928
metais dėl nuolatinių riaušių bažny-
čioje tarp lietuvių ir lenkų, arkivys-
kupas paskelbė bažnyčiai interdiktą,
uždrausdamas pamokslus bei gies-
mes, leisdamas laikyti tiktai skaityti-
nes Mišias prie dviejų žvakių. 1935
metais bent vieno kaimo mokyklos
mokiniai buvo smarkiai baudžiami
dėl to, kad ,,nemokėjo” atitinkamai –
tylos minute pagerbti lenkų maršalo
Pilsudskio netekties. 

Kai 1939 metais Sovietų Rusija
,,išvadavo” Gervėčius nuo lenkų
priespaudos, reikalai nepagerėjo.
Sunkiausi metai buvo 1939–1944, per
tą laiką Gervėčiai buvo tris kartus
,,išvaduoti” ir vis tiek neliko laisvi. 

Mums lietuviškai užkalbinus
gatvėje stovinčius vyrus, jie nurodė
gretimame Rimdžiūnų kaime esančią
lietuvišką vidurinę mokyklą ir lietu-
vių kultūros centrą. Mus sutiko
mokyklos ūkio direktorė Natalija
Beliačic ir kultūros namų direktorė

Galina Augulytė-Šturo. Mokykla ir
kultūros namai buvo pastatyti Lietu-
vos valdžios, dabar išlaikomi abiejų –
Lietuvos ir Baltarusijos – valdžių. 

Didžiuma lietuvių mokytojų at-
vyksta iš Lietuvos, mokslų metų
laiku gyvena mokytojų bendrabutyje.
Yra ir moksleivių bendrabutis.
Mokslo metams mokiniai suvažiuoja
iš aplinkinių kaimų ir visą savaitę gy-
vena bendrabutyje, tik savaitgaliais
grįžta į namus. Praeitais mokslo
metais mokyklą lankė 64 lietuviai
moksleiviai. Santykiai su Baltaru-
sijos valdžia yra geri. Lietuvių folk-
lorinė dainų ir muzikos grupė ,,Žilvi-
tis” yra dažnai kviečiamas valdžios
atstovauti Baltarusijos lietuviams
visuose festivaliuose.

2007 metais Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka aplan-
kė lietuvių mokyklą ir centrą. Sako,
kad iš pradžių abejojo, ar verta vykti,
nes tai netipiškas Baltarusijos kraš-
tas – arti Lietuvos sienos, ir ne tik
lietuviai, bet bendrai žmonės čia yra
katalikai, o ne pravoslavai. Tačiau dėl
to, kad Baltarusija su Rusijos pagalba
žada netoliese statyti atominę elekt-

rinę, Lukašenka atvyko. Jam buvo
padovanotas Malvinos Miškinienės
lietuviškas rankšluostis su išaustu
jame Baltarusijos himnu. Atrodo, Lu-
kašenka susidarė gerą bendrą įspūdį,
nes ligi tol glaudžių ryšių su kata-
likais neturėjęs, po savo apsilankymo
pakvietė Baltarusijos katalikų vys-

BALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOSBALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOS
GUDIJOS KELIAIS GUDIJOS KELIAIS 

kupą pasimatyti į prezidentūros rū-
mus.

Apžiūrėjome mokyklą, kultūros
namus, bažnyčią. Gretimame Girių
kaime yra dvi kapinės – senosios ir
naujosios. Senose dar stovi koplyčia,
kuri buvo pastatyta baudžiauninkų.
Kas sekmadienį joje dabartinis Ger-
vėčių klebonas lietuvis Leonas Nies-
tiukas 7 val. ryto atlaiko Mišias, o 11
val. ryto laiko jas Gervėčių bažnyčio-
je. Kapinėse daugumoje antkapių
kartojasi pavardės: Petrikas, Augulis,
Karmazas, Mažeika ir Lukšas, yra ir
kitų. 

Važinėdami su vadove Galina
Augulyte-Šturo, sustojome Petrikų
kaime pas Mariją Petrikaitę-Mažei-
kienę, kuri gimė artimame Girių kai-
me. 86 m. Marija renka lietuviškas
dainas, tautosaką, pati dar šoka ir
dainuoja, yra aktyvi lietuvių visuo-
menėje. Pavaišino namine trauktine.
Jos skonis – visokių uogų, žolelių,
kadugių. Apgailestavo, kad negalima
kanapių aliejaus ir aguoninio pieno
pasigaminti – valdžia neleidžia, sako,
kad narkotikai. Marija augo 8 vaikų
šeimoje, visi išaugo su kanapiniu

aliejumi, kurį pildavo ant koldūnų
arba pyragaičių – auselių, arba, kaip
čia vadina, ,,šaltanosių.”

Galina turi sūnų Vilniuje, Marija
– dukrą. Gervėčių apskrityje, beveik
kiekviename kieme, stovėjo automo-
bilis su lietuviškais numeriais. Dau-
guma vaikų gyvena Vilniuje ir kitose
Lietuvos vietose, grįžta savaitgaliais
tėvus aplankyti. Algirdo ir Janinos
Karmazų 5 dukros gyvena Vilniuje,
kas savaitę bent viena atvažiuoja
padėti su ūkio darbais. 

Sovietų laikais, kada valdžia mė-
gino įvesti vien rusišką mokslą, ger-
vėčiškiai užsispyrę siuntė vaikus mo-
kytis į Vilnių, Marijampolę, Molėtus,
kitur, kur vaikai gyveno tada vadina-
muose internatuose, o paskui pasilik-
davo. Marija sako: ,,Dabar nėra kam
išvažiuoti, daugiausia tik seniai liko.”
Bet toks yra visų kaimų nykimas. Ir
Lietuvoje, ir kitur jaunimas nori va-
žiuoti į miestus, kur gyvenimas jiems
įdomesnis, darbai lengvesni negu
ūkininko triūsai. 

Vietiniams važinėti per Lietuvos-
Baltarusijos sieną nėra sudėtinga, jie
nebrangiai gauna metines vizas. O
Lietuvoje gyvenantiems, jeigu gauna
iš Baltarusijoje esančio kaimo pažy-

mėjimą, kad ten tėvai arba seneliai
palaidoti, ir Lietuvoje gyvenant pri-
žiūri kapus, Baltarusija be mokesčio
išduoda vizą, kuri leidžia įvažiuoti 10
dienų 2 kartus per metus.

Apžiūrėję apylinkę, aš su vairuo-
toju užklausėme Galinos, kur galė-
tume pavakarieniauti. Atsakė, kad
arčiausia užkandinė yra už 35 kilo-
metrų. Bet neleido mums ten važiuo-
ti, pakvietė pas save į namus. Neno-
rėjau apsunkinti, bet pagaliau suta-
rėme už valandos atvykti. Nurodė
mums kelią: ,,Pavažiuokite keliuku 3
km, pasukite į kairę ant kampo prieš
sudegusį namą.” Tik atsiminė, kad
arčiau yra dar vienas sudegęs namas,
todėl liepė ten nesukti, nes nukly-
sime į laukus.

Už valandos privažiavome prie
Galinos namo. Tekina ji išbėgo mūsų
pasitikti: ,,Per anksti atvažiavote.
Tik iškasiau bulves, dar neišvirė.”
Taigi, nenorėjau apsunkinti, net ne-
žinojau, kad dėl mūsų buvo išsiųsta į
bulviakasį, ir dar be talkos. Labai gra-
žiai buvome pavaišinti su šeiminin-
kės pilnai paruoštu stalu. Ir bulvės,
kai išvirė, buvo labai skanios – ,,to-
dėl, kad šviežios”, mums paaiškino. 

Grįžtam į Vilnių

Pernakvoję mokytojų bendrabu-
tyje, iš ryto patraukėme link Vil-
niaus. Per šią kelionę mačiau daug
lietuviškos Gudijos, buvau visur
draugiškai priimtas. Liko dar ne-
mažai nepamatyta. 

Gardino apylinkėje yra Pelesos
kraštas su lietuviškais kaimais ir lie-
tuviška vidurine mokykla. Nebuvau
Krėvos miestelyje, kurioje 1385
metais Jogailos pasirašytas Krėvos
aktas nulėmė DLK ir Lenkijos atei-
ties santykius, kurio pilyje, pagal Jo-
gailos nurodymą, kunigaikštis Kęstu-
tis buvo pasmaugtas. O kur dar kiti
miestai ir miesteliai su DLK pėd-
sakais! O jeigu kam nors nusibos
laukti Valdovų rūmų įrengimo Vil-
niuje, siūlau patraukti link Gardino –
ten tų pačių mūsų valdovų rūmai
seniai įrengti ir jūsų laukia.

Grįžęs Vilniuje tą vakarą sėdėda-
mas prie lauko staliuko restorane
,,Amatininkų užeiga” sutikau ketu-
rias seniai nematytas drauges ir
draugą/kaimyną iš San Francisco.
Bet čia jau kita istorija. 

Pabaiga.

Marija Petrikaitė-Mažeikienė.   

Girių kaimo kapinėse, Gervėčių krašte.                Autoriaus nuotr.

Tęsinys iš rugpjūčio 27 d.

Lietuviškas kryžius Gervėčių krašte.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kodėl D. Januta ir L. Ragas ne-
parašė, kaip Kazys Musteikis savo
knygoje „Prisiminimų fragmentai”
parašė. Jie tik kartoja jo vieną išvadą
– V. Vitkauskas nebuvo bolševiku, o
išmetė paskutinę išvadą.

K. Musteikis rašė: „Bet mano ga-
lutinė išvada: vis dėlto būčiau linkęs
manyti, kad g. Vitkauskas bolševiku

nebuvo, bet, kaip ir daugelis kitų la-
bai garbingų lietuvių, manė, jog su
rusais-bolševikais bus galima sugy-
venti.

O kai rusai paspaudė, neužteko
drąsos pasipriešinti ir nuriedėjo į
okupanto pataikūnų eiles.”

Dalė Mečkauskienė
Fishers, Indiana

DAR DÈL GENEROLO V. VITKAUSKO

Perskaičiusi gerb. A. Klimo laiš-
ką (rugpjūčio 20 d.) nustebau, kad ir
aš sutinku su beveik visais laiško
autoriaus suminėtais punktais ,,Kas
man yra įdomiausia ‘Drauge’”. Ir
man įdomi kultūra, mąstymai, ap-
mąstymai ir homeopatijos plonybės.
Ir aš jau ,,Draugą” skaitau apie 60
metų, anksčiau prenumeruotą tėvų, o
dabar prenumeruoju pati. Nors A.
Klimas bijo priešpaskutinio ,,Drau-
go” puslapio, aš visai jo nebijau. Ką
gi, jei ir nuplasnosiu debesėlių link,
skaityti nieko daugiau nebereiks. Ga-
lės tada ,,Drauge” būti apie mane
įvairios žinutės, o man bus nei šilta,
nei šalta. 

Tai va, kol dar iki tų debesėlių
turiu laiko, noriu pasakyti, kas ne-
patinka man. Jau ne kartą šeimi-
ninkių puslapyje yra siūloma apsi-
pirkti rusiškose parduotuvėse. Nei aš
žinau, kur tokios parduotuvės yra,
nei jos man yra reikalingos. Anksčiau
buvo siūlyta rusiškose parduotuvėse
pirkti mėlynes, o dabar (rugpjūčio 20
d.) net raugintus agurkus ir kopūs-

tus. Štai cituoju ištrauką iš rugpjūčio
20 d. straipsnio  ,,Kopūstai sotina ir
gydo”: ,,Geriausios raugintų kopūstų
ir raugintų agurkų žinovės yra rusės
moterys. To niekas negali paneigti.
Tad, jei netoli jūsų yra rusų krautu-
vių, neabejodami šiuos gaminius
pirkite ten”. Niekas negali paneigti??
Drąsiai sakau, kad nei aš, nei didelė
dalis mano generacijos draugų ir
pažįstamų, augusių ir mokslus ėjusių
Amerikoje, apie jokius rusių moterų
sugebėjimus nežino ir jais nesidomi.
Kodėl tada reklamuoti Ivaną ir
Svetlaną (perkeltine prasme) užmir-
šus, kad tokius pat puikius produk-
tus stiklainiuose iš Lietuvos impor-
tuoja ir parduotuvėse platina ,,Food
Depot International” kompanija?
Taip pat ir stiklainiuose, ir statinėse
jie pardavinėjami restorane ,,Smil-
ga”. Negaliu suprasti, kodėl buvo
užmiršta lietuviška produkcija, o jos
vietoje peršama ir rekomenduojama
rusiška.

