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•Telkiniuose. Ilgai lauk-
tos šventės Sunny Hills,
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ttle, WA (p. 2)
•D. Grybauskaitė: ,,Pa-
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3)
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•Nuomonė. Kodėl žmonės
nesijuokė? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•V. Alantas (41) (p. 9)
•Svečiai iš Lietuvos –
kunigo dr. Trimako
Padėkos šventėje (p. 10)

Seimo narî si∆loma patraukti baudžiamojon atsakomybèn
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) –

Seimas turėtų duoti sutikimą pa-
traukti baudžiamojon atsakomybėn
opozicinės Krikščionių partijos frak-
cijos narį Aleksandrą Sacharuką, nu-
tarė laikinoji tyrimo komisija. Galu-
tinį sprendimą dėl A. Sacharuko tei-
sinės neliečiamybės panaikinimo pri-
ims Seimas.

,,Mes čia neteisiame, o sudarome
galimybę apsiginti”, – sakė laikino-

sios komisijos pirmininkas konserva-
torius Kęstutis Masiulis. Jis sakė ma-
nąs, kad parlamentas duos leidimą
prokurorams patraukti A. Sacharuką
baudžiamojon atsakomybė ar kitaip
suvaržyti jo laisvę.

Prokurorai įtaria Seimo narį pa-
darius tris nusikalstamas veikas –
piktnaudžiavimo tarnyba, dokumen-
to suklastojimo ir neteisėto doku-
mento panaudojimo. Prokurorai ma-

no, kad tokie Krikščionių partijos
frakcijos nario veiksmai padarė dide-
lės žalos valstybei.

Baudžiamajame kodekse už A.
Sacharukui pateikiamus kaltinimus
numatoma bauda, suėmimas arba
laisvės atėmimas iki 5 metų. Seimas
jau yra pradėjęs apkaltos procesą A.
Sacharukui ir jo frakcijos kolegai Li-
nui Karaliui.

Lietuvâ lanko asmeninis
popiežiaus pamokslininkas

Prezident∂ nepritar∂ Žem∂s îstatymo pataisoms
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Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė dekretus, kuriais pateikia savo
siūlymus ir grąžina Seimui tobulinti
Žemės, Žemės reformos ir Kompen-

sacijų už valstybės išperkamą nekil-
nojamąjį turtą įstatymų pataisas.

Šiomis pataisomis Seimas siekia
įteisinti tvarką, jog, panaikinus aps-
kritis, valstybinės žemės valdymas
kaimo vietovėse išliktų valstybės ran-
kose, o valstybinės žemės valdymas
miestuose būtų atiduotas savivaldy-
bėms.

Prezidentė laikosi tvirtos nuos-
tatos, jog visa valstybinė žemė, miš-
kai, vandens telkiniai yra visų Lietu-
vos žmonių nuosavybė ir turi tarnau-
ti bendriems interesams. Panašios
nuostatos jau ne vieną dešimtmetį
sėkmingai laikosi dauguma kitų
Europos Sąjungos valstybių, kur savi-
valdybėms nėra suteiktos teisės par-
duoti, nuomoti, dovanoti ir pan. vals-
tybinę žemę.

Pasisakydama už valstybinės že-
mės išlaikymą valstybės rankose,
prezidentė vadovaujasi Konstitucinio
Teismo ne kartą pateiktais išaiškini-
mais, jog neleidžiamas toks teisinis
reguliavimas, pagal kurį valstybei
nuosavybės teise priklausantis turtas

būtų valdomas ir naudojamas tenkin-
ti atskirų grupių ar asmenų porei-
kiams. Konstitucinis Teismas pabrė-
žia, jog visas valstybės turtas, žemė
taip pat, turi tarnauti viešajam inte-
resui, visos visuomenės poreikiams,
tautos gerovei.

Prezidentės nuomone, Seimo siū-
lymas išskaidyti valstybinės žemės
valdymą ne palengvintų, o apsunkin-
tų ir pačių savivaldybių plėtros pro-
jektus, nes sprendimus dėl kaimo vie-
tovių valstybinės žemės naudojimo
priimtų viena valstybinė institucija –
Nacionalinė žemės tarnyba, o dėl
miestų teritorijose esančios valstybi-
nės žemės – savivaldybės, kurių Lie-
tuvoje šiuo metu yra 60. Valstybės va-
dovės nuomone, tokia tvarka kelia
abejonių dėl atitikimo Konstitucijai,
kuri įpareigoja, jog valstybės turtas
turi būti tvarkomas racionaliai, ne-
švaistomas.

Prezidentė taip pat pabrėžia, jog
svarbiausias reikalavimas, valdant
valstybės žemę – skaidrumas ir efek-
tyvumas.

Vilnius, birželio 9 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos katalikų bažnyčios hierar-
chų kvietimu į Lietuvą atvyko asme-
ninis popiežiaus pamokslininkas Ra-
niero Cantalamessa. Antrą kartą Lie-
tuvoje viešintis dvasininkas su plačią-
ja visuomene susitiks birželio 12 d.
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ren-
giamoje Gerosios Naujienos šventėje
ir birželio 13 d. vyksiančiose Atsi-
naujinimo dienose, kurios tradiciškai
vyks Kauno Vytauto Didžiojo univer-
sitete. Viešnagę rengia Katalikų
evangelizacijos centras.

1980 m. paskirtas popiežiaus rū-
mų pamokslininku, R. Cantalamessa
šias pareigas eina iki šiol. Advento ir
gavėnios penktadieniais kapucinų
vienuolis sako pamokslus popiežiui ir
Romos kurijos bendradarbiams. Tė-
vas Raniero daugelį metų Italijos te-
levizijoje veda kultūros ir religijos lai-
das, dažnai kviečiamas kalbėti eku-
meniniuose renginiuose, visame pa-
saulyje veda konferencijas ir rekolekci-
jas dvasininkams bei pasauliečiams.

Dvasininko knygos ir straipsniai

išversti į daugybę kalbų. Lietuviškai
išleistos trys tėvo R. Cantalamessa
knygos: „Velykų slėpinys”, „Eucharisti-
ja – mūsų pašventinimas”, „Marija –
Bažnyčios veidrodis”. Šiuo metu spau-
dai rengiama jo meditacijų apie Šven-
tąją Dvasią knyga „Dvasios giesmė”.

Prezidentė laikosi nuostatos, jog visa
valstybinė žemė, miškai, vandens tel-
kiniai yra visų Lietuvos žmonių nuo-
savybė. Delfi.lt nuotr.

Stabdomi
premjero bùstinès

pertvarkymo darbai

Popiežiaus pamokslininkas Raniero
Cantalamessa. AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) –
Stabdomi premjero būstinės Turniš-
kėse tvarkymo darbai. ,,Bus aiškina-
masi ir sprendžiama, kaip elgtis to-
liau”, – sakė ministro pirmininko
kancleris Deividas Matulionis.

Kaip teigia Viešųjų pirkimų tar-
nyba, premjero būstinės Turniš-kėse
darbų rangovas buvo parinktas
neskaidriai. Bendra statybos vertė –
4,5 mln. litų. Gedimino Kirkilo Vy-
riausybės kanclerio Valdemaro Sara-
pino laikais 2007–2008 m. atlikta
darbų už 3,5 mln. litų. 2009 m. pa-
baigoje priėmus sprendimą užbaigti
būstinės statybas, buvo peržiūrėtos
statybų kainos, jos sumažintos
220,000 litų. Nuo 2006 m. premjero
būstinei pertvarkyti iš valstybės biu-
džeto jau skirta 4,756 mln. litų. Nors
lėšų įdėjimai – milijoniniai, šio namo at-
naujinimas vis dar nebaigtas.

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius teigė dar nežinąs, kaip iš-
taisyti susidariusią padėtį. Vyriausy-
bės vadovo teigimu, sutartys su ran-
govais buvo pasirašytos taip, kad jų
beveik neįmanoma pakeisti. Premje-
ras pabrėžė, kad konkursą skelbė,
rangovus parinko, pažeisdami Viešų-
jų pirkimo įstatymą, ir sutartis pasi-
rašė G. Kirkilo Vyriausybė ir jam at-
skaitinga kanceliarija.