Liūda Germanienė
Lisle, IL

APIE MÂSTYMUS, KOPÙSTUS IR AGURKUS

Neseniai pažiūrėjau į Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minis-
terijos tinklalapį  (WWW.URM.LT).
Ten paskaičiau, kad Lietuva turi 42
ambasadas užsienio valstybėse.
Patikrinau, kiek užsienio valstybių
turi ambasadas Vilniuje.  Suskaičia-

vau tik 33. Kodėl toks skirtumas?  
Galiu duoti  du pavyzdžius:  Lie-

tuva turi  savo ambasadas Izraelyje ir
Šveicarijoje, tačiau tos valstybės ne-
turi savo ambasadų Vilniuje.

Tadas Mickus
Springfield, VA

KODÈL TOKS SKIRTUMAS?

DONATAS TIJÙNÈLIS

Reikia pastebėti, kad dujų trans-
por tas yra sudėtingas ir reikalauja
nuo  latinės priežiūros. Vamzdynu tie -
kia   mos į skystį suspaustos dujos
bran  g sta. Dujų tiekimas iš Rusijos į
Vo  kietiją per Baltijos jūrą, kuriam
Lie tuva ir kiti priešinasi, gali turėti
daug intrigų. Gamtinės dujos į Lie tu -
vą tiekiamos iš Rusijos dujų verslovių
per Baltarusiją magistraliniu du jo tie -
kiu „Minskas-Vilnius”. Antroji jung -
tis su Baltarusija „Ivacevičiai-Vil-
nius” šiuo metu nenaudojama. 

Apie gamtines dujas Lietuvoje, jų
dabartį ir perspektyvas mums pasa-
kojo inž. Nemunas Biknius 2008-tų
me tų MKS. Kokios gali būti pasek-
mės dėl galimo  Rusijos konflikto su
Ukraina ir jau pasirašytos sutarties
ES remiamam ,,Nabucco” vamzdy-
nui vesti per Turkiją į Austriją iš
Azerbaidžano? Ką tas reikš Lietuvai?
Ar galima pasitikėti Rusijos tiekimu
ateityje? Ar iš viso gamtinių dujų
ištekliai pagrįsti faktais ar tik speku-
liacija? 

Nuo 2007-tų metų iki 2008-tų vi -
du rio JAV dujų kainos vidurkis kilo
beveik 100 proc., o dabar jis krinta ir
yra žemesnis negu buvo prieš 2007
metus. Kaip į galimybę ateityje yra
žiūrima į metano hidratus. Paprastai
kal bant,  tai yra aukštame spaudime
ir žemoje temperatūroje suformuotas
metano junginys – metanas, apsuptas
ledo. Sakoma, kad tų hidratų jun gi -
nių gali būti labai daug, ir yra gali my  -
bė, kad jų užtektų visam pasauliui
dau  giau nei tūkstančiui metų. Ja po -
nai jau nuo 1997 metų pradėjo ty ri nė -
ji  mus savo krašte. Dabar ir kiti ieško
savo pajūriuose ir po šiaurės ledynu.
Ne veltui Rusija įsmeigė savo vėliavą
Šiaurės ašigalyje. Tačiau tų junginių
iš siurbimas iš gilumų ir panaudoji-
mas gali būti brangus ir pavojingas.
Mat metanas, paleistas  į atmosferą,
gali daug daugiau prisidėti prie šilt-
na mio poveikio klimatui negu ang lies
dvideginis. Sukrėsti povande ni niai
sluok sniai, staiga sumažindami spau -
di mą ir išlaisvindami dujas, taip pat
gali sudaryti nenumatytų žemės dre -
bėjimo pasekmių. 

* * *
Įvairios studijos, įskaitant Inter-

national Energy Agency (IEA), tvirti-
na, kad Amerika turi labai daug ang-
lies – 26 proc. viso pasaulio anglies iš-
teklių. Ja seka buvę Sovietų  Sąjun-
gos kraštai (23 proc.), Kinija (12
proc.), Australija (8 proc.), Vokietija

(7 proc.), Lenkija (2 proc.) Anglis
Amerikoje yra daugiausiai naudoja-
ma elek trinėse, o Kinijoje – elektri-
nėse ir ap šildymui. Pagal dabartinį
pareika la vimą to užtektų  daugiau
nei dviem šimtams metų. Tačiau
iššūkis yra kitur. Anglis, laikoma po
žeme, neturi jokio poveikio klimatui,
ta čiau deginama ji sunaudoja de-
guonį, pavirsdama į anglies dvidegi-
nį, kuris kyla į at mosferą ir gali pa-
veikti klimatą. Daugiau nei pusė
Amerikos anglies siun čiama į elektri-
nes, o elektros  po reikis kyla. Pavyz-
dinis ,,Future-Gen” projektas, kurį
norima įgyvendinti pietų Illinois val-
stijoje, bandys pumpuoti elektrinės
dujas po žeme, kad nepaveiktų klima-
to. Tai didelis užsimojimas, remiamas
Illinois senato riaus Dick Durbin.
Praktiškas projekto įgyvendinimas
kelia abejonių. 

Visa tai Lietuvai mažai ką reiš-
kia, išskyrus, kad dėl energetikos sto-
kos didieji kraštai bus priversti tirti
alternatyvios energijos išteklių gali -
my bes. Iš jų Lietuvos technikai gali
pa simokyti, rasti progų su jais ben-
dradarbiauti. Yra žiūrima  į visas ga-
li mybes: į neišsemiamų saulės spin-
dulių panaudojimą ir lengvai priei na -
mą vėjo ir hidrodinaminės elektros
ga mybą. Intensyviai tiriama, kaip
elek trochemine sistema gaminti
tran s portui vandenilį, žiūrima į elek-
tros tinklų platinimą, siekiant suda-
ryti są lygas pakrauti elektra varomus
automobi lius. Tačiau optimizmą pa -
kir to eko nomikos krizė ir laikinas
me tano dujų kainos kritimas speku-
liantų rankose. Taigi kol kas dar nau-
dosime Amerikoje anglies, o kitur fo -
si lizuotos anglies elemento sukurtų
du jų ir naftos kurą, nors gal jau  ne -
trukus važinėsime su ,,hybrid” varik-
liais, kurie rei kalauja perpus mažiau
benzino. Tikėkimės, jog Lietuvos uni -
versitetai į tai kreipia dėmesį,  se ka
naują technologiją ir tam ruošia  sa vo
studentus.

Vėjo malūnai gali būti svarus
ener gijos  išteklis Lietuvai, tik juos
kai nuos pastatyti ir į elektros tinklus
įves ti. Vaizdo gadinimas ir triukšmas,
kurį kelia milžiniški malūnai, gali bū-
ti įveikiami užmokant  už tam tinka-
mos vietos panaudojimą. Geoterminė
energija irgi gali būti ypatingai nau-
dinga kaimuose ir atskiruose ūkiuo-
se. Tai yra, pumpuoti aušinamą skys-
tį į vam zdyną po žeme, tenai žiemą
sušildyti (vasarą atvėsinti) ir sugrąži-
nus aptarnauti šiluma (ar vėsinimu)
kamba rius, tvartus, mokyklas. Žino-
ma, tam reikia geologinių sąlygų. Bet

Lietu va nelabai skiriasi nuo Wiscon-
sin val  stijos, o ten užtenka apie 50
metrų gi lumos vamzdynui apšildyti
(ar atvėsinti) gyvenamus namus. 

* * *
Biomasė – tai malkos, pjuvenos,

šiaudai, miško ir laukų atliekos ar pa-
prastos organinės šiukšlės. Tokią bio-
masę galima naudoti kaip kogenera -
cinę žaliavą arba patobulinus paver-
sti į skystą, biodyzelinį kurą. ,,Ex-
xon” kor poracija žada investuoti 600
milijonų dolerių tyrimams, kad būtų
galima auginti dumblius (algae) aly-
vos kurui gaminti ir anglies dvidegi-
niui su gerti, už ką jie tikisi gauti
lengvatų. Lietuvoje į tai jau yra at-
kreiptas dė mesys. Tam auginami rap-
sai, naudojami gaminti etanolį, kuris,
maišomas su benzinu, reikšmingai
gali su ma žinti priklausomybę nuo
naftos tie kėjų. Pagal ,,Wall Street
Journal” (2007 m. liepos 7 d.), medie-
nos kuras darosi labai kylantis im-
portas Eu ro poje. ES reikalauja, kad
po 2020 metų 20 proc. elektros ateitų
iš atnaujinamos biomasės. Europa

importuoja  daugiau nei 90 milijonų
dolerių vertės medienos grumstelių
kurui. Tai daugiau nei  60 proc.  per-
nai ir tikimasi, jog didės ateityje.
Amerikoje jau 40 fabrikų gamina
900,000 tonų suspaustos medienos
grumstelių. Tam tikslui sodina grei-
tai augančią medie ną ir pradeda eks-
portuoti į Europą. Lietuva, atrodo,
neatsilieka. KTU uni versitete yra
projektų, suderintų su granulių ga-
myba, o Vilniuje elektros jėgainė jau
didelę dalį savo kuro ima iš medienos
atliekų. Tiek tinka mos medienos
auginimas ir jos gra nu liavimas, tiek
organinių šiukšlių ga sifikavimas rei-
kalauja technikos. Tai išvysčius Lie-
tuva gali padaryti žymią pažangą.
Lietuvoje daug nedir bamų pievų, tiek
daug  atliekų, kurias rei kia panau-
doti. Tikiuosi, jog nauja pre  zidentė ir
nauja Lietuvos valdžia išlaikys ne tik
politikos, bet ir techno loginį dėmesį
visoms galimybėms, siekiant užtik-
rinti energetikos tie ki mą Lietuvai da-
bar ir ateityje. 

Pabaiga.

Tęsinys iš rugpjūčio 27 d.

Lietuvos Biomasės energetikos asociacijos (LITBIOMA) prezidentas R. Lapins-
kas rodo kurą, naudojamą Vilniaus elektrinėje. 

Žvilgsnis į energetiką
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Šiauli¨ kariniame oro uoste –
naikintuv¨ gaudykl∂s

Diplomatai bus vertinami pagal 
jû veiklos rezultatus

Vyriausyb∂ teigia, kad šalies 
∆kio pad∂tis ger∂ja

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– Vyriausybė džiaugiasi gerėjančiais
šalies ūkio duomenimis ir mano, kad
ekonomikos būklė bent jau arti-
miausius keletą mėnesių neturėtų
blogėti.

Nors Lietuvos bendrasis vidaus
produktas (BVP) antrąjį šių metų
pusmetį toliau mažėjo, pastaruoju
metu randasi ir tam tikrų šalies ūkio
gerėjimo ženklų.

Išankstiniais duomenimis, augo
šios didelę dalį Lietuvos pramonės
struktūroje turinčios pramonės
šakos: drabužių siuvimo, chemijos,
maisto produktų ir gėrimų gamybos.

Lietuvos pramonės produkcijos
apimtys antrąjį šių metų ketvirtį yra
sugrįžusios į 2005 m. antrojo ket-
virčio lygį.

Įvairiose srityse veikiančių įmo-
nių vadovų lūkesčiai rodo, kad eko-
nominė būklė pradeda stabilizuotis.

Pramonės produkcijos mėnesi-
nis pokytis birželį, palyginti su ge-
guže, Lietuvoje sudarė 1,2 proc. ir
buvo didesnis nei Prancūzijoje, Vo-
kietijoje ar vidutiniškai Europos Są-
jungoje, kur tuo metu jis išliko nei-
giamas.