Prieš puspenktų metų premjero
būstinei Turniškėse parinktas prieš-
kario – maždaug 1939 metų – staty-
bos namas, esantis netoli prezidentų
Dalios Grybauskaitės, Valdo Adam-
kaus ir Algirdo Brazausko būstinių.
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Redakcijos žodis

Pasirodo, Lietuvos premjerui
iš tiesų nesvetimas humoro jaus-
mas – Andrius Kubilius per vieš-
nagę Švedijoje juokais pasiūlė
princesei jaunikio pasiieškoti ir
Lietuvoje. ,,Dar viena Švedijos
princesė yra netekėjusi, o Lie-
tuvoje tikrai yra gerų jaunikių”, –
linksmai pastebėjo Vyriausybės
vadovas per darbo pietus su
dešimčia pačių įtakingiausių Šve-
dijos investavimo bendrovių va-
dovų. Premjeras greičiausiai tu-
rėjo omenyje jauniausią Švedijos
karaliaus Carl XVI Gustaf ir kara-
lienės Silvia dukterį 27 metų
princesę Madelein, kuri neseniai
pranešė atšaukianti sužadėtuves
su savo ilgamečiu draugu. Ką gi,
Lietuva apsidžiaugtų, gavusi į
marčias tokią kilmingąją. Tuo
tarpu jos vyresnioji sesuo, sosto
paveldėtoja Victoria netrukus
rengiasi tekėti už mylimojo Da-
niel Westling. Gal Lietuvos prem-
jerą smagiai nuteikė šia proga
išpuoštos Stokholmo gatvės –
Švedija ruošiasi birželio 19 d.
vyksiančioms karališkoms vestu-
vėms.

Redaktorė Loreta Timukienė

Ilgai lauktos šventės
Gegužės 9 d., sekmadienį, Sunny

Hills LB valdyba surengė, nors ir pa-
vėluotai, Lietuvos Nepriklausomybės
92-ųjų metinių paskelbimo ir Nepri-
klausomybės atkūrimo 20-čio bei Mo-
tinos dienos švenčių minėjimą. Yra
sakoma, geriau vėliau, negu niekad.

Šventė ,,Saulėtuose kalneliuose”
prasidėjo 11 val. Šv. Teresės bažny-
čioje, įnešant Lietuvos trispalvę vėlia-
vą. Šv. Mišias aukojo ir šioms ypatin-
goms šventėms skirtą pamokslą pa-
sakė parapijos klebonas monsinjoras
Francis Szczykutowicz. Motinos die-
nos proga visos motinos buvo apdo-
vanotos gražiu gvazdiku.

Gražiai giedojo ,,Antros jaunys-
tės” choras, vargonuojant G. Belec-
kienei. Elena Žebertavičienė atliko
visų mėgstamą giesmę ,,Ave Maria”
(muzika Hutter), harmonizuotą S.

Sližio.
Po pertraukos 2 val. p. p. rinko-

mės į gražiai išpuoštą salę. Tradiciš-
kai šventę pradėjo LB pirm. E. Žeber-
tavičienė, pasveikinusi visus susirin-
kusius su Lietuvos Valstybės atkūri-
mo diena ir pristačiusi gerb. svečią
Alvydą Smilinską, atvykusį iš Or-
lando. Pirmininkė paminėjo, kad pra-
eitais metais, renkant JAV LB XIX
tarybą, tarp kandidatų buvo tas pats
Alvydas, už kurį mūsų apylinkė ati-
davė daugiausia balsų.

Iškilmingai įneštos vėliavos ir su-
giedoti himnai. Žvakę uždegė viešnia
iš Detroito Rita Derenčiūtė, kuri kas-
met atvyksta pasveikinti savo mielą
mamą Motinos dienos proga. Tylos
minute pagerbti žuvusieji kovotojai
už Tėvynės laisvę, prisiminti šiais
metais mirę mūsų apylinkės ben-

druomenės nariai: Juozas Bagužis,
Kęstutis Jauniškis, Vincas Žeberta-
vičius ir Feliksas Bočiūnas. Invokaci-
ją sukalbėjo msjr. Francis.

Po trumpos Alvydo Smilinsko
kalbos LB iždininkė Judita Mamaity-
tė perskaitė rezoliuciją, kuri buvo pri-
imta vienbalsiai. LB pirmininkė pa-
dėkojo visiems, padėjusiems suruošti
šią šventę: šeimininkėms už pyragus,
salės puošėjams ir programos atli-
kėjams. Speciali padėka išreikšta vi-
sos LB vardu mieliems Julijai ir Juo-
zui Mačiulaičiams, kurie palaiko LB
didžiausia auka. Praeityje būta vien-
kartinių šimtininkų, tačiau Julija ir
Juozas daug metų yra kasmetiniai
,,šimtininkai”, t. y. mūsų LB apylin-
kės Garbės šimtininkai, valio Garbės
šimtininkams! Salė pritarė garsiais
plojimais.

Toliau vyko meninė programa,
kurią eilėmis pradėjo Algirdas Nakas,
paskaitęs S. Ramanausko ,,Tautos
garbė”, E. Mieželaičio ,,Motiną” iš-
raiškingai padeklamavo Bronė Na-
kienė, neatsiliko ir skaitovė Valė Zu-
bavičienė, perskaičiusi A. Pečkaitie-
nės ,,Laiškas mamai”. ,,Rožė” ir ,,Ši-
lagėlės mamai” padainavo Elena Že-
bertavičienė. ,,Prisiminimai apie ma-
mą” įdomiai dainavo kvartetas: Onė,
Elena, Julija ir Bronė. Prisijungus
,,Antros jaunystės” chorui padainuo-
tos ,,Žemė Lietuvos” ir, salei pade-
dant, ,,Lietuva brangi”.

Po programos vaišinomės šaltais
užkandžiais, tarp kurių retas valgis
kibinai, kava ir gardūs pyragai. Šven-
tėje dalyvavo nemažai lenkų, visi ma-
loniai bendravome ir skirstėmės su
pakilia nuotaika.

Buvo renkamos aukos JAV LB
paremti ir metinis solidarumo mo-
kestis.

Margarita Redd,
LB valdybos narė

Šventėje (iš k.): Margarita Redd, svečias Alvydas Smilinskas ir Elena Žeber-
tavičienė.

SEATTLE, WA

Vynas ir menas
Žinovai sako, kad geras vynas yra

menas. O kai gerą vyną papildo dar ir
geras menas – tai tikra šventė kūnui
ir sielai. Tokia šventė ir įvyko ba-
landžio 17-tą dieną Ward Johnson
vyninėje, Seattle, parodos atidarymo
metu. Dailininkės Jūratės Mažeika-
Harrison, fotografų Jeff Harrison ir
Jon Hanzelka darbai buvo rodomi
šioje vyninėje iki gegužės 16-tos die-
nos.

Visuomet įdomu pamatyti seniai
pažįstamus žmones iš dar vienos,
neatrastos pusės. Kiekvieno kūryba
atskleidžia vis naują menininko sie-
los kampelį, naują žvilgsnį į pasaulį
ar tik mažą supančios aplinkos
dalelę.

Jūratės darbai patraukė akį
spalvų derime, netikėtomis lietu-
viškomis detalėmis ir lietuviškais
darbų pavadinimais. Daugelis jos
darbų tiesiog spinduliuoja motinišku
moteriškumu. Jūratė džiaugėsi atra-
dusi savo darbams jai naują techniką
– popierių ir plunksną.

Jeff Harrison fotografijose stebi-
no naujai pamatytos aplinkos detalės.
Akmenukai, augalų fragmentai, pei-
zažai suspindėjo nauju žavesiu, tarsi
nauju žvilgsniu į pasaulį.

Didelis netikėtumas buvo pama-

tyti Jon Hanzelka fotografijas. At-
spausdintos ant drobės, sukurtos
sudėtinga technika, jos kuria siur-
realistinę nuotaiką. Tai tarsi vaizdai
iš vaikystės pasakų ir sapnų.

Buvo smagu ragaujant medaliais
įvertintą vyną keliauti nuo vienos
fotografijos prie kitos, nuo paveikslo
prie paveikslo, sugrįžti prie patikusio
kūrinio, pastebėti naują detalę, šne-

kučiuotis su senais pažįstamais.
Ačiū už šventę sielai ir kūnui,

mūsų menininkams. Linkime naujų
kūrinių, naujų ieškojimų ir atradimų!
Laukiame naujų švenčių!