Nuo šių metų kovo pradėjo ge-
rėti padėtis ir mažmeninės prekybos
srityje.  Didžiausią įtaką nuosmukio

mažėjimui turėjo atsigavusi prekyba
variklinėmis transporto priemonė-
mis. Mažmeninės prekybos apimtys
per pirmąjį šių metų pusmetį yra su-
grįžusios į 2007 m. pirmojo pusme-
čio lygį.

Lietuvos mažmeninės prekybos
mėnesinis nuosmukis birželį buvo
mažesnis nei tokiose išsivysčiusiose
šalyse kaip Vokietija ir Danija.

Birželį – antrą mėnesį iš eilės –
gerėjo ir Lietuvos įmonių eksporto
apimtys. Eksporto apimtys (to meto
kainomis), šiemet balandį pasieku-
sios didžiausią metinį kritimo tem-
pą, gegužės ir birželio mėn. ėmė di-
dėti ir pasiekė maždaug 2006 m. ap-
imtis. Šių metų birželį, palyginti su
geguže, eksporto apimtys, padidėjo
7,65 proc.

Vyriausybės teigimu, Lietuvos
eksportą toliau skatinti turėtų Eu-
ropos šalių ir euro zonos ūkio atsiga-
vimas. Tačiau Vokietijos, Prancūzi-
jos, Portugalijos, Slovakijos ir Grai-
kijos BVP augimo dar per mažai, kad
būtų galima sakyti, jog euro zonos
ekonomika atsigauna. Lietuva prik-
lauso ir nuo kitų eksporto partnerių
– Rusijos, Didžiosios Britanijos, Da-
nijos, Baltijos šalių bei kitų valsty-
bių ekonomikų padėties.

Pilietybès suteikimo K. Copely 
klausimas neišsprêstas

Referendumo sumanytojai
pripažino pasidavê�

Klaipėda, rugpjūčio 27 d.
(ELTA) – Rugsėjo 2 d. sukanka 20
metų, kai trys jachtos, atlikusios savo
misiją, grįžo iš pirmo istorinio žygio
per Atlanto vandenyną.

Ta proga klaipėdiečiai ir visos
Lietuvos buriuotojai rugsėjo 2 d. per-
tvarkytoje Danės krantinėje, prie pa-
minklinių knechtų trims jachtoms,
kviečiami paminėti šią datą ir pa-
bendrauti su žygio dalyviais.

,,Mes plaukiame į Naująjį žemy-
ną. Mūsų širdyse – Lietuvos vardas,
mūsų lūpose – jos pasveikinimas is-
torijos vėtrų išbarstytiems vaikams.
Mes imamės pakartoti kelią, kurį jūs
nuplaukėte varganais emigracijos
biurų garlaiviais ar tremtinių likimo
išguiti. Jus lydėjo išsiskyrimo gėla,
prieš mus – susitikimo džiaugsmas”,
– tokiais žodžiais prieš 20 metų į tė-
vynainius kreipėsi trijų jachtų – ,,Lie-
tuva”, ,,Audra” ir ,,Laisvė” – kapi-
tonai, išplaukdami į pirmąjį Lietuvos

buriavimo istorijoje žygį per Atlanto
vandenyną.

1989 m. vasarą tūkstančiai žmo-
nių Klaipėdoje palydėjo jachtas į ke-
lionę per Atlantą. Po pusantro mėne-
sio New York sėkmingai prisišvarta-
vusiems Lietuvos pasiuntiniams
džiaugsmingai spaudė rankas ir juos
sveikino iš visų JAV valstijų susirin-
kę tautiečiai.

Sveikindamas buriuotojus tuo-
metinis Šiaurės Amerikos lietuvių fi-
zinio lavinimo ir sporto sąjungos pir-
mininkas Valdas Adamkus pažymėjo,
jog ,,gaivalingas vėjas nuo Baltijos at-
pūtė laisvam gyvenimui prisikelian-
čios tautos atstovus, kurie per Atlan-
tą su Trispalve atnešė ne tik JAV
lietuviams, bet ir visam pasauliui ži-
nią apie tautos apsisprendimą nu-
blokšti jai primestą paniekinimą,
klastą, tremtį, jos fizinį ir dvasinį žu-
dymą”.

Šiauliai, rugpjūčio 27 d. (ELTA) – Šiaulių miesto pietiniame mikrorajone
kyla nauja Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia. 

Dainiaus Ručinsko (ELTA) nuotr.

Pirmajam buriuotoj¨ žygiui 
per Atlantâ – 20 metû�

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Sprendimas dėl Lietuvos pilietybės
suteikimo šokėjai ant ledo amerikie-
tei Katherine Copely bus priimtas iš-
nagrinėjus papildomus dokumentus,
sakė prezidentės Dalios Grybauskai-
tės patarėja.

K. Copely kartu su Deividu Stag-
niūnu laikomi viena stipriausių čiuo-
žėjų ant ledo pora. Jei D. Grybaus-
kaitė nesuteiks K. Copely Lietuvos
pilietybės, jie negalėtų atstovauti Lie-
tuvai 2010 metų Vancouver olimpi-
nėse žaidynėse.

,,Buvo nuspręsta sušaukti naują
Pilietybės komisiją ir paprašyti papil-
domų dokumentų dėl K. Copely įsi-
traukimo į Lietuvos visuomenę ir
nuopelnų Lietuvai”, – sakė preziden-
tės vyriausioji patarėja teisės klausi-
mais Solveiga Cirtautienė.

Prezidentė artimiausiu metu tu-
rėtų patvirtinti Pilietybės komisijos
sudėtį, komisija į posėdį susirinks ir
neįpareigojantį patarimą prezidentei
greičiausiai duos kitą mėnesį.

Kovo mėn. Pilietybės komisija ne-
patarė suteikti Lietuvos pilietybės K.
Copely. Kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus sprendimą priimti pa-
liko naujajai šalies vadovei.

Įstatymas numato, kad užsienio
piliečiams Lietuvos pilietybė išimties
tvarka gali būti suteikiama, jeigu jie
yra nusipelnę Lietuvai ir įsitraukę į
Lietuvos visuomenę. Nuopelnais Lie-
tuvai įstatyme laikoma ,,veikla, kuria
asmuo ypač reikšmingai prisideda
prie Lietuvos Respublikos valstybin-
gumo stiprinimo, Lietuvos Respubli-
kos galios ir jos autoriteto tarptauti-
nėje bendruomenėje didinimo”.

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Šiaulių kariniame oro uoste pareng-
tos naudoti naujai sumontuotos nai-
kintuvų gaudyklės.

Jos bus naudojamos avariniam
greitojo reagavimo oro policijos misi-
ją Baltijos šalyse vykdantiems nai-
kintuvams stabdyti, pranešė Krašto
apsaugos ministerija.

Tinkamas naudoti Karinių oro
pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose su-
montuotas naikintuvų gaudykles pri-
pažino Valstybinės teritorijų planavi-

mo ir statybos inspekcijos prie Ap-
linkos ministerijos komisija. Naujo-
sios gaudyklės pakeis iki tol naudotas
mobilias.

Gaudyklės įrengtos NATO sau-
gumo investicijų programos lėšomis.
Projekto vertė – apie 6 mln. litų.

Naikintuvai, kuriuose sumon-
tuotas specialus kablys, per avarinį
stabdymą galės užsikabinti už sker-
sai tako ištiesto lyno ir taip saugiai
sustoti išvengiant nuriedėjimo nuo
tako.

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Referendumo dėl Konstitucijos pa-
taisų siūlytojai pripažino nesurinkę
reikiamo skaičiaus parašų jam su-
rengti.

Referendumas rengiamas, jei  jo
sumanytojai per 3 mėnesius surenka
ne mažiau kaip 300,000 referendumo
sumanymą palaikančių piliečių pa-
rašų.

Gegužės pabaigoje įregistruota
iniciatyvinė grupė, kurios pagrindą
sudarė Pensininkų partija, siekė
rengti referendumą, kad būtų suma-
žintas Konstitucijoje numatytas pa-
rašų, reikalingų referendumui orga-
nizuoti, skaičius, taip pat – privalo-
mas balsavusiųjų skaičius.

Referendumo sumanytojai siekė,
kad referendumui surengti užtektų
100,000 piliečių parašų, o ne 300,000
kaip šiuo metu. Dar vienas siūlymas
– pripažinti referendumą įvykusiu,
jei jame dalyvautų ne mažiau piliečių
nei praėjusiuose rinkimuose. Šiuo
metu būtina, kad dalyvautų ne ma-
žiau kaip pusė balso teisę turinčių pi-
liečių.

Iš visų Lietuvoje surengtų refe-
rendumų įvyko keturi, jais siūlytos
nuostatos priimtos – 1991 m. piliečiai
pritarė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimui, 1992 m. pasisakė už so-
vietų kariuomenės išvedimą ir priė-
mė Konstituciją, 2003 m. balsavo už
stojimą į Europos Sąjungą. 

Atkelta iš 1 psl.
Pasak ministro, turime nuosek-

liai įgyvendinti Baltijos valstybių
energetikos jungčių planą ir sudaryti
sąlygas numatytoms infrastruktūros
jungtims įgyvendinti, nes saugaus,
nenutrūkstamo ir prieinamo energi-
jos tiekimo klausimai yra glaudžiai su-
siję su šalies ekonomikos atsigavimu.

Lietuvos diplomatai yra atsakin-
gi už tai, kad būtų paisoma Lietuvos
interesų svarstant ir priimant bend-
rus ES sprendimus, pažymėjo V.
Ušackas. Anot jo, turime toliau plė-
toti glaudžius dvišalius santykius su
įtakingomis ES valstybėmis, ES 2010
m. pirmininkausiančiomis Ispanija ir
Belgija, kaimyninėmis Lenkija, Šiau-
rės ir Baltijos šalimis.

Savo kalboje V. Ušackas išsakė

pasiryžimą ir toliau remti Rytų kai-
mynių vykdomus projektus, priarti-
nančius šalis prie ES reikalavimų,
padėti Ukrainai, Gruzijai ir kitoms
narystės NATO siekiančioms šalims
įgyvendinti praktinius suartėjimo su
NATO žingsnius.

,,Vienas svarbiausių uždavinių –
užtikrinti, kad ES ir Baltarusija pa-
sinaudotų galimybėmis, kurias atve-
ria Rytų partnerystė”, – pabrėžė V.
Ušackas.

Užsienio reikalų ministras didelį
dėmesį skyrė Lietuvos diplomatinių
atstovybių darbo kokybei, ypač pa-
brėždamas būtinybę gerinti konsuli-
nių paslaugų Lietuvos piliečiams ko-
kybę – užtikrinti greitas, kokybiškas,
lengvai prieinamas paslaugas be per-
teklinių reikalavimų.



JAV svarsto priešraketinio skydo
statybos klausimâ

BERLYNAS
Izraelio ministras pirmininkas

Benjamin Netanyahu po derybų su
Vokietijos kanclere Angela Merkel
paragino imtis griežtų apribojimų
Iranui, kad šis liautųsi vykdęs savo
branduolinę programą. ,,Galima būtų
panaudoti tikrą ekonominį spaudimą
šiam režimui, jeigu visos galingosios
pasaulio valstybės dėl to sutartų”, –
nurodė B. Netanyahu.

VARŠUVA
Per Antrąjį pasaulinį karą nuo

1939 iki 1945 m. žuvo 5,6–5,8 mln.
Lenkijos piliečių, skelbiama pasiro-
džiusiame Lenkijos Tautos atminimo
instituto (IPN) leidinyje. Pasak IPN
vadovo Janusz Kurtyka, knygą ,,Len-
kija 1939–1945. Žmonių netektys ir
represijų aukos per dvi okupacijas”
išleido profesoriai Wojciech Materski
ir Tomasz Szarota. Joje apibendrinti
dešimtmečius trukusio Lenkijos isto-
rikų ir demografų tyrimo rezultatai
apie lenkų aukas Antrojo pasaulinio
karo metais. Tarp aukų minimi len-
kai, žydai, lietuviai, ukrainiečiai, bal-
tarusiai, čekai, Lenkijos pilietybę tu-
rėję vokiečiai.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy kritikavo Irano vadovus dėl
jų elgesio su demonstrantais, protes-
tavusiais prieš prezidento rinkimų
rezultatus, ir užsiminė apie naujus
,,griežtus” apribojimus, jei Iranas
nesustabdys savo branduolinės prog-
ramos. N. Sarkozy pareiškė, kad
Prancūzija reikalaus didesnių įga-
liojimų Tarptautinės atominės ener-
getikos agentūros (TATENA) inspek-
toriams, jeigu Iranas nenutrauks
savo veiklos, kuri, kaip įtaria Vakarų
šalys, skirta branduoliniam ginklui
pasigaminti.

MASKVA
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin ir nepriklausoma pa-
siskelbusios Pietų Osetijos preziden-
tas Eduard Kokoity iš Maskvos ati-

darė tiesioginį dujų tiekimą Pietų
Osetijai iš Rusijos, pranešė Rusijos
žiniasklaida. Nutiesti 162 km ilgio
dujotiekį, galintį tiekti iki 252,5 mln.
kub. metrų dujų per metus, kainavo
15 mlrd. rublių. Lig šiol dujas Pietų
Osetija gaudavo per Gruziją atei-
nančia dujotiekio atšaka.

BEIJING
Kinija ,,ryžtingai prieštarauja”

Tibeto dvasinio vadovo Dalai Lamos
kelionei į Taivaną kitą savaitę, pra-
nešė Kinijos žiniasklaida. Anksčiau
,,Reuters” pranešė, kad Taivanas, ku-
ris pernai nenorėdamas erzinti Kini-
jos neįsileido Dalai Lamos, dabar pri-
tarė jo apsilankymui, kurio metu Ti-
beto dvasinis vadovas nori paguosti nuo
viesulo nukentėjusius žmones, paskel-
bė salos vyriausybė. Beijing Indijoje
gyvenantį Dalai Lamą vadina sepa-
ratistu ir smerkia jo užsienio keliones.

BAGDADAS
Pasak Irako žiniasklaidos, ispanų

dailininko Pablo Picasso paveikslas,
kuris, kaip manoma, buvo pagrobtas
1990 m. Irako armijai įsiveržus į Ku-
veitą, buvo surastas privačiame name
Hilos mieste, pranešama BBC tink-
lalapyje. Paveikslą, kuriame vaizduo-
jama nuoga moteris, aptiko policinin-
kai, kurie ieškojo šio P. Picasso darbo,
rašoma Irako laikraštyje ,,Al Sabah”
ir nurodoma, kad šis paveikslas, ku-
rio vertė siekia 10 mln. JAV dolerių,
buvo pagrobtas iš Kuveito muziejaus.
Šeimininkas, kurio name buvo ap-
tiktas paveikslas, suimtas. 

WASHINGTON, DC
Edward Kennedy šeštadienį bus

palaidotas šalia savo brolių Arlington
nacionalinėse kapinėse, po privačių
laidotuvių šv. Mišių ir gedulingų iš-
kilmių Boston, pranešė jo šeima. Pre-
zidentas Barack Obama per laidotu-
vių šv. Mišias pasakys velionį šlovi-
nančią kalbą, tačiau neplanuoja daly-
vauti privačiose laidotuvių iškilmėse
kapinėse, kur E. Kennedy atguls šalia
savo nužudytų brolių – prezidento
John F. Kennedy ir senatoriaus, kan-
didato į prezidentus Robert F. Kenne-
dy.

EUROPA

JAV

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
JAV jau atsisakė statyti priešrake-
tinio skydo bazes Lenkijoje ir Čekijo-
je, remdamasis savo šaltiniais Wa-
shington, rašo lenkų dienraštis ,,Ga-
zeta Wyborcza”.

Straipsnyje cituojamas ,,patiki-
mas šaltinis” JAV Kongrese, kuris
sakė, jog Amerikos vyriausybė jau ke-
lios savaitės aiškinasi, kaip Kongre-
sas reaguotų į atsisakymą kurti
priešraketines bazes Lenkijoje ir
Čekijoje.

Tuo tarpu vienas žinomas kari-
nės JAV politikos specialistas dien-
raščiui teigė, kad ,,diskusijos Ameri-
kos prezidento komandoje artėja prie
pabaigos ir ta pabaiga vis aiškiau sa-
ko, jog bus atsisakyta priešraketinio
skydo elementų Lenkijoje ir Čekijoje”.

10,000 narių vienijančios organi-
zacijos ,,Missile Defense Advocacy
Alliance” pirmininkas Riki Ellison
sakė, kad Washington apsigalvojo
norėdamas išvengti ginčo su Rusija ir
dabar galvoja apie bazes Izraelyje,
Turkijoje, Balkanuose ar laivuose.

,,JAV prezidento Barack Obama
žmonės mano, kad daugelį pasaulio
problemų galima lengviau išspręsti
drauge su Maskva. Daugeliui demok-
ratų svarbiausia yra nusiginklavimas
ir jie gali daug ką paaukoti, kad pa-
siektų naują susitarimą si Rusija dėl
strateginės branduolinės ginkluotės
sumažinimo”, – teigia lobistas.

B. Obama netrukus po prisaik-
dinimo šiais metais nurodė iš naujo
svarstyti raketinės gynybos skydo
planą. Balandžio mėnesį Prahoje pa-
sakytoje svarbioje kalboje dėl užsie-
nio politikos JAV prezidentas išdėstė
savo viziją dėl pasaulio be branduo-
linių ginklų ir išreiškė tam tikru mas-
tu skeptišką požiūrį į to skydo vertę.

,,Kol yra Irano grėsmė, mes tęsi-
me raketinės gynybos sistemą, kuri
būtų tinkama ir išbandyta”, – sakė jis.

Pagal daugiamilijardinį projektą
Lenkijoje turėjo būti įrengta 10 ra-
ketų gaudytuvų ir radiolokatorių ba-
zė Čekijoje. Pagal jį Lenkijoje taip pat
buvo numatoma įkurti amerikiečių
raketas ,,Patriot”. 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka, atvykęs į Rusiją dar pra-
ėjusią savaitę, susitiko su Dmitrij
Medvedev jo rezidencijoje Sočyje,
rašo BBC. Susitikimas buvo nefor-
malaus pobūdžio. Per tuos keturis
mėnesius, kai gretimų valstybių va-
dovai nė karto nesusitiko, svarsty-
tinų temų susikaupė ir vienoje, ir ki-
toje pusėje. Pasak paties A. Lukašen-
ka, būtina apsvarstyti ,,nemažai su-
dėtingų klausimų, kurie nespren-
džiami”.

Maskva nepatenkinta, kad Mins-
kas iki šiol ne tik nepripažino at-
skilusių nuo Gruzijos Abchazijos ir
Pietų Osetijos respublikų nepriklau-
somybės, bet net neįtraukia šio klau-
simo svarstyti parlamente. Be to, Ru-
sijai kelia susirūpinimą nesutvarkyti
klausimai energetikos srityje.

Savo ruožtu Baltarusija primena
apie ,,pieno karą” birželį, kai Rusijos
sanitarijos tarnybos uždraudė įvežti į
šalį maždaug tūkstančio pavadinimų
Baltarusijos pieno produktus kaip
neatitinkančius naujų Rusijos tech-
nologinių reikalavimų.

Atsakydamas į tai A. Lukašenka
atsisakė atvykti į Kolektyvinio sau-

gumo sutarties organizacijos susitiki-
mą birželio 14 d, Maskvoje, kur buvo
pasirašyta sutartis įsteigti Kolekty-
vines operatyvinio reagavimo pajė-
gas, o vėliau pareiškė, kad be Minsko
parašo šis dokumentas negalioja.

Taip pat Baltarusija nedalyvauja
bendruose Kolektyvinių operatyvinio
reagavimo pajėgų kariniuose moky-
muose, kurių dalis, skirta štabams,
ketvirtadienį prasidėjo Maskvoje.

Be to, Baltarusija iki šiol negavo
jai žadėtos paskolos antrosios 1 mlrd.
dolerių dalies.

A. Lukašenka yra Rusijoje D.
Medvedev kvietimu. ,,Man svarbiau-
sia – vadovautis principu ‘Susitarėme
– vykdykime’”, – sakė A. Lukašenka.

Viena priežasčių, dėl kurių būna
Rusijos ir Baltarusijos santykiuose
nesutikimų, jis nurodė tai, kad Rusi-
jos politikai nežino, kas vyksta Balta-
rusijoje.

,,Štai jie perskaitys bjauriuose
laikraščiuose, kur netrūksta užsaky-
tų straipsnių, kur daug kas neapken-
čia Baltarusijoje, ir sako, kad Balta-
rusija pasuko į Vakarus. Taigi jūs iš-
siaiškinkite oficialiais ryšiais, kur
mes einame, jūs manęs paklauskite,
kur mes einame. Jie Rusijoje nežino,
kas vyksta čia”, – sakė A. Lukašenka.

Jis davė suprasti, kad negali
veikti pakenkdamas savo šalies eko-
nomikos interesams, ir pridūrė, kad
Rusijos vadovybei neverta nuogąs-
tauti dėl aktyvėjančių Baltarusijos ir
Vakarų santykių.

,,Mes šiandien prekiaujame su
Europa, ši prekyba sudaro 45 proc.,
tai milijardai dolerių. Aš turiu tai po-
litiškai užtikrinti. Mes negalime nu-
moti ranka į tai. Todėl aš užtikrinu
užsienio politikoje savo ekonominius
interesus”, – A. Lukašenka žodžius
cituoja agentūra ,,RIA-Novosti”. Pa-
sak jo, tuo pat metu Baltarusija te-
bėra Rusijos ,,strateginė sąjunginin-
kė strategine kryptimi”. 

Lukašenka su Medvedev aptaria
,,nesprendžiamus klausimus”

,,Man svarbiausia – vadovautis prin-
cipu ‘Susitarėme – vykdykime’”, –
sakė A. Lukašenka.     Scanpix nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Usain Bolt gerina rekordus

Rubens Barrichello pasiekė pergalę

Pasibaigusiame šių metų pasau -
lio lengvosios atletikos čempionate
dis ko metikas Virgilijus Alekna pa si -
tenkino ketvirtąja vieta. Dukart
olim pinis, dukart pasaulio ir Europos
čem pionas, V. Alekna pirmuoju ban -
dymu nusviedė diską 66.36 m ir liko
ket virtojoje vietoje. Likusiais meti-
mais jam nepavyko pagerinti rezulta-
to.

Pirmąją vietą iškovojo Vokietijos
disko metikas Robert Harting. Jis
dis ką paskutiniuoju bandymu nus -
vie dė 69.43 m. Antras liko Lenkijos
metikas Piotr Malachowski, kuris net
du kartus pagerino Lenkijos re kor dą.
Jis numetė diską 69.15 m. Tre čias
liko olimpinis čempionas iš Es tijos
Gerd Kanter, kuris diską nus viedė
66.88 m.

Valensijoje įvykusiame Formu lės-
1 Europos Grand Prix pergalę iš -
kovojo brazilas Rubens Barrichello.
R. Barrichello pergalę iškovojo pirmą
kartą nuo 2004 metų, kai jis, atsto-
vaudamas Ferrari komandai, iškovojo
pergalę Kinijoje. Valensijoje jis star -
tavo iš šeštosios pozicijos ir 2.358 se -
kundėmis aplenkė iš pirmosios pozi-
cijos startavusį Lewis Hamilton iš
McLaren komandos. Trečias fini ša vo
Ferrari komandos pilotas Kimi Raik-
konen.