Aušra Vaštakas

,,Tulpė Times’’
2010 m., nr. 2

Dailininkė J. Mažeika ir fotografas J. Hanzelka.
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Lietuvos parama užsienio
lietuvių organizacijoms

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS
,,Draugo” vyriausioji redaktorė savo žodyje jau pakomentavo apie

Lietuvos paramą užsienio lietuviams. Iš penkiolikos gautų prašymų iš
JAV du buvo patenkinti, o trylika atmesti. Įdomu, kaip ši proporcija susi-
klostė kitų kraštų atveju. Apie tai ir dar kai ką čia ir pakalbėsiu.

Iki nustatytos datos Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministe-
rija gavo 239 prašymus iš 26 kraštų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB). Bendra paramos prašymo suma buvo 2,590,000 litų. Komisija,
kurią sudarė Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir
PLB atstovai, visiškai ar iš dalies patenkino 89 prašymus 260,400 litams.
Vidutinė prašymo suma buvo 10,837 litai, o vidutinė duotos paramos
suma – 2,926 litai. Įdomūs prašymų duomenys pagal valstybes. Daugiau-
sia prašymų gauta iš Baltarusijos – 32. Iš jų 28 proc. patenkinti. Pagal
gausumą antroje vietoje buvo Rusija su 29 prašymais, 45 proc. jų buvo
patenkinti. Trečioji vieta tenka dviem kraštams – Latvijai ir Lenkijai, iš jų
gauta po 21 prašymą. Patenkintas irgi toks pats nuošimtis – 57 proc.

Buvo kraštų, kur visi prašymai buvo visiškai ar iš dalies patenkinti,
nors neaišku, kokių sumų prašyta (skliausteliuose pažymėtas patenkintų
prašymų skaičius). Tarp jų rikiuojasi Austrija (1), Belgija (1), Gruzija (1),
Italija (2), Jungtinė Karalystė (5), Kanada (1), Nyderlandai (1), PLB (2),
Portugalija (1) ir Švedija (3). Trys kraštai nieko negavo – tai Argentina
(pateikusi 2 prašymus), Graikija (1) ir Islandija (1). Jie mažai ir norėjo –
iš jų visų buvo gauti vos keturi prašymai.

Nežinome, kiek prašė, bet penki stambiausi paremti projektai buvo iš
Kanados – Dainų šventei (duota 20,000 litų), Vokietijos – Europos litu-
anistinių mokyklų sąskrydžiui (15,000 Lt) Rusijos – Kaliningrado srities
lietuvių kalbos olimpiados organizavimui (12,000 Lt), PLB – ,,Pasaulio
lietuvio” leidybai (10,000 Lt) ir JAV – išeivijos stažuotojų išvykos
išlaidoms po Lietuvą (9,000 Lt). Du kraštai – Italija ir Suomija – gavo lėšų
dviem projektams, kainuojantiems mažiau negu 1,000 litų. Likusiųjų pa-
tenkintų prašymų sumos svyravo tarp šių kraštutinumų, maždaug po
porą tūkstančių litų projektui.

,,Pasaulio lietuvis” išvardija 40 kraštų, kur yra įsikūrę Lietuvių Bend-
ruomenių židiniai. Įdomu, kad keturiolika iš jų jokios paramos neprašė ir,
aišku, negavo. Tai: Austrija, Brazilija, Čekija, Danija, Japonija, Kazachs-
tanas, Kolumbija, Liuksemburgas, Naujoji Zelandija, Prancūzija, Slovė-
nija, Uragvajus, Venesuela ir Vengrija. Nežinau, kas nulėmė sprendimą
prašymų neduoti. Tuo pačiu nesistebėčiau, jeigu viena iš priežasčių buvo
gana sudėtingas paraiškų procesas. Keturių puslapių ilgumo paraiškoje
prašoma labai daug visokios informacijos, kuri gal nieko bendro neturi su
pačiu prašymu. Pvz., norima žinoti projekto vadovo darbovietę ir pagrin-
dines pareigas. O jei toks yra be darbo ir be pareigų? Puiku, kad projektui
aprašyti duodamos tik trys eilutės. Aišku, kitoje vietoje klausiama projek-
to tikslo, uždavinių, įgyvendinimo grupės, projekto naujoviškumo, laiko,
trukmės, parengiamųjų darbų ir t.t. Paraiškoje norima sužinoti ir apie fi-
nansavimo šaltinius ir sumas. Kiek numatoma gauti iš LR Užsienio rei-
kalų ministerijos, atstovaujamos organizacijos iždo, kitų Lietuvos valsty-
bės institucijų, tarptautinių fondų? Norima išsamios ir pagrįstos projekto
sąmatos. Prašoma įvertinti projekto poveikį tikslinei grupei ir savo orga-
nizacijai. Norima žinoti, kaip bus skleidžiama informacija apie projektą ir
dalijamasi projekto įgyvendinimo patirtimi. Prie paraiškos prašoma pri-
dėti išvardintus dokumentus ar jų nuorašus: organizacijos registravimo
pažymėjimo kopiją (jei organizacija neregistruota, Lietuvos Respublikos
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pažymą); dokumentus,
patvirtinančius iš kitų rėmėjų projektui gaunamą paramą; projekto vado-
vo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae); rekomendacijas (pridedamas
atskiruose lapuose); kitą informaciją, patvirtinančią projekto svarbą.
Pabaigoje reikia parašu patvirtinti, kad informacija yra tiksli ir teisinga.
Visa ši informacija reikalinga, nesvarbu, ar prašoma suma yra pora šimtų
ar tūkstančiai litų. Tokia tvarka.

Yra paruoštas ir Projektų rėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR
Užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-12. Tai informatyvus ir gana de-
talus keturių puslapių dokumentas, apimąs bendrąsias nuostatas, kon-
kurso organizavimą, reikalavimus projektams, projektų paraiškų teikimą,
projektų atranką ir jų finansavimą. Toliau skaitome, kad projekto teikė-
jas turi pateikti projekto vadovo pasirašytą ir projektą teikiančios organi-
zacijos antspaudu patvirtintą paraišką. Nepanaudotus LR paramos liku-
čius reikia grąžinti iki kalendorinių metų gruodžio 1 d. į Ministerijos sąs-
kaitą. Primenama, kad už skirtų lėšų netinkamą panaudojimą projekto
vykdytojai atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka. Numatoma galimybė,
kad kas nors nevykdys sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Tokiu atveju
Ministerija turi teisę atlikti Projektų įgyvendinimo ir lėšų tikslingo pa-
naudojimo auditą.

Kažkas turi viską peržiūrėti, patikrinti ir padaryti sprendimą. Talkon
čia ateina Užsienio lietuvių organizacijų projektų paraiškų vertinimo
forma – dviejų puslapių dalykinis vertinimas. Atrodo, kad užpildyta forma
su rekomenduojamu sprendimu toliau yra tikrinama ar tvirtinama pro-
jektų atrankos komisijos. Taigi, biurokratams vietos irgi yra. Pabaigai
smalsus klausimas. Kiek iš lėšų davėjo pusės yra išlaidų viską paruošiant,
peržiūrint ir administruojant? Nesistebėčiau, jeigu tos išlaidos yra ap-
čiuopiamos ir gali varžytis su projektams skiriamomis sumomis. Galop,
patarimas paraiškų davėjams. Nors paraiškoje neprašoma, bet būtinai
pasirūpinkite ir panaudokite savo organizacijos antspaudą. Tai tarptau-
tiniu mastu priimtas biurokratinio draugiškumo ženklas.

Mieli Lietuvos žmonės,
Gerbiamieji posėdžio dalyviai,

Esu čia, kad atlikčiau Konstitu-
cijos numatytą pareigą metiniu pra-
nešimu apžvelgti padėtį šalyje. Padėtį
ir aktualijas kiekvienoje valstybės
gyvenimo srityje stebiu, analizuoju ir
reaguoju nelaukdama metinių progų.
Taip suprantu savo ir Prezidento
institucijos užduotį. Todėl, ruošda-
masi šiam susitikimui, atsisakiau
tradiciniu tapusio žanro – įprastinės
visų šalies gyvenimo sričių apžvalgos,
rikiuojant jas įprasta tvarka. Ne-
skelbsiu ir problemų sąrašo, kuriame
rikiuotųsi: ūkio nuosmukis, nedar-
bas, energijos kainos, siautėjanti ko-
rupcija, stringančios struktūrinės
reformos... Nuolat bendrauju su Lie-
tuvos žmonėmis, kalbuosi su politi-
kais, visų lygių šalies institucijų pa-
reigūnais. Nuoširdžiai domiuosi vis-
kuo, kas vyksta viešojoje erdvėje. To-
dėl neabejoju: savo skaudulius mes
žinome.

Atrodytų, nutuokiame, ir kaip
juos gydyti. Juk žadame kloti mo-
dernius pamatus ekonomikos pažan-
gai. Ketiname investuoti į mokslą ir
naujoves. Skelbiame negailestingą
karą korupcijai. Įsipareigojame lais-
vinti verslą nuo beprasmių suvaržy-
mų, užsitikrinti energetinę neprik-
lausomybę. Dešimtmečiais, tarsi už-
keikimą, kartojame išmintingus teks-
tus apie gyvybiškai svarbią būtinybę
nedelsiant imtis struktūrinių refor-
mų. Dvidešimt pirmaisiais Nepri-
klausomybės metais vien geri norai ir
ketinimai – nebepadeda. Optimizmo
ir kantrybės ištekliai senka. Tikėji-
mas silpsta. Grimztame į nusivylimą
ir nepasitikėjimą – politika, valdžios
institucijomis, savimi ir savo valsty-
be. O iš čia – jau tik žingsnis į be-
jėgiškumą ir sąstingį.

Būtent todėl esu įsitikinusi: pri-
ėjome tašką, kur nebepakanka dar
vieno eilinio padėties konstatavimo,
priminimo apie sunkumus, pasikri-
tikavimų ar akademinių pamąstymų
apie bendrą atsakomybę. Priėjome

tašką, kuriame reikia esminio lūžio.
Lietuva jau subrendo permainoms.
Pakviesiu įkvėpti pilietinės valios ir
politinės drąsos. Ir pripažinti: įstrigo-
me, nes – praradome kryptį. Prirašę
dešimtis tomų strategijų ir progra-
mų, kuriose puikuojasi šimtai kilnių
prioritetų, pametėme svarbiausiąjį.
Paniekinome vienintelį veiksmų ver-
tinimo matą. PAMIRŠOME ŽMOGŲ.

•••
Šią pirmapradę vertybę užgožė

kraštutinis ekonomizmas, įsivyravęs
visuose lygmenyse. Visos problemos
kildinamos tik iš pinigų stygiaus.
Žinau, koks buvo globaliosios finansų
suirutės mastas ir koks jo poveikis
realiajai ekonomikai. Tačiau kate-
goriškai nesutinku su besąlygine
ekonomikos viršenybe. Tai – iš esmės
klaidingas požiūris, lemiantis ydingą
pasaulio matymą, netinkamus veiks-
mus ir, deja, labai skausmingus pra-
regėjimus. Vakarykščius ekonomi-
nius burbulus išpūtė nežabotas eko-
nominis egoizmas. Šiandieninius jų
sprogimus ir socialines pasekmes su-
kėlė ekonominių prioritetų aukštini-
mo ideologija.

Ne pinigų stygius pykdo žmones,
o teisingumo ir bendrumo trūkumas.
Nepritariau ir nepritarsiu chaotiš-
kam mokesčių kėlimui. Pareikalavau,
kad už sumažintas pensijas būtų nu-
matytas aiškus atlygio mechanizmas.
Siekiu, kad pagarba žmogui atsispin-
dėtų sąžiningoje ir protingoje socia-
linės apsaugos sistemos reformoje,
kuri vis niekaip neprasideda. Išmo-
kime šias pamokas. Atlikime vertybių
peržiūrą ir pakilkime vertybiniam
atgimimui.

Jei tikrai siekiame realių per-
mainų valstybėje, turime atsigręžti į
aukščiausią vertybę – į žmogų. Šis
vertybinis orientyras taikytinas vi-
suotinai – aukščiausiems pareigū-
nams ir žemiausių grandžių valsty-
bės tarnautojams, o kartu – ir kiek-
vienam piliečiui. Kiekviename veik-
los etape – ruošiant projektus, svars-
tant pasiūlymus, balsuojant ir – įgy-
vendinant sprendimus. Žmogus turi
tapti pirmuoju prioritetu ir vienin-
teliu darbų vertinimo kriterijumi vi-
soms šalies politikos sritims. Užsie-
nio politikai – taip pat. Galime disku-
tuoti dėl diplomatinio darbo formų ir
taktinių žingsnių, tačiau strateginė
kryptis – viena ir neginčijama. Tai –
Lietuvos žmonių interesų, tikslų ir
mūsų nacionalinės savigarbos atsto-
vavimas tarptautinėje arenoje.

Todėl mano kadencijos priorite-
tai yra: aktyvi ir dalykiška tolesnė
eurointegracija bei nuoseklus šalies
interesų gynimas Europos Sąjungoje;
euroatlantinės darbotvarkės įgyven-
dinimas, kartu – aktyvi veikla, stipri-
nant Lietuvos teritorinį, energetinį ir
technologinį saugumą, iki galo išnau-
dojant tarptautinių organizacijų ga-
limybes; konstruktyvūs santykiai su
kaimynais, grįsti abipuse pagarba ir
abipuse nauda. (...)

Šiandien, deja, didžiulė dalis na-
cionalinės energijos tiesiog iššvais-
toma. Vyksta iš pažiūros audringas,
tačiau bekryptis judėjimas. Dėl savo
chaotiško pobūdžio jis veda arba į
niekur, arba, dar blogiau – į sumaištį.

Nukelta į 7 psl.

D. GRYBAUSKAITĖ:
,,PAMIRŠOME ŽMOGŲ”

Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

LR Prezidentės metinis pranešimas,
skaitytas Seime 2010 m. birželio 8 d.
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Kelio pradžia: Alytus ir Rochester, NY, pasirašė
miestų draugystės sutartį

REGINA JUODEIKIENÈ

Ar būtų kas išdrįses prieš dau-
giau nei 20 metų net pagalvoti, kad
Lietuvos miestas Alytus galėtų žengti
tokį didelį žingsnį už Atlanto ir susi-
rasti verslo draugų Amerikos žemy-
ne. Ir aš kalbu ne apie lietuvių išeivių
draugystę, kuri buvo, yra ir bus, kal-
bu apie miestų bendradarbiavimą,
žadantį konkrečių darbų plėtrą įvai-
riopoje veikloje.

Rochester ir Alytaus miestų
draugystė

Alytaus ir Rochester bendradar-
biavimo komitetas susikūrė 2006 m.
Jį sudaro 20 narių, o jam vadovauja
LR garbės konsulas JAV Rimas Česo-
nis. Komitetas smarkiai dirbo ruo-
šiantis įgyvendinti pradėtą progra-
mą. Rezultatas ryškus.

Š. m. gegužės 13 dieną į Roches-
ter atvyko Alytaus miesto savivaldy-
bės mero Česlovo Daugėlos vadovau-
jama politikų ir verslininkų grupė,
kurią sudarė: miesto tarybos nariai
dr. Adelė Dimšienė ir Nerijus Cesiu-
lis, pastarasis yra ir Alytaus kolegijos
direktoriaus pavaduotojas Strategi-
nei plėtrai ir infrastruktūrai, Mečis-
lovas Borevičius – vyriausiasis Re-
gistrų centro Alytaus padalinio direk-
torius, Vladislovas Gunevičius – ,,Vi-
ta Baltic International” generalinis
direktorius, Vytautas Pajarskas –
Alytaus šiluminių tinklų direktorius.

Ne be ,,nuotykių” į Rochester
atskridusi žmonių grupė buvo šiltai
ir maloniai sutikta. Pirmas toks
priėmimas buvo surengtas pas Arūną
Česonį, ,,PAETEC Holding Corp.”
savininką, skirtas Alytaus merui Č.
Daugėlai ir visai delegacijai pagerbti.
Priėmimo metu buvo labai gera
proga susipažinti su Rochester meru
Robert Duffy bei miesto tarybos
nare, susigiminiavusių miestų tary-
bos pirmininke Carolee Conklin.