Po lenktynių R. Barrichello susi-
grąžino antrąją vietą pilotų įskaitoje.
Su 54 taškais jis atsilieka nuo savo
komandos draugo Jenson Button,
kuris turi 72 taškus. Trečioje vietoje
pi lotų įskaitoje Mark Webber – 51.5
tšk., ketvirtas Sebastian Vettel – 47
tšk. Konstruktorių įskaitoje Brawn
GP komanda pirmauja su 126 taš -
kais, antra –  Red Bull komanda –
98.5 tšk., trečia – Ferrari komanda –
46 tšk. Kitos lenktynės vyks Belgijoje
rug pjūčio 30 dieną.

,,Dieve, laimink Latviją,
Lietuvą, Estiją…”

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Baltijos kelio, prieš dvidešimt
metų gyvų rankų grandine sujungu-
sio tris Baltijos šalis, paminėjimo ren -
giniai bene ryškiausi buvo Lat vi joje.
Jau nuo rugpjūčio 21 d. Latvijos karo
muziejus laukė lankytojų, kurie dide-
liame ekrane galėjo stebėti Bal tijos
kelio vaizdus; kiekvienam apsilan-
kiusiam buvo įteiktas ženklelis ir pa -
siūlyta, užrašius pavardę ir vietą, ku-
rioje stovėjo, įsmeigti jį ant grindų
patiestame kilime, per kurį vingiavo
Baltijos kelio kontūrai.

Svarbiausias Baltijos kelio ren gi -
nys įvyko rugpjūčio 23-iosios vakarą
Ry goje prie Laisvės paminklo „Tė vy -
nei ir laisvei”, pastatyto už latvių su -
au kotus pinigus dar prieš karą. Čia
iš sirikiavo Latvijos, Lietuvos ir Es ti -
jos valstybinės vėliavos. Tai progai
pa s tatytoje estradoje muzikavo Lat -
vi jos mokslų akademijos mišrus cho -
ras ,,Gaismas pils” („Šviesos pilis”,
va dovas Karlis Zale), Jaunimo choras
„Bal sis” („Balsai”, vadovas Ints Te te -
rov skis) ir Liepojos simfoninis or kes -
tras (vadovas Imants Resnis). Ga lin -
gai nuskambėjo specialiai prieš dvi -
dešimt metų sukurta daina „Bun da
jau Baltija”. Paskui – tėvynei skirtos
dainos. Prie mikrofono žmonės da -
lijosi prisiminimais. „Anuomet į Bal -
tijos kelią mus atvedė laisvės il ge sys.
Ant galvų buvome prisisegę juodus
kaspinus. Šiandien mūsų galvas puo -
šia balti apdangalai, žydinčių gėlių
vainikai. Turime savo himną, kal bą,
laisvą tėvynę. Argi nėra kuo džiaugtis
ir didžiuotis?” – sakė pa kal bin ta mo-
teris.

Įsijungus Lietuvos mokslų aka -

de mijos mišriam chorui (vyriausias
di rigentas ir choro vadovas Vytautas
Ver seckas, chormeisterė koncert -
meis terė Judita Taučaitė, tarybos
pir mininkas Vilius Maslauskas)  dar
kar tą atlikta daina „Bunda jau Bal -
tija”. Tuo tarpu nuo Baltijos kelio at -
skubėjo Latvijos, Lietuvos ir Estijos
bė gikai, kuriuos sutikome audringais
plo jimais. Tarp jų – ir Latvijos prezi-
dentas Valdis Zatlers. Nuskambėjo
Es tijos himnas. Didžiuliame ekrane
iš vydome Lietuvos prezidentę Dalią
Grybauskaitę, išgirdome jos Vilniuje
sakytą kalbą. Nuskambėjo Lietuvos
himnas. Kalbą pasakė Latvijos prezi-
dentas V. Zatlers, kuris padėkojo
visiems renginio dalyviams, pasi -
džiau gė girdįs visų trijų Baltijos šalių
vie ningus širdies tvinksnius ir kiek
per frazuodamas himną palinkėjo:
„Die ve, laimink Latviją, Lietuvą, Es -
tiją”. Suskambo Latvijos himnas. Po
jo kalbėjo europarlamentarė Sandra
Kal nietė, kuri pabrėžė dvasinių ver -
ty bių, tautų dvasinio prado svarbą.
Skam bėjo Europos himnas, vėl aidėjo
tė vynei skirtos dainos. Žmonės kabi -
no si už rankų, jautė vienas kitą, lin -
kė jo gėrio.

Renginys baigėsi, tačiau žmonių
mi nia neskubėjo skirstytis. Į estradą
įžengė liaudies meno ansambliai.
Temo... Tik aikštę nušvietė simboli -
nis kelias, kuriame iš dviejų pusių te -
be degė žvakės. 

Norisi tikėti, kad Baltijos kelio
ren giniai mums visiems priminė lais -
vės kainą ir amžinųjų vertybių svar-
bą, vertybių, kurių svarbiausia puo -
se lėjimo sąlyga visiems yra valstybės
lais vė ir nepriklausomybė.

Jurgio Šeduikio nuotraukos

Pasaulio lengvosios atletikos
čem pionate Jamaikos sprinteris
Usai n Bolt iškovojo tris aukso meda -
lius ir pagerino du sau priklausiusius
pa saulio rekordus. Pirmąjį aukso me -
dalį U. Bolt iškovojo 100 metų bėgi-
mo rungtyje. Jis atbėgo per 9.58 sek.
ir pagerino planetos rekordą. Antras
liko Tyson Gay iš JAV, o trečias liko
Asafa Powell. Kitoje rungtyje, 200
met rų bėgime, U. Bolt atbėgo atstu-
mą per 19.19 sek., pagerindamas dar
vieną pasaulio rekordą. Antras šioje
rung tyje liko Alonso Edward, o tre -
čias atbėgo Wallace Spearmon.

Paskutinėje sprinto rungtyje, 4
po 100 metrų bėgime, Jamaikos ko -
man da, sudaryta iš U. Bolt, A. Po -
well, Michael Frater ir Steve Mul -
lings, iškovojo aukso medalį ir page -
ri no pasaulio čempionato rekordą.

An tri liko Trinidado ir Tobago bė gi -
kai, o treti atbėgo Didžiosios Bri ta ni -
jos sprinteriai.

Jelena Isinbajeva liko paskutinė
Pasaulio lengvosios atletikos

čem  pionate be staigmenų nebuvo ap -
sieita moterų šuolių su kartimis run g-
tyje. Netikėtai paskutinėje vietoje
liko dukart olimpinė ir dukart Euro -
pos čempionė Jelena Isinbajeva. J.
Isin bajeva nesugebėjo peršokti nei
4.75 m, nei 4.80 m. Naujajai pasaulio
čem pionei Anna Rogowski iš Len -
kijos užteko 4.75 m, o antrąją vietą
pa sidalijo kita Lenkijos šuolininkė
Mo nika Pyrek ir Chelsea Johnson iš
JAV, abi peršoko 4.65 m.

Virgilijus Alekna liko ketvirtas



DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis                   9

Apsilankykite  www.draugas.org

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Visų pirma trumpai apibrėšiu
veik slo reikšmę, nes turbūt ne vie -
nam  skaitytojui šis kalbinis termi-
nas gali būti negirdėtas. Veikslas –
tai tokia gramatinė veiksmažodžio
ka tegorija, kuri rodo veiksmą vyks -
tant arba jau įvykus, pasibaigus.
Ki taip tariant, veikslas apibrėžia,
ar veik  smas dar vyksta, ar jau įvy-
ko. Pvz., veiksmažodis eiti rodo
veiksmą, kuris vyksta, o veiksma-
žodis nueiti – rodo baigtinį, už-
baigtą veiksmą. Todėl lietuvių kal-
boje skiriami du veikslai: eigos ir
įvykio. Eigos veik s mažodžiai tai
tokie žodžiai, kurie žy mi trukmę,
veiksmą, vykstantį tam tikrą laiką,
o įvykio veiksma žo džiai – tokie,
kurie rodo baigtinį, at liktą veiks-
mą. Angliškai veikslas va di namas
aspect, eigos veikslas – imperfective
aspect, o įvykio – perfective aspect. 

Kodėl kalbos skyrelyje užsimi -
niau apie veikslus? Dėl to, kad ne
vi sa da taisyklingai yra vartojamos
veik slo formos. Kaip matyti iš eiti -
nueiti pa vyzdžio, lietuvių kalboje
veik smo trukmės/baigtumo prieš -
prie ša reiškiama priešdėliais arba
(re čiau) priesagomis. Palyginkime:
eiti – nueiti, išeiti, sueiti, kabinti –
pakabinti, lipti – išlipti, stebėti –
pastebėti, baigti – pabaigti, nešti –
nunešti, išnešti, rengti – surengti,
šauk ti – šūktelėti, žvelgti – žvilgte -
rėti. 

Priešdėlinių veiksmažodžių
vartosena dažnai būna kietas rie-
šutėlis už sie niečiams, besimokan-
tiems lie tu vių kalbos. Neretai
reikšmės skirtumus bandome pa-
aiškinti priešdėlių panašumu su

atitinkamais prielinksniais: per-
skristi per vandenyną, nu kristi
nuo stogo, praeiti pro šalį ir t.t.
Tačiau išmokti taisyklingai vartoti
ir skirti šiuos žodžius prireikia
nemažai laiko. Neretai ir mes, gim-
takalbiai, ne visada skiriame veik-
slus – vietoje eigos pavartojame
veikslo ir atvirkščiai. Palyginkime
šiuos pa vyz džius: 

Stovykloje vaikams surengė
va karą prie laužo (t. y. buvo sureng-
tas vienas vakaras prie laužo, baig-
tinis veiksmas) 

ir 
Stovykloje vaikams rengia va -

ka  rus prie laužo (t. y. vakarai prie
laužo rengiami nuolat, kiekvieną
vakarą, tęstinis veiksmas).

Tinklas šalyje diegiamas la-
bai sparčiai (veiksmas dar tebesi-
tęsia, t. y. tinklas dar diegiamas)

ir 
Tinklas šalyje įdiegtas labai

sparčiai (veiksmas jau atliktas,
tinklas įdiegtas).

Pradėjo eiti specialus leidinys
(te besitęsiantis veiksmas, leidinys
išeina nuolat)

ir
Išėjo specialus leidinys (už-

baigtas veiksmas, leidinys jau išė-
jo).

Daugeliu atvejų mes, gimtakal -
biai, veikslus vartojame taisyklin-
gai ir gana gerai skiriame prieš-
dėlinių veik smažodžių reikšmes.
Tačiau su abejoję, prisiminkime
veikslų reik š mes ir pagalvokime, ar
veik smas vyk sta, tęsiasi, ar yra
baigtinis, jau įvy kęs.

Trumpai apie veikslus

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 78

* * *
Vieną dieną, atsimenu, budėjau

prie išorinės belaisvių stovyklos ri-
bos, kuri buvo prie kukurūzų lauko.
Dar neatbuvus savo dviejų valandų
budėjimo sargyboje, mane netikėtai
iškvietė į dalinio štabą. Ten kuopos
vadas, kapitonas Jonas Semaška per-
skaitė įsakymą, kad ,,Savisaugos ba-
talionų štabo įsakymu”, aš esu grąži-
namas į Kauną. Labai apsidžiaugiau,
kad grįžtu į Lietuvą, į namus, nes
sklido gandai, kad mūsų batalioną
ruošiasi perkelti į priešakines Rytų
fronto linijas, į Ostrogožską, prie Do-
no, kur vyko nuožmios kautynės.
Dalinio vyrai su neslepiamu pavydu
palydėjo mane iki mašinos. O vėliau,
iš Vinicos į Kauną važiavau geležin-
keliu, tuo pačiu keliu, pro Liubliną.
Man buvo įteiktas tarnybinis bata-
liono vado paketas, kurį privalėjau
pristatyti į Kauną. Į Šančius, 9-tojo
savisaugos bataliono sveikstančiųjų
kuopą turėjau pristatyti ir vieną mū-
sų dalinio kareivį, susirgusį venerine
liga. Visą kelią mane graužė nežino-
mybė, kokia yra tikroji mano perkė-
limo priežastis. Slėgė negera nuojau-
ta, todėl kelionė namo nebuvo per-
daug linksma.