Alyvų žydėjimo šventė

Rochester kasmet gegužės mė-

nesį švenčia Alyvų žydėjimo šventę,
kuri pritraukia labai daug turistų ne
tik iš Amerikos. Ji jau kuris laikas
yra tapusi tarptautine. Alytiškiai
atvyko būtent tuo laiku, kai miestas
kvepėjo alyvų žiedais. Atstovai buvo
pakviesti dalyvauti šios šventės
parade, į kurį susirinko įvairių orga-
nizacijų bei tautybių atstovų. Lietu-
vių eisena atrodė labai įspūdingai.
Tai buvo gausiausia grupė, nes kartu
žygiuoti prisijungė ir vietiniai lietu-
vių bendruomenės nariai. Buvo neša-
mos vėliavos, šūkis ,,Alytus – Roches-
ter, NY”. Dalyviai turėjo lietuviškos
atributikos, mojavo mažomis vėlia-
vėlėmis. Ir ne tik mojavo, bet į ritmą
traukė dainą ,,Ant kalno mūrai”.
Daug darbo ir pastangų ruošiant
paradą parodė Chester Pieniezny,
Rochester-Alytus kom. narys.

Nepakartojamos akimirkos, įspū-
dingiausios akimirkos – sakė miesto
savivaldybės narys Mike Leach. Taip,

tai ypatingas laikas, kai gamtos
grožiu džiaugėsi miestelėnai ir sve-
čiai. Klausėsi meno kolektyvų kon-
certų, gėrėjosi mugių margumynais,
įsigijo suvenyrų, susirado naujų
draugų, bendravo. Tokią tradicija per
miesto gimtadienį turi ir Alytus. Ji
švenčiama per vasaros saulėgrįžą
(06.21–06.24)

Po žygio eisenos atstovai buvo
pakviesti į išvyką susipažinti su Ro-
chester. Atstovus vežė Gediminas
Bačkus ir Gediminas Juodeikis, Ro-
chester-Alytus komiteto narys, gidais
buvo Lee Johnson, buvęs susigimi-
niavusių miestų tarybos pirmininkas,
ir Birutė Litvinienė – Rochester LB
valdybos pirmininkė, Alytus-Ro-
chester komiteto narė. Svečiams
buvo parodytos Rochester istorinės
vietos. Šios išvykos metu delegatai
turėjo išskirtinę progą pamatyti A. G.
Casparini vargonų (1776 m.), esančių
Vilniaus Šv. Dvasios (Dominikonų)

bažnyčioje, kopiją, pastatytą Christ
Church episkopolų bažnyčioje. Ne tik
pamatyti pačius vargonus, bet ir
pasiklausyti muzikos, kurią atliko
vienas iš keturių geriausių pasaulyje
vargonininkų Dawid Hicks. Jis kartu
su B. Litviniene rūpinosi vargonų
restauravimu, lankėsi Vilniaus ir
Tytuvėnų bažnyčiose.

Viešnagės metu Alytaus atstovai
turėjo rimtų susitikimų. Apsilankyta
,,PAETEC Holding Corp.”, kuriai
sėkmingai vadovauja Arūnas Česo-
nis, ,,Issac Heting” (šildymo sistema
ir priežiūra), ,,Trident CO” (informa-
cinių technologijų detalių gamyba),
optikos medicininės aparatūros
gamykloje ir kt. Didelio susidomėji-
mo sulaukė mero Č. Daugėlos Aly-
taus miesto pristatymas ekonomikos
forume ir ,,Rotary” organizacijos na-
riams.

Renginys Rochester Rotušėje

Įspūdingiausia akimirka buvo
gegužės 18 d. popietę, kai Rochester
miesto Rotušėje suskambo kanklių
muzika. Į renginį rinkosi garbingi
svečiai, Rochester verslininkai, lietu-
vių bendruomenės nariai, savivaldy-
bės darbuotojai, Alytaus miesto
atstovai.

Prieš oficialios dalies atidarymą
mero R. Duffy kabinete vyko privatus
pokalbis su Alytaus meru Č. Daugėla,
R. Česoniu, C. Conklin ir M. Leech.
Diskusijos vyko įvairiais klausimais:
kokiems konkretiems darbams teikti
pirmenybę, ką galima pradėti daryti
šiandien ir kokios bendradarbiavimo
perspektyvos. Pokalbio metu meras
Č. Daugėla, parodęs gerą padėties
supratimą, susigaudymą ir pasta-
bumą, sumaniai atstovavo Lietuvai.

Oficialioje dalyje Rochester mies-
to meras R. Duffy bei Alytaus miesto
meras Č. Daugėla pasveikino susirin-
kusius, pabrėždami šios istorinės
akimirkos svarbą. Dviejų valstybių
atstovai savo parašais užtvirtino
draugystę, bendradarbiavimą ir atei-
tį. Alytus tapo 12-uoju Rochester
draugystės partneriu. Buvo apsikeis-
ta dovanomis. Alytaus delegacija

ROCHESTER, NY

Iš kairės: Nerijus Cesiulis, Rimas Česonis, Mečislovas Borevičius, Vytautas Pajarskas, Česlovas Daugėla, Robertas
Duffy, Carolee Conklin, Adelė Dimšienė ir Vladislovas Gunevičius. Redos B. Juodeikis nuotraukos

Lietuvių grupė Rochester Alyvų festivalio parade.
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Kodėl žmonės nesijuokė?

UÑGUITAS LIETUVIÕKAS ÑODIS
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dalia.cidzikaite@gmail.com

ONA ALIŠYTÈ-ŠULAITIENÈ

Gegužės 16 dieną Jaunimo cen-
tre įvyko puikiai išreklamuoto, ne-
kantriai visų teatro mėgėjų laukto
spektaklio, Balio Sruogos 2-jų dalių
komedijos „Dobilėlis penkialapis”,
premjera. Veikalą pastatė Čiapaitė
lietuvių teatro sambūris „Žaltvyk-
slė”, jį režisavo Ilona Čiapaitė. Tai
bene vienintelė iš 4  Balio Sruogos
komedijų, kuri lietuviams žiūrovams
neblogai pažįstama ir statoma iki
šiol, nes joje nagrinėjama tema (vals-
tybiniai mokesčiai, vengimas juos
mokėti, visokiais būdais bandant
apeiti įstatymus, kas sudaro visos ko-
medijos pagrindinę siužetinę ašį, kuri
sąlygoja visas komiškas situacijas,
tapdama pagrindine jų priežastimi ir
šiandieną nėra praradusi savo aktu-
alumo.

„Drauge” Laima  Apanavičienė
rašė: „Atvykę tikrai nepasigailėsite.
Ne tik pažiūrėsite spektaklį, bet ir
gardžiai pasijuoksite. Žinia – juoktis
sveika.” Be abejo, sveika, jei juoktis
yra iš ko. O jei nėra? Arba, tiksliau,
jei to juoko yra labai nedaug?.. Tei-
singai sakė viena iš „Žaltvykslės”
aktorių: „Pastatyti gerą komediją yra
sunku, nes turi išmokti priversti
žiūrovą ‘kristi iš padų’.” Taigi, gerą
komediją visada turi lydėti homeriš-
kas juokas, ko, deja, negalima pasa-
kyti apie „Dobilėlį penkialapį” – jame
žiūrovas nekrito „iš padų”.

Manau, kad pagrindinė to prie-
žastis buvo labai bloga kai kurių ar-
tistų dikcija ir suvelta greitakal-

bystė. Dikcija, aiškus žodžių tarimas,
balso skambumas – labai svarbūs
spektaklyje, ypač komedijoje. Dirb-
dama „Vaidilutėje” aš visada kreipiau
į tai ypatingą dėmesį. O ir pati reži-
sierė Čiapaitė savo pokalbyje „Drau-
ge” teigė: „Juoką ‘Dobilėlyje penkia-
lapyje’ kelia ne tik mizanscenos,
veikėjų charakteriai (...), bet ir Sruo-
gos žodynas. Gilindamiesi į pjesę ak-
toriai ne vieną žodį turėjo pasiaiškin-
ti, bandydami suprasti jo reikšmę”. Ir
štai, dėl prastos dikcijos ir suveltos
greitakalbystės, į ką režisierė neat-
kreipė pakankamai dėmesio, tų (ir
kitų) žodžių reikšmė žiūrovui (o jų
buvo pilna ir salė, ir balkonas), atro-
do, taip ir liko nesuprasta, o komedi-
ja  prarado didelę dalį savo linksmu-
mo. Beje, norėtųsi paminėti kai kurių
aktorių vaidybą, kurioje ypač išskir-
čiau debiutantą Ramūną Žimkų,
atlikusį pulkininko Pipynės vaid-
menį. Puiki sceninė laikysena, pui-
kūs išoriniai duomenys ir geras,
natūralus balso pastatymas leidžia
tikėtis, kad šis aktorius sukurs dar ne
vieną įdomų vaidmenį būsimuose
„Žaltvykslės” pastatymuose.

Spektakliui pasibaigus žiūrovai
nepagailėjo jo statytojams plojimų,
nors ir nekrito „iš padų”. Kad taip
įvyktų, reikia ne tik talento (o jo reži-
sierei netrūksta) ar nuoširdaus ir
atsiduodančio darbo (kurį „Žaltvyks-
lės” visas kolektyvas neabejotinai pa-
rodė). Reikia dar kažko, nuo ko žiū-
rovas  tikrai „kristų iš padų”. O to
išmokti priversti (?) jį vargu ar įma-
noma.

Nesinori skambėti it įskilusi plo -
k štelė, nepatiktų įgauti vardą ,,prie-
kabi širšė”, tačiau akis nebepakenčia,
o širdis tartum verkia, matant ,,Kul -
tū ros” priede lietuvišką žodį – užgui-
tą kampininką... Štai skaitai Rai -
mun do M. Lapo ,,Vietoj agronomijos
va dovėlio į rankas paėmęs natas”
(2010 m. gegužės 22 d.) skirsnelio an -
traš tę ,,Scenoje su grandais”. Kas tai
per žodis? Nei jis lietuviškas, nei an g-
liš kas, nei tarptautinis... Sugriebęs
an glišką ,,grand”, prikabinęs lietu -
viš ką galūnę ,,as”, va, jums, mieli
skai tytojai, autoriaus naujadaras!
Gė rė kitės!

O kas gi toji jo rašoma ,,publi -
kacija”? Ar stoka lietuvių kalboje
žodžių? Pra šome, visa virtinė: paskel-
bimas, iš leidimas, leidinys. Niekur
žodynuo se neradome ,,publikacijos”.
Ogi ta me pačiame kultūriniame
priede ,,puikuojasi” ir kito asmens
straipsnis su ,,publikacija” antraštė-
je. Ar re dak torei pritrūko rašiklio
(gražus žo dis iš Lietuvos!) tokius
,,lietuviškus” žo džius ištaisyti?!

Stebina, kaip rašantieji į dienraš -
tį nepasimoko iš savo klaidų. R. La -
pas su savo ,,Verdžio” sukėlė tokias
ais tras, kad viena prenumeratorė net
norėjo at si sa kyti ,,Draugo” (kas ne-
pateisinama), o jis vis vien ir vėl to-

liau ,,ver džio ja”, rašo Pučinio (Pucci-
ni) ir t. t.

Dar daugiau! Tame pačiame
straip snyje jis ,,Schubert” – austro
pa vardę rašo angliškai-lietuviškai
,,Shu berto”, o ,,Schumann” – vokie -
čio, vėl taip pat  – ,,Shumano”. Taipgi
su kuria naują ,,lietuvį” – ,,Williamas
Wil dermannas”! Kad ir nežmoniškai,
bile kitoniškai, ar ne? Taip Lietuvoje
sa kydavo. Amerikiečiai to nedaro –
,,ne pagimdo” naujų asmenų, palieka
ori ginalią pavardžių rašybą. 

Ame ri kie čiai dažnai populiariai
sako: ,,It ta kes two to tango”, ergo, ir
šiuo at ve ju R. M. Lapo – pusė kaltės
(ypač gi musiam JAV), o redaktorei
atitenka didesnė kaltė. Jos pareiga –
ne pra leis ti tokius blefus (atsi pra šau
už seną tarptautinį žodį).

Beje, straipsnyje rašoma ,,Chi ca -
go Lyric Opera”, o ji vadinasi ,,Lyric
Ope ra of Chicago”. Keistoka, jog
straip snio autorius laisvai ir labai
mie lai mėtosi jo vadinamiems ,,hero-
jams” ,,Maestro” titulu: žurnalistui-
ra šytojui, dainininkui-solistui. Tas
ita liškas žodis – garbingas titulas –
pa prastai skiriamas įžymiems kom -
po  zitoriams, garsiems muzikantams,
di ri gentams kaip Toscanini ir pan.

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Iš kairės: Vaidas Jasinevičius, Darius Kavaliūnas, Rimas Česonis, Vladislovas
Gunevičius, Monroe apygardos vykdomąsias pareigas užimanti (Monroe
County Executive) Maggie Brooks, Česlovas Daugėla, Mečislovas Borevičius ir
Nerijus Cesiulis.                                                                                           

įteikė ,,Tautišką giesmę”, įrašytą
odoje, ir Alytaus miesto herbą,
išdrožtą iš medžio. Rochester atsto-
vai padovanojo krištolinį gaublį.
Džiaugėmės ir mes, tapę šio įvykio
liudininkais. Spragsėjo fotoaparatų
mygtukai, sukosi filmavimo kameros,
malonius sveikinimus lydėjo šyp-
senos. Susirinkusieji vaišinosi leng-
vais užkandžiais, lietuvišku vynu
,,Voruta”.

Pasibaigus dokumentų pasirašy-
mui delegacijos nariai buvo pakviesti
į vakarienę, globojamą Rochester
mero R. Duffy ir miesto tarybos narės
C. Conklin, ,,Per 45 at the Port”
restorane.

Alytaus atstovai aplankė ir kitas
įstaigas, pvz., Golisano vaikų ligo-
ninę, senelių slaugos namus ,,Friend-
ly Home”, Alzheimerio skyrių. Susi-
pažino su Nazareth College Univer-
sity (katalikiška kolegija), kur padėjo
pagrindus ateities darbams. Užmezgė
ryšius su Genesee University profe-
soriumi Algimantu Bulšiu.

Kitos pažintys, apsilankymai

Alytiškiai turėjo progos susi-
pažinti ir pabendrauti su Alytaus-
Rochester komiteto nariais, pusry-
čiaudami ,,Bey-Front” restorane. Vy-
ko ragauti vyno ir vakarienės, kaip
International Business Council sve-
čiai, ,,Woodcliff” restorane. Aplankė
Niagaros krioklius

Svečiai dalyvavo lietuvių Šv.
Jurgio parapijos šv. Mišiose. Vietinė
lietuvių  bendruomenė nuoširdžiai
priėmė tautiečius. Buvo suruošti už-
kandžiai (Ilona Backuvienė, Irmunda
Bergoltz). Parapijos komiteto pirmi-
ninkė Jan Naujokas ir Rochester LB
valdybos pirmininkė B. Litvinienė

pasveikino svečius. Atsakomąjį žodį
tarė alytiškiai. 

Meras Č. Daugėla padėkojo Aly-
taus-Rochester komitetui už jų apsi-
lankymo sėkmę, visą organizacinį
darbą bei konkrečius rezultatus.
,,Idėjos įgyvendinimas yra paties
žmogaus išbandymas”, – kalbėjo jis,
įteikdamas LR garbės konsului JAV
R. Česoniui padėkos raštą. Buvo ap-
sikeista simbolinėmis dovanomis,
suglaudus pečius sudainuota ,,Dzū-
kija”.

Neišdildomą įspūdį paliko susi-
tikimas su Naomi Silver, lietuvių
kilmės, Rochester beisbolo komandos
,,Red Wings” ir stadiono savininke.
Svečiai buvo pakviesti į rungtynes,
pasodinti garbingoje vietoje. Elekt-
roninėje lentoje pasirodė pasveikini-
mas Alytaus atstovams. Vakaro metu
N. Silver ne tik vaišino svečius, bet ir
pati su savo 92 metų mama nepaliko
svečių, gražiai bendravo, parody-
damos išskirtinį dėmesį ir pagarbą
lietuviams. Džiugu!