Mano atlydėtas kareivis iškart
paspruko, kai mūsų traukinys susto-
jo Kauno geležinkelio stotyje. Aš net
nesiruošiau jo saugoti ar vaikiotis.
Man pasiliko tik jo dokumentai, ku-
riuos pristačiau į bataliono štabą.
Apie dezertyravusį ligonį ten surea-
gavo gana abejingai: (,,pabėgo – tai
pabėgo...”).

Greitai atlikęs visas pavestas
užduotis aš skubiai nuvažiavau na-
mo. Čia manęs laukė skaudi žinia.
Žuvo Jurgis. Likimo ironija, kad bu-
vęs geras plaukikas, jūrininkas, žuvo
ne jūroje nuo viesulo, net ne nuo stip-
raus vėjo, o nuo menko Vėjelio...

Kai mudu išsiskyrėme Liubline,
brolis pristatė Velykines dovanas ir
aplankęs draugą (jeigu neklystu –
plaukiką Kostkevičių), sutiko jam
padaryti lemtingą paslaugą. Tas
karys paprašė Jurgio, kad šis vieną
mėnesį pakeistų jį tarnyboje. Brolis
mielai sutiko. Susitarus su bataliono
vadovybe ir gavus leidimą iš štabo
Kaune, jaunikis išskubėjo pas savo
jaunąją medaus mėnesiui, o Jurgis
pasiliko Liubline, amžiams. Jis krito
vietoje nuo atsitiktinai paleistos
draugo kulkos. Žuvo dėl to, kad kitas
to dalinio karys, pavarde Vėjelis, tuo
metu kartu ėjęs sargybą, neatsargiai
elgėsi su savo užtaisytu ginklu.

Jurgis kareivinėse stovėjo prie
praverto lango ir griežė lūpine ar-
monikėle, kai tuo tarpu lauke buvęs
Vėjelis valė savo šautuvą. Vėjeliui ma-
tyt nelabai patiko tas Jurgio muzi-
kavimas, ir jis liepė broliui nutilti.
Kai šis, nekreipdamas dėmesio, grojo
toliau, Vėjelis pusiau juokais nusi-
taikė ginklą į brolį ir paspaudė gai-
duką. Per aplaidumą, vamzdyje dar
buvo likęs neišimtas šovinys. Kulka
perskrodė Jurgiui gerklę ir išėjo per
pakaušį. Jis mirė vietoje. Supratęs,
ką padarė, Vėjelis tuoj pat užtaisė
ginklą ir nukreipė jį į save. Tik laiku
prišokę kiti kareiviai išgelbėjo jį nuo
savižudybės.

Jurgis Čerškus, kaip lietuvių
karys žuvęs tarnyboje, buvo palaido-
tas Liubline, pagal visus tuo metu
galiojančius statutus. Kapo, žinoma,

po karo neišliko, nes visus vokiečių
karių kapus užlygino rusų tankais.
Niekas jau ir nebepasakys kur tas
kapas buvo...

Kai tik mama sužinojo apie bro-
lio žūties aplinkybes, ji nuėjo tiesiai į
štabą, pas vadą, lietuvių karininką. Ji
paprašė nedelsiant išleisti prasikal-
tusį karį, kuris buvo jau atvežtas į
Kauną, ir laukė karinio tribunolo
sprendimo. Karo sąlygomis jis būtų
vienareikšmis. Mama pasakė, kad jai
jau niekas nebesugrąžins sūnaus, tai
kodėl kita motina turi patirti tą patį.
Lietuvių karininkas pilnai suprato
motinos prašymą, bet galėjo tik iš-
reikšti savo apgailestavimą, kad nie-
ko negalįs padaryti. Jis atsiprašė, kad
privaląs paklusti griežtiems Vokie-
tijos karinės valdžios įstatymams.

Tuomet mūsų mama nuėjo pas
vokiečių karinį vadą ir pakartojo savo
prašymą. Tas buvo apstulbintas. Jis
prisipažino, kad dar būtų supratęs,
jeigu mama būtų reikalavusi keršto
už nušautą sūnų, bet, kad prašytų
pasigailėjimo... Tai jam buvo naujie-
na. Mama neatlyžo, įtikinėdama, kad
ji siekia būtent to, ko būtų norėjęs ir
jos žuvęs sūnus. Vokietis dar kartą
paaiškino, kokiais įstatymais ir tai-
syklėmis jis vadovaujasi, ir, nesuteik-
damas per daug vilties, visgi pa-
guodė:

– Pažiūrėsiu, ką dar galima pa-
daryti.

Vėjelis nebuvo sušaudytas, bet
liko kalėti.

* * *

Savo širdgėlą, kaip ir bolševikų
užgrobtos gimtinės ilgesį, mama išlie-
davo eiliuodama, dažnai ir jos gimtą-
ja rusų kalba. Prieš karą jos eilė-
raščių spausdindavo Lietuvos laik-
raščius, bet daugelis taip ir pasiliko
tik juodraščiuose. Vienas tokių ma-
mos eilėraščių, skirtas Jurgio atmi-
nimui, išliko iki šių dienų.

* * *

Namie sužinojau kokiu būdu aš
buvau skubiai iš Ukrainos sugrąžin-
tas į Kauną. Už tai turėjau dėkoti
savo ryžtingai mamai. Pati patyrusi
Pirmojo karo baisumus, ir norėdama
nors šiek tiek palengvinti savo bei
kitų Lietuvos sūnų dalią Rytų fronte,
mūsų mama kartu su kitomis Kauno
moterimis susibūrė į organizaciją.
Šios moteriškės stengėsi visokeriopai
padėti Lietuvos kariams, ne savo va-
lia atsidūrusiems toli už savo tėvynės.
Jos mezgė šiltas kojines, pirštines,
ruošė maisto siuntinius, kuriuose be
kita ko, būtinai turėjo būti ir česna-
kų, svogūnų... Kiekviename didesnia-
me Lietuvos mieste buvo analogiški
moterų sambūriai, kurie imdavosi
daboti atskirus lietuvių batalionus.

Po tragiškos Jurgio žūties Liub-
line ir Vinco sužeidimo Gudijoje, jai
trūko motiniška kantrybė. Mama
nuėjo tiesiai iki aukščiausios nacių
okupacinės vadovybės štabo Kaune.
Tos vadavietės pagrindinis viršinin-
kas buvo vokiečių SS ir policijos
vadas Lietuvoje, SS brigadenfiureris,
policijos generolas majoras Lucian
Wysocky. Jam pavaldūs buvo visi
lietuvių savisaugos batalionai. 

Bus daugiau.
Mano mama, su nepaprasta
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PADĖJO SĖKMĖ IR NUOŠIRDUMAS
Lietuvos atstovė Vaida Ragėnaitė

Rygoje vykusiame konkurse „Misis
Visata 2009” išrinkta gražiausia
Visatos moterimi. Nesu panašių kon -
kursų gerbėja, tačiau malonu, kad
Lietuvos atstovė buvo apvainikuota
lau rais. Grožio konkursai Vaidai – vi -
siškai naujas ir netikėtas iššūkis. Iš -
samus savo šalies pristatymas, mo kė -
jimas bendrauti su žiniasklaida ir
praeiviais gatvėje bei originalus suve -
nyras – šiaudinis žirgas nulėmė Vai -
dos sėkmę konkurse. Smagu, kad
kon kursuose laimi protingos jaunos
ma mos. Kadangi Vaidą Ragėnaitę
pa žįstu nuo mažumės, tad nutariau
ją pakalbinti.

– Neslėpsime, kad esame pa-
žįstamos labai seniai. Tu ir mūsų
dukra mokėtės vienoje klasėje.
Ne tik mokėtės, bet buvote ir
šiandien esate draugės, dabar
jau švenčiančios ne tik savus, bet
ir Jūsų vaikų gimtadienius. Rug-
pjūtį Tavo gimtadienis. Pasida-
rei sau dovaną – laimėjai kon-
kursą. Ar tai buvo dovana-staig-
mena?

– Taip. Ypatinga staigmena. Va-
žiavau į tarptautinį konkursą pirmą
kartą gyvenime. Nebuvau nei nusi-
teikusi laimėti, nei turėjau kažkokių
išankstinių įsivaizdavimų apie savo
galimybes. Žiūrėjau kaip į naują nau-
dingą patirtį be įtampos ar nerimo. O
laimėjus labiausiai pradžiugino aplin-
kinių atsakas – ne tik šeimos, arti-
miausių žmonių, bet ir tų, kuriuos
sutikau savo gyvenime. Supratau,
kad ši pergalė vertinama ne kaip ma-
no asmeninė, o kaip lietuvės laimėji-
mas tarptautiniame grožio konkurse. 

– Prašau mūsų skaitytojams
trumpai papasakoti, kaip šis
konkursas buvo organizuojamas
ir kaip jis vyko?

– ,,Misis Visata 2009” vyko Latvi-
joje, nes pereitais metais Bulgarijoje
vykusiame konkurse laimėjo latvė
Marika Gederte. Ji gavo teisę sureng-
ti šį konkursą savo šalyje. Nepai-
sant sunkios ekonominės padėties,
Latvijos Vyriausybė parėmė šį rengi-
nį. Padedant rėmėjams buvo tikrai
gražiai, kukliomis priemonėmis iš-
naudota galimybė pareklamuoti savo
šalį. Į konkurso finalą pakviestos mo-
terys iš Anglijos, Belgijos, Bulgarijos,
Brazilijos, JAV, Italijos, Prancūzijos,
Filipinų, Singapūro, Suomijos, Mal-
tos, Maltos salų, Rusijos, Ukrainos,
Makedonijos, Kolumbijos, Gvatema-
los, Latvijos bei Lietuvos buvo
atrinktos pagal pateiktas anketas ir
nuotraukas. Konkursas vyko dešimt
dienų. Visas dienas visos dalyvės bu-
vo vežiojamos po gražiausias Latvijos
vietas, pagal iš anksto sudarytą prog-
ramą. Dalyvės visą laiką buvo filmuo-
jamos, stebimos. Vertinimo komisijos
nariai nebuvo skelbiami. Viešai pris-
tatyti jie buvo tik finalo metu. Iš tik-
rųjų buvo labai didelė intriga ir
objektyvumas. Vertinimo komisijos
nariai įsiliedavo ir į minią, ir į aptar-
naujančio personalo būrį, nuolat
keisdavosi. Dalyvės tikrai nežinojo,
kas yra kas. Vertinami buvo ne tik
dalyvių išoriniai duomenys, bet ir
charakterio savybės,  ne tik kasdieni-
nis elgesys, bet ir elgsena tam tikrų
išbandymų, dirbtinai sukurtų situaci-
jų metu. Mano nuomone, buvo susi-
rinkę labai daug stiprių asmenybių ir
ambicingų, ir gyvenime pripratusių
nugalėti, ir daug pasiekusių moterų.
Nebuvo vienos, vienareikšmiškai ver-

tos pergalės.

– Kaip manai, kodėl Tau pasi-
sekė laimėti?

– Šiame konkurse didžiulis dė-
mesys buvo kreipiamas į dalyvių as-
menybes – vertinamas išsilavinimas,
pomėgiai, gebėjimas bendrauti. Per-
nelyg didelis dėmesys savo išvaizdai,
ypatingos pastangos patikti nebuvo
įvertintos. Daugumai merginų tai bu-
vo kelioliktas konkursas. Manau, kad
man padėjo pirmojo karto sėkmė ir
nuoširdumas.

– Dabar, kai laimėjai konkur-
są, pasipils ir liaupsės, ir apkal-
bos – vieni sveikins, kiti piktin-
sis.  Ar esi tam pasiruošusi? Ar
manai, kad šis laimėjimas gali
pakeisti Tavo gyvenimą?