Dauguma svečių gyveno lietuvių
šeimose. Svetingai savo namų duris
atvėrė Živilė ir Rimvydas Tamošiū-
nai, Reda ir Gediminas Juodeikis,
Roma ir Rimas Česoniai, Judy ir Hal
Harris.

,,Alytui reikia gyventi nauju
ritmu, – sako savivaldybės tarybos
narė Adelė Dimšienė, – turime ben-
drauti ne tik su artimiausiais kaimy-
nais latviais, lenkais, rusais, bet nau-
dinga užmegzti ryšius su tokiomis
šalimis kaip Argentina, o dabar ir su
JAV.” Alytaus miestui Rochester yra
15-asis draugystės miestas. Tikėki-
mės, kad atvykstančius lietuvius į
Rochester pamatysime dažniau. Juk
tai tik kelio pradžia tiesiant tiltą ne
tik per Atlantą, bet ir į žmonių širdis.

Iš kairės: Robertas Duffy, Česlovas Daugėla. Užnugary: Vladislovas Gune-
vičius, Birutė Litvinienė ir Rimas Česonis.



6 DRAUGAS, 2010 m. birželio 10 d., ketvirtadienis       

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) – Beveik prieš 200 metų įkurto pirmojo Lie-
tuvos muziejui – Bijotuose (Šilalės r.) esančių Dionizo Poškos Baublių – gaivinti
skirta 6 mln. litų iš Europos Sąjungos fondų. Į rašytojo D. Poškos sodybą šis
ąžuolo kamienas atkeliavo 1812 m. Iki tol jis augo ąžuolų giraitėje ant Viš-
niakalnio, tačiau piemenys, norėdami išrūkyti po medžio šaknimis įsikūrusias
lapes, jį padegė: supuvusi ąžuolo dalis greitai išdegė, o į tuščią erdvę įsisukęs
vėjas medį priversdavo baubti. Apie jį sužinojęs D. Poška baudžiauninkų pa-
prašė ąžuolą nukirsti ir padalyti į dvi dalis. Vieną atidavė Žemaičių vyskupui
Juozapui Arnulfui Giedraičiui, kitą 40 vyrų pargabeno į jo sodybą. Rašytojas
žuvusio medžio kamiene įsirengė pavėsinę ir pavadino ją Baubliu. Čia rašy-
tojas parašė savo garsiausią kūrinį – poemą ,,Mužikas Žemaičių ir Lietuvos”,
taip pat idilę ,,Mano darželis”. Baublyje kaupė ir senovinius radinius – šarvus,
knygas, paveikslus ir net mamuto iltis. Taip Lietuvoje užgimė pirmasis etno-
grafijos muziejus. Vėliau šalia jo buvo pastatytas dar vienas Baublys, ,,Baublio
broliu” vadinamas. Baublių muziejaus atnaujinimo darbus ketinama baigti
kitų metų birželį. 2012-ieji Lietuvoje paskelbti Muziejų metais.     ELTA nuotr.

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuva pagal taikingumâ 
lenkia kitas Baltijos šalis 

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTAAAASSSS

Svarstomos Nacionalinio v∂žio
instituto steigimo galimybès�

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) –
Seime opozicinių frakcijų siūlymu su-
rengta diskusija dėl Nacionalinio vė-
žio instituto steigimo ir onkologinė-
mis ligomis sergantiems ligoniams
teikiamų sveikatos priežiūros pa-
slaugų finansavimo.

Diskusijos dalyviai kelia klausi-
mą, dėl kokių priežasčių nėra vykdo-
mas Seimo nutarimas dėl Naciona-
linio vėžio instituto steigimo.

Vilniaus universiteto Onkologi-
jos instituto (VUOI) duomenimis,
pastaruoju metu Lietuvoje kasmet
nustatoma apie 17,000 naujų susir-
gimų onkologinėmis ligomis. Tai reiš-
kia, kad kasdien beveik 50 žmonių iš-
girsta vėžio diagnozę, o onkologinių

ligonių skaičius mūsų šalyje yra apie
70,000. Beveik 20 proc. Lietuvos gy-
ventojų mirčių (apie 8,000) sudaro
mirtys nuo vėžio – taigi nuo šios ligos
miršta kas penktas Lietuvos gyven-
tojas.

Valstybinės ligonių kasos šių me-
tų pradžioje sumažino VUOI finan-
savimą 3,1 mln. litų. Dėl lėšų sty-
giaus VUOI buvo priverstas atsisa-
kyti 100 lovų, kad būtų išsaugotos
darbo vietos ir kokybiškai teikiamos
paslaugos ligoniams.

Diskusijoje dalyvavo Sveikatos
apsaugos ministerijos, Valstybinės li-
gonių kasos, Vilniaus universiteto
Onkologijos instituto atstovai ir Sei-
mo nariai.

Bus tikrinamos imigrantû
anglû kalbos ñinios

Vilnius, birželio 8 d. (Delfi.lt) –
Didžiosios Britanijos vyriausybė pa-
skelbė, kad imigrantai, atvykstantys į
D. Britaniją susituokti ar gyventi su
partneriu (-e), privalės išlaikyti kalbos
anglų testą, rašo independent.co.uk. 

Visi imigrantai, atvykę ne iš ES
šalių ir norintys gauti vizą, turės pa-
rodyti, kad sugeba susikalbėti anglų
kalba. Šis reikalavimas įsigalios nuo
rudens ir bus taikomas susituoku-
sioms ir nesusituokusioms poroms,
kurios jau gyvena D. Britanijoje, bei
užsieniečiams, kurie pateiks prašy-
mus suteikti jiems leidimą gyventi
Britanijoje. Norintieji atvykti gyventi
į šią šalį turės parodyti tokį pat anglų
kalbos mokėjimo lygį, kaip ir į darbą
priimami kvalifikuoti darbuotojai. 

Anglų kalbos testo įvedimas buvo
vienas pagrindinių konservatorių
rinkiminio manifesto punktų. D. Bri-
tanijos ministras pirmininkas David
Cameron pasakė, kad tokiu būdu no-
rima paskatinti atvykėlių įsiliejimą į

britų visuomenę. Tačiau jo pavaduo-
tojas Nick Clegg pareiškė, kad užsie-
nyje gyvenantys britai nukentėtų, jei
kitos šalys sumanytų įvesti panašius
testus. 

Vidaus reikalų ministrė Theresa
May sakė: „Manau, kad anglų kalbos
žinios turi būti būtina sąlyga asme-
nims, norintiems įsikurti D. Britani-
joje. Naujasis sutuoktiniams taiko-
mas anglų kalbos mokėjimo reikala-
vimas padės griauti kultūrinius skir-
tumus ir gerinti viešųjų paslaugų ko-
kybę. Gyventi D. Britanijoje yra pri-
vilegija, todėl bus reikalaujama, kad
imigrantams būtų keliamos sąlygos,
ir sieksime užtikrinti, kad asmenys,
kurie gauna naudos iš mūsų valsty-
bės, taip pat prisidėtų prie jos gerovės
kūrimo. Tai tik pirmas žingsnis. Šiuo
metu mes peržvelgiame vizų sistemo-
je taikomus anglų kalbos reikalavi-
mus ir ateityje ketiname dar griežtin-
ti taisykles.”

Vilnius, birželio 8 d. (Delfi.lt) –
Tradiciniame pasauliniame taikingu-
mo vertinime Lietuva aplenkė kitas
Baltijos šalis – šiemet mūsų valstybei
skirta 42-oji vieta iš 149-ių.

Lietuva lenkia visas kaimynes,
išskyrus Lenkiją, tačiau atsilieka nuo
Skandinavijos valstybių. Tyrimo au-
toriai pažymi, kad Baltijos šalims pa-
kilti dar aukščiau trukdė ekonominis
sunkmetis ir dėl to išaugusi politinė
įtampa.

Tradiciniame tyrime ,,Global
Peace Index” vertinamas taikos lygis
šalyje. Vertinant valstybes atsižvel-
giama į tai, ar šalis yra įsitraukusi į
karinius konfliktus, jos santykius su
kaimyninėmis valstybėmis, vertina-
mas nusikalstamumo lygis, politinis
stabilumas, teroro išpuolių ir smurti-
nių demonstracijų tikimybė, karinės
išlaidos ir kiti rodikliai.