– Manau, kad šis laimėjimas tik-
rai atneš daug naujų dalykų į mano
gyvenimą. Tai ir galimybė prasmin-
giems darbams, ir atsakomybė. Turė-
siu visus metus garbingai atstovauti
ne tik savo šaliai, bet ir šiai organi-
zacijai. Jei bus leista organizuoti kitų
metų ,,Misis Visatos” rinkimus Lie-
tuvoje, lauks milžiniškas darbas. Be
to, visus metus, kol bus išrinkta nau-
ja ,,Misis Visata”, būsiu ,,Misis Visa-
tos” klubo prezidente, derinsiu klubo
narių bendradarbiavimą dalyvaujant
projektuose prieš smurtą bei turėsiu
daug kitų įsipareigojimų. Manau, kad
visi teigiami dalykai atsvers tas gali-
mas neigiamas reakcijas žmonių, ku-
rie norės manyje atrasti tamsių spal-
vų, praeities klaidų ar nuodėmių.

– Regis, norime gyventi ra-
miai, bet mėgstame rizikuoti.
Kiek vietos tavo gyvenime užima
rizika? O gal mėgsti gyventi pa-
gal taisykles? 

– Labai stengiausi gyventi pagal
taisykles, gerbiau visuomenės nusta-
tytas vertybes, vengiau rizikos būti
pasmerkta, nesuprasta ar kitaip save
saugojau nuo nemalonių patyrimų,
bet kartais pats gyvenimas iš manęs
atimdavo galimybę gyventi ramiai.
Dabar atsigręžusi iš tolėliau tas si-
tuacijas peržiūriu ir suprantu, kad tie
sukrėtimai buvo būtini mano asme-
nybės augimui. Kai kurie suvokimai
įvyko tik didžiausių krizių metu, to-
dėl įgijau daugiau drąsos pasitikti
išbandymus. Juokais sakau, kad šilt-
namyje išauga tik lepios gėlės. Tačiau
nepritariu atvirai rizikai, tokiai kaip
saugaus greičio viršijimas, pavojingos
sporto šakos. Nesuprantu, koks ma-
lonumas rizikuoti savo ir kitų gyvybe
vardan naujų potyrių.

– Ką veikia konkurso lamėto-
ja kasdieniniame gyvenime?

– Leidžiu paskutines savo atos-
togų dienas su šeima sodyboje. Gami-
nu valgyti,  krapštausi sode, skaitau,
tapau, su šeima einu pasivaikščioti į
mišką. Mėgaujuosi ir kaupiu jėgas
prieš sugrįžtant į miestą, į darbus,
kur laukia nauji iššūkiai, nauja patir-
tis. Tada gyvenimas suskils į du po-
lius –  darbą ir namus. Reikės suktis
tarp pareigų, atsakomybių ir pomė-
gių. Gerai, kad po darbo savaitės tu-
rime, kur sugrįžti ir atsipūsti. Sodyba
mūsų šeimai –  ypatingas stiprybės
šaltinis.

– Tavo gyvenimo kelias buvo
vingiuotas. Teko atremti daug
gyvenimo išbandymų. Ar pasitei-
sino gyvenimo lūkesčiai? Ar ga-
vai iš gyvenimo tai, ko laukei? 

– Visi įvykiai mane vedė į šian-
dieną. Dabartis ir yra to vingiuoto ke-
lio rezultatas. Kiekviena patirtis tu-

rėjo savo naudą ir prasmę. Šiandien
suprantu, kad visada buvau ypatin-
gai globojama. Niekada negaudavau
to, ko man nereikia ir kartais tiesiog
į rankas įbrukdavo tai, kas man būti-
na. Šiandien aš labai pasitikiu gyve-
nimu ir tikiu ta absoliučia tvarka,
kurią tiesiog vadinu Dievu. O tai, kad
atradau Dievą savo gyvenime, ma-
nau, pasisekė labiausiai. Mūsų karta,
deja, negavo to tvirto tikėjimo iš vai-
kystės. Mes užaugom ant permainų
slenksčio. Mokykloje mums bandė
įpūsti ateizmo, komunizmo tiesas,
namie paslapčia vesdavo į bažnyčią ir
teigė priešingas tiesas. Taip forma-
vosi tam tikras netikrumas ir nepasi-
tikėjimas viskuo, kas kalbama apie
religiją. Labiausiai buvo sunku su-
prasti, kaip staiga per vieną naktį visi
tapo religingi ir miniomis puolė į baž-
nyčias. Dabar, žvelgdama suaugusio
žmogaus akimis, aš suprantu, kokie
istoriniai įvykiai tai nulėmė, bet še-
šiolikos metų mergaitei buvo per sun-
ku surasti Dievą toje minioje. Aš
daug metų jo ieškojau svetimose re-
ligijose, netgi tokiuose pseudomoks-
luose kaip astrologija ir kt. Pers-
kaičiau tiek skirtingų knygų apie po-
zityvų mąstymą, apie pasąmonės ga-
lias ir t.t. Ir nežinau, kada įvyko tas
lūžis, kai aš visiškai atsidaviau tiesai
savyje, kuri dabar mane ir stiprina, ir
palaiko. Todėl galiu tvirtai pasakyti,
kad iš gyvenimo aš gavau svarbiausią
dalyką – tikėjimą.

– Šiais laikais daugeliui tur-
tas, pinigai, malonumai – svar-
biausi dalykai. Ką jie reiškia
Tau? Kas Tau gyvenime svarbu? 

– Man gyvenimas daug kartų pa-
rodė, kad santarvė šeimoje, artimų
žmonių sveikata yra dalykai, be ku-
rių negali gyventi, o ir už pinigus jų
nenusipirksi. Tačiau nesu asketė, ku-
riai iš gyvenimo užtenka dubenio
maisto, gulto permiegoti ir stogo, kad
nelytų ant galvos. Esu, kaip ir kiek-
viena moteris, neabejinga gražiems
daiktams, drabužiams. Patinka kurti
jaukius namus, lankytis gražiose vie-
tose. Patinka savo uždirbtais pinigais
palepinti save, vaikus, artimus žmo-
nes.  Manau, kad žmoguje turi vyrau-
ti materialinio ir dvasinio pasaulių
harmonija. Tada niekas nuo to nenu-
kentės. Kai augini vaiką, turi jam pa-
rodyti ir koks gražus pienės žiedas
pievoje pavasarį, ir koks puikus pietų
stalas, kai ant jo stovi žvakės. Tik tė-
vai gali savo vaiką apsaugoti nuo pa-
vojaus tapti bejausmiu vartotoju. 

– Kiek pamenu, klasėje buvai
didžiausia ,,knygų graužikė”.
Dukra sakė, kad dabar toks pat
,,knygų graužikas” yra tavo sū-
nus Arnas? Ar meilė knygoms ne-
išblėso? Ar turi laiko, nugriebus
valandėlę, pasėdėti su knyga
rankose? Kas Tave traukia tame
knygų pasaulyje? 

– Knygos ir toliau užima ypa-
tingą vietą gyvenime tiek širdyje, tiek
namuose. Jų turime prikaupę daugy-
bę. Su vyru abu turime tą pačią aistrą
– priglaudžiame visas žmonėms nebe-
reikalingas knygas ir dar ieškome
naujų, perkame retas. Gerai, kad so-
dyboje turime daug vietos, yra kur jas
laikyti. Svajojame apie atskirą patal-
pą-biblioteką, į kurią galėtumėme pa-
sikviesti aplinkinių kaimelių gyven-
tojus.

Kadangi vaikystėje labai daug
skaičiau, visada ieškojau, ką dar per-
skaityti. Pamenu ir Jūsų namus, ku-

Sveikinimai nugalėtojai.
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riuose buvo labai daug knygų ir
džiaugsmą, kai gaudavau jas paskai-
tyti. Dabar jau savų knygų tiek, kad
gyvenimo neužteks jas perskaityti.
Kartais paimi knygą į rankas ir tarsi
jauti tą žodžio jėgą, kurią ji savyje
turi. Visada teikiu pirmenybę knygai.
Dėl jos atsisakau ir televizijos, ir žur-
nalų. Pradėjau studijuoti menus, ypa-
tingą džiaugsmą teikia įvairiausi me-
no albumai. Buvo laikas, kai skaičiau
knygas vien anglų kalba, nes norėjau
patobulinti šios kalbos žinias. Galiu
tvirtinti, kad tai pats maloniausias
būdas mokytis naują kalbą – tiesiog
skaityti, nekreipiant dėmesio į neži-
nomus žodžius. Vėliau pats pamatai,
kiek daug naujų žodžių išmoksti sa-
vaime. Labai džiaugiausi, kai sūnus
jau pradinėse klasėse vietoj žaislų
prašydavo pirkti knygas. Savaitgalius
leisdavome knygynuose, bibliotekose.
Dabar jis tiek nebeskaito, matyt, šiuo
laikotarpiu reikalingą informaciją
gauna iš interneto, bet aš dėl to rami.
Tiek, kiek jis jau į save iš knygų yra
,,sugėręs”, – niekur nedings.

– Ką Tau reiškia buvimas
gamtoje? Ar gali pasakyti vilnie-
tė, kad yra gamtos vaikas? 

– Nors buvau vilniete vaikystėje,
kiekvieną vasarą daug laiko praleis-
davau pas močiutę Salako miestelyje
netoli Zarasų. To krašto grožis, natū-
rali gamta, vietinių žmonių paprastu-
mas mane žavi. Esu labai laiminga,
kad turime sodybą tose pačiose vie-
tose, kur leidau savo vaikystės vasa-
ras. Todėl kai įkvepiu į save tą gam-
tos grožį, jaučiuosi taip, tarsi vėl bū-
čiau vaikas. Buvimas gamtoje man
teikia ir didelį įkvėpimą kūrybai. Bu-
vo laikas, kai norėjosi nutapyti kiek-
vieną pražydusį medelį, svaigau nuo
pavasarį išsiskleidusių žiedų grožio ir
dūsavau, kai nepavykdavo viso to
perkelti į paveikslą. Dabar išmokau
tai perteikti abstraktesnėmis for-
momis.

– Pamenu stebuklingo dydžio
ir grožio tulpes, kurias dovano-
davai mūsų dukrai gimtadienio
proga. Jas užaugindavo Tavo tė-
veliai. Pati susižavėjai rožių au-
ginimu. Kokiais kerais Tave pa-
traukė rožės? 

– Rožes visada gaubė ypatinga
paslaptis. Menininkams jos atrodo to-
buliausios iš visų gėlių, nes savyje tal-
pina ir grožį, ir skausmą. Žiedai ir
spygliai sukuria kažkokią ypatingą
menininkų taip vertintą kūrybinę
įtampą. Rožių aromatas buvo prilygi-
namas angelų kvapui. Tikėta, kad jei
staiga užuodei rožių kvapą, reiškia
Tave palietė angelas. Legendos ne-
gimsta veltui. Man tiesiog labai gražu
stebėti tą ciklą, kaip iš neišvaizdaus
krūmelio išauga toks grožis. Esu
dėkinga savo tėveliams, kad jie iš-
mokė pastebėti, kas yra svarbiausia
auginanti gėles, pasimėgauti tuo ypa-
tingu virsmu nuo daigelio iki žydėji-
mo. Mano mama kalbasi su gėlėmis
kaip su vaikais. Galbūt todėl jos už-
augintos gėlės visus iki šiol stebina.

– Augini du vaikus – paauglį
Arną ir dvimetę Urtę. Vaikams
nesi nei pasaulio gražuolė, nei
konkurso nugalėtoja. Esi tiesiog
mama. Ar lengva susikalbėti su
penkiolikmečiu ir ar lengva šiais
laikais būti mama? 

– Būti mama man visada buvo ir
yra ypatingas džiaugsmas. Negaliu
pasakyti, kad gyvenime dėl motinys-
tės teko kažką aukoti. Reikėjo derin-
ti darbus,  mokslus, bet pavykdavo,
nes buvo kas padeda. Vyresnysis gi-
mė, kai man buvo tik dvidešimt. Gy-

venome kartu su mano tėvais, todėl
didelį vaidmenį jį auginant ir auklė-
jant atliko mano tėvai, netgi mano
senelis, Arno prosenelis labai daug
laiko praleisdavo su juo žaisdamas,
pasakodamas įvairiausias savo gy-
venimo istorijas ir mokydamas įvai-
rių darbų. Tam vaikui tuo metu buvo
skiriama tiek daug šilumos, meilės.
Negaliu pasakyti nieko ypatingo apie
paauglystės problemas. Jaučiu jo
ypatingą pagarbą šeimai, tradicijoms.
Nors šiuo metu jam įdomiau ben-
drauti su savo bedraamžiais, jis nie-
kada neatsisako dalyvauti visose šei-
mos, giminės šventėse, net laidotu-
vėse. Esu rami, kad sūnus jau ,,susi-
dėliojo” vertybes, kurios tarsi stubu-
ras laikys jį visą gyvenimą. Gal kad
esu jauna mama, man lengviau su-
prasti jo elgseną, motyvus, nes dar
prisimenu save jo amžiuje.

Mažosios Urtės gimimas ypatin-
gai praturtino visų mūsų gyvenimą,
santykius. Kiekvienas būdamas šalia
jos tiesiog tampa geresnis. Didelė lai-
mė buvo praleisti dvejus metus moti-
nystės atostogose, nes kaip tik jai gi-
mus buvo priimti nauji įstatymai dėl
motinystės sąlygų pagerinimo. Su
džiaugsmu likau su vaiku ir tikrai ga-
liu pasakyti, kad tiek vaikui, tiek
man ir net visai šeimai tai ypatinga
valstybės dovana. 

– Turite sodybą. Ar esi ta, ku-
ri grybauja, uogauja, verda uo-
gienes, konservuoja? 

– Patinka ir uogauti, ir grybauti,
bet konservuoti, prisipažinsiu, dar
nemoku. Galbūt todėl, kad mano ma-
ma tikra ,,konservų karalienė” ir mū-
sų namuose visą žiemą valgomos jos
virtos uogienės. O gal tai manyje pra-
bus vėliau, kaip ir noras auginti gėles
atsirado ne iš karto? Kada nors gyve-
nime, kai būsiu močiutė, turėsiu le-
pinti savo anūkėlius pačios virtomis
uogienėmis. Dar turiu laiko išmokt…

– Kas toliau? Kokie ateities
planai ir svajonės?

– Dirbti, mokytis, kurti, rūpintis
vaikais.  Svarbiausia, kad visada už-
tektų laiko pasidžiaugti, pabendrauti
su šeima, kad gyvenimas būtų kupi-
nas tų paprastų kasdieninių dalykų,
iš kurių  ir susidėlioja viso gyvenimo
prasmė.

– Kokiais principais vadovau-
jies gyvenime?

– Gyvenimas yra dovana. Kiek-
vieną dieną, valandą turi nugyventi
taip, kad jaustumeisi laimingas. Daž-
niau reikia savęs paklausti, ar tikrai
esi patenkintas savo gyvenimu. Jei
tikrai nuoširdžiai gali atsakyti
,,taip”, reiškia esi savo kelyje, teisin-
gai naudojiesi šia Dievo dovana. Mes
visi vienodai verti būti laimingais. Jei
taip atsitinka, kad nesi patenkintas
savo šiandiena, nebijok keisti. Ge-
riausia, ką gali padaryti dėl aplinki-
nių – tapti laimingu, nes tik toks tu
juos iš tikrųjų praturtini.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

JUZÈ PLAUŠINAITIENÈ

Dėkoju Tau

Dėkoju
Už skaisčią saulę,
Už giedrą dangų,
Už paukščio giesmę.
O Dieve, už viską Tau dėkoju,
Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

Dėkoju
Už gėlės žiedą,
Už tamsią naktį,
Už skirtą skausmą,
O Dieve, už viską Tau dėkoju,
Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

Dėkoju
Už skirtą dalią,
Ir už sveikatą,
Už duotą džiaugsmą.
O Dieve, už viską Tau dėkoju,
Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

2009.12.24 Kūčių vakarą

Naktis

Pavargusi naktis tyli
Jau miega saldžiu miegeliu
Tik aš lyg šmėkla nebyli
Surast sau vietos negaliu.

Prie lango prieinu lėtas,
Į juodą tamsą aš žvelgiu –
Kiek meilės paslapčių, tenai,
Kiek daug ten pažadų svaigių.

Tiktai juoda tamsa težino
Ir nuodėminga paslaptis,
Kas meilę pirmąją pažino,
Gal laimę kam nulems naktis.

2009.02.03

,,Aušros vartai”, Vilnius.                            Jono Tamulaičio nuotr.
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�Rugsėjo 2 d. (trečiadienį) 2 val.
p.p. rodysime dokumentinį filmą „Že -
maitis pas Beriją”. Tai pagal gausius
istorinius duomenis atkurta parti-
zanų kova, derybų tematika, sąmoks -
lai bei tragiški partizanų vadų liki-
mai. Filmai rodomi šalia Bočių menės
esančioje skaitykloje. Maloniai kvie -
čia LB Lemonto Socialinių reikalų
skyrius.

�Maloniai kviečiame į daili nin -
ko Vidmanto Vaitkevičiaus kūrinių
parodą Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje. Parodoje dailininkas pristatys
tapybos ant šilko darbus architektū -
ros ir gamtos temomis. Vi sus nuo -
širdžiai kviečiame į parodos atida ry -
mą penktadienį, rugsėjo 4 d.,  7 val. v.
Įė jimas nemokamas, bus vai šės. Bus
galima įsigyti dailininko kūrinių. Pa -
ro da veiks iki rugsėjo 17 d. Muziejaus
ad resas: 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go. 

�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. 6
val. v. – pabendravimas ir paroda, 7
val. v. – vakarienė ir programa. Vie -
tas prašome užsisakyti iki rugsėjo 1
d. el. paštu: 30@atnamai.org; tel.:
630-257-8087 (Vida)  arba tel.: 630-
257-8617 (Elzytė).

��JAV LB Lemonto so cialinių rei  -
kalų skyrius rugsėjo 13 d., sekmadie -
nį, organizuoja išvyką autobusu į
ope retę ,,Šikšnosparnis”. Iš PLC aik š -
telės išvykstame 1:30 val. p. p. Bi lieto
kaina asmeniui – 10 dol.  Pra šo me
registruotis ir susimokėti iš ank s to.
Čekį siųsti: Lithuanian Co m mu nity
Social Services, adresu: 14911 E.
127th Street, Lemont, IL 60439.
Dau  giau informacijos tel.: 630-334-
2906 (Pranas Jurkus).

��Š. m. rugsėjo 22 d., antradienį,
nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. Didžiojoje
salėje Lemonte bus galima pasi s -
kiepyti nuo plaučių uždegimo ir gripo
(Pneumonia ir Flue shots). Pri-me -
name turėti su savimi „Medicare”
kor telę. Kviečia LB Lemonto Socia-
linių reikalų skyrius.

�Pratęsiamas Šiaurės Amerikos
ateitininkų skelbtas konkursas ,,Kur -
kime kultūrą Kristaus tiesoje”. Kon -
kurse gali dalyvauti dailininkai, mu -
zikai, fotografai, teatralai, literatai.
Kū rinius iki rugsėjo 21 d. prašome at -
siųsti el. paštu: konkursas @ atei -
tis.org. Daugiau apie konkursą rasite
tinklalapyje ateitis.org.

�Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba 2009 m. rugsėjo 4–7
dienomis ruošia Ateitininkų studijų
savaitgalį „Visuomeniškumas” Dai -
na   voje. Kviečiami ateitininkai, prik-
lausantys visoms sąjungoms. Vyks
pa   skaitos, pašnekesiai, vakarinės
prog ramos. Stovyklos kapelionas –
kun. Gediminas Jankūnas. 

�Šiluvos Marijos šventė Ne-
kaltai Pradėtosios Marijos šventovė-
je, 600 Liberty Highway, Putnam, Co -
n necticut 06260, vyks rugsėjo 6 d.,
sekmadienį. Ją ves vyskupas Paulius
Baltakis, OFM. Apie atvykimą prašo-
me pranešti tel.: 860-928-7955. Visi
kviečiami.

�New York Maironio lituanistinė
mo kykla ieško dviejų mokytojų darbui
su 9-ta ir suaugusiųjų klasėmis. Kvie -
čiame tuos, kas myli pedagoginį darbą,
yra kūrybingas (a) ir nori paįvairinti
savo kasdienybę. Užsiėmimai vyks -
ta kiekvieną šeštadienį (išskyrus šven -
tes). Už darbą mokamas atlyginimas.
Amžius ir išsilavinimas nesvarbu. Dau -
giau informacijos prašome kreiptis į
mo kyklos vedėją tel.: 718-239-1117 arba
el. paštu:
director@nymaironiomokykla.org 

�ŠALFASS teniso sekcija prane -
ša, kad skelbtas atviras teniso tur -
nyras ,,Chicago 2009”, turėjęs vykti
rug sėjo 5–6 dienomis, neįvyks.

�Juozas ir Aldona Šulaičiai iš
St. Petersburg, FL džiaugiasi gavę
kny gą „‘Draugas’ 100 – Už tikėjimą
ir lietuvybę” ir siunčia dienraščio
šimtmečio sukaktuvių proga 100 dol.
auką. „Draugas” nuoširdžiai dėkoja
už dosnią auką.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IŠ ARTI IR TOLI...

Artėja  mokslo metai. Lituanistinės mokyklos tuoj prisipildys mokinių klegesio. Tačiau iki mokslo metų atidarymo  dar daug darbo – reikia vadovėliais
pasirūpinti, klases sutvarkyti, mokinius užregistruoti. Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM) džiaugiasi, kad turi gražias, erdvias klases Jaunimo centre ir kad šio
centro taryba ir valdyba visada ateina į pagalbą. 

Rugpjūčio 22 d. aptarti mokyklinius reikalus Jaunimo centre susitiko (iš kairės): ČLM mokinių tėveliai Valdas Butkevičius, Virgis Navickas, Jaunimo centro
tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus, mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė ir tėvų komiteto narė Dovilė Ruscitti.  Mamytės Nora Alonso ir Dovilė Ruscitti ruošia
klases mokslo metų pradžiai.                                                                                                                                       Kristinos Petraitienės nuotr.

Rugpjūčio 23 d. simboliškame Baltijos kelyje, kurį dvidešimtmečio proga or -
ga nizavo The Joint Baltic American National Committee stovėjo ir Wa -
shington, DC lietuviai.                                          Jūratės Landwehr nuotr. 

Mokyklos ruošiasi artėjantiems mokslo metams

Algirdas Paliokas ,,Invokacijos”;
Kaunas, ,,Naujasis lankas”, 2008  m.
157 psl.

,,Miela ir džiugu buvo 13 metų
keliauti lietuviškos diasporos Le -
monte laivu. Mano kelionę lydėjo kal-
bos, rūpesčiai, veikla dėl lietuvybės
čia ir dėl Tėvynės reikalų – ten. Pa -

saulio lietuvių centras – tai Lietuvos
dalelė, tai mūsų susibėgimų, šventi -
nių pobūvių, Dievo garbinimo, tai
mū sų širdies dalis. Čia dvasia au -
gome, brendome, čia gimė ir didžiu-
ma šios knygelės invokacijų”, – rašo
buvęs Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kapelionas kun. A. Paliokas
kny gos gale įdėtoje padėkoje.

Ši nedidelio formato, gražiai iš -
leista, iliustruota autoriaus nuotrau -
komis knygelė bus ne tik malonus
bendravimo su kunigu prisiminimas.
Perskaičius kunigo invokacijas su -
prasime, kaip stipriai kunigas myli
Lie tuvą ir lietuvius.

Knyga parduodama su autoriaus
autografu.

Knygos kaina  — 7 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Invokacijos”