Pernai 43-ąją vietą užėmusi Lie-
tuva šiemet pakilo vienu laipteliu
aukščiau. Kaimyninė Latvija, kaip ir

pernai, išliko 54-a, o Estija iš 38-osios
vietos nukrito į 56-ąją. Tyrimo auto-
rių teigimu, Estijos vertinimas smu-
ko dėl išaugusios smurtinių demonst-
racijų grėsmės ir padažnėjusių nužu-
dymų. Kaimyninei Lenkijai skirta 29-
oji, Baltarusijai – 105-oji vieta, o Ru-
sija, atsidūrusi aukščiau už vos šešias
valstybes, liko 143-a.

Tyrimo duomenimis, taikingiau-
sios pasaulio valstybės yra Naujoji
Zelandija, Islandija ir Japonija. Ma-
žiausiai taikos, anot tyrimo, yra Ira-
ke, Somalyje ir Afganistane. Vertini-
me Vokietijai skirta 16-a, Jungtinei
Karalystei – 31-a, Prancūzijai – 32-a,
Kinijai – 80-a, Jungtinėms Amerikos
Valstijoms – 85-a, Iranui – 104-a,
Šiaurės Korėjai – 139-a, Izraeliui –
144-a vieta.

Ketvirtus metus iš eilės rengia-
mą vertinimą atliko britų verslo leidi-
nio ,,The Economist” tyrimų ir kon-
sultacijų padalinio ,,Economist Intel-
ligence Unit” specialistai.

Kaunas, birželio 8 d. (ELTA) – Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune su-
laukė nepaprastos dovanos – pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikų gar-
saus gydytojo, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaro, aušrininko,
lietuviškos spaudos ir politinio veikėjo dr. Jono Šliūpo sūnus Vytautas su savo
žmona Vanda muziejui padovanojo pačių rankomis išsiuvinėtą Jano Mateikos
(Jan Matejko) paveikslo ,,Žalgirio mūšis” kopiją. Vytautas ir Vanda Šliūpai pa-
veikslą siuvinėjo penkiolika metų ir nutarė jį padovanoti Vytauto Didžiojo karo
muziejui Žalgirio mūšio 600 metų sukakties proga. Šiuo metu paveikslas yra
Vytauto Didžiojo karo muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės salėje.
Nuo birželio 17 d. kartu su paroda ,,Lietuvos karys Žalgirio mūšyje” paveiks-
las bus rodomas Seimo rūmuose, kur rengiama Žalgirio mūšiui atminti skirta
paroda. Šiuo metu Lietuvoje pristatoma ir ,,Žalgirio mūšio” originalaus dydžio
reprodukcija. Ją birželio ir liepos mėnesiais turės progą pamatyti Lietuvos
miestų ir miestelių gyventojai.                                                  ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) –
Ispanijoje vykusiame Europos kio-
kušin karatė čempionate net 12 me-
dalių – penkis aukso, keturis sidabro
ir tris bronzos – iškovoję Lietuvos at-
stovai tapo sunkiai įmenama mįsle
varžovams. ,,Mūsų rinktinė Europos
čempionate buvo vyriausia amžiumi
ir labiausiai patyrusi”, – kalbėjo Eu-
ropos karatė organizacijos (EKO) vi-
ceprezidentas Romas Vitkauskas.
Moterų varžybose aukso medalius iš-
kovojo Rita Pivoriūnaitė, Inga Mikš-
taitė ir Margarita Čiuplytė. Vyrų var-
žybose auksą iškovojo Donatas Imb-
ras, sidabro medalius pelnė ir And-
žejus Milevskis bei Darius Gudaus-
kas. Bronzos medalis atiteko Min-
daugui Pavilioniui. Kata (technikos
rodymo) rungtyje auksą iškovojo R.
Pivoriūnaitė, bronzą pelnė Diana
Mačiūtė ir Raimondas Paškauskas.
Europos čempionate dalyvavo 16 Lie-

tuvos atstovų. Sportininkai taip pat
kovojo ir dėl vertinimo taškų, lei-
džiančių dalyvauti 2011 metais Ja-
ponijoje vyksiančiame absoliučiame
pasaulio karatė čempionate.

ELTA nuotr.
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TEL AVIVAS
Pranešama, kad Izraelis prašo

Jungtinių Valstijų papildyti Izraelyje
laikomas amerikiečių ginklų atsar-
gas. Toks prašymas buvo pateiktas
per pastarąjį įtakingų Izraelio ka-
riuomenės pareigūnų apsilankymą
Washington, DC. Izraelis taip pat
prašo JAV 50 proc. padidinti šalyje
nenumatytiems atvejams laikomos
karinės įrangos atsargas.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV Illinois valstijos gu-

bernatorius Rod Blagojevich ,,ne-
ėmė nė vieno cento kyšiais, tačiau
pasitikėjo netinkamais žmonėmis”,
sakė politiko advokatas. R. Blagoje-
vich pateikti 24 kaltinimai, tarp
kurių – bandymas parduoti preziden-
to Barack Obama atsilaisvinusią vie-
tą Senate, reketas ir pinigų prievar-
tavimas. Jei bus pripažintas kaltu,
demokratas gali būti nuteistas iki
415 metų laisvės atėmimo bausme ir
privalės sumokėti 6 mln. JAV dole-
rių. 

* * *
JAV prezidentas Barack Obama

priėmė sprendimą pratęsti metams
dar 2006 m. įvestus apribojimus
Baltarusijos prezidentui Aleksandr
Lukašenka ir kai kuriems kitiems
šalies vadovybės atstovams, pranešė
Baltieji rūmai. Apribojimai taikomi
,,kai kuriems Baltarusijos vadovams,
taip pat kitiems žmonėms, paker-
tantiems demokratijos principus ar
institutus, pažeidžiantiems žmogaus
teises ir įsivėlusiems į korupciją”, –
sakoma B. Obama pareiškime.

MEXICO
Meksikos valdžios pareigūnai

pareikalavo ištirti įvykį, per kurį JAV
sienos apsaugos pareigūnas iš JAV
teritorijos nušovė paauglį iš Meksi-
kos. JAV pareigūnai teigia, kad sie-
nos apsaugos pareigūnas paauglį nu-
šovė gindamas save ir savo kolegas
po to, kai į juos buvo pradėta mėty-
ti akmenis. JAV pareigūno elgesį
pasmerkė Meksikos prezidentas ir
Meksikos užsienio reikalų ministeri-
ja.

Pasaulio naujienos

LONDONAS
Didžiosios Britanijos naftos ga-

vybos bendrovės BP akcijos Londono
vertybinių popierių biržoje pinga jau
ketvirtą prekybos sesiją iš eilės. BP
akcijos pinga dėl Jungtinių Valstijų
prezidento B. Obama kritikos. Ame-
rikos prezidentas negaili kritikos
Britanijos bendrovei dėl Meksikos
įlankoje įvykusio naftos nuotėkio. B.
Obama pareiškė, kad BP vykdomasis
direktorius Tony Hayward buvo
neteisus pareikšdamas, kad naftos
nuotėkis Meksikos įlankoje yra
,,nedidelis”.

* * *
Didžiosios Britanijos karalienė

Elizabeth II kitą mėnesį lankysis
New York mieste ir pagerbs 2001 m.
rugsėjo 11 d. teroro išpuolio aukas
toje vietoje, kurioje stovėjo Pasaulio
prekybos centro dangoraižiai dvy-
niai.  Kelionę po Kanadą ir Jungtines
Valstijas birželio 28 d. pradedanti
karalienė ir jos sutuoktinis princas
Philip liepos 6 d. padės vainiką Man-
hattan sugriuvusių ,,Bokštų dvynių”
vietoje. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev nurodė šalies vyriausybei
rengti pasiūlymus, kaip 20 proc. su-
mažinti valstybės tarnautojų skaičių.
,,Nurodau rengti pasiūlymus šiuo
klausimu. ,,Net nereikia aiškinti, kad
tai labai drastiška priemonė, kuri
gali padėti išspręsti daugelį proble-
mų. Bet tokie sprendimai negali būti
priimami remiantis tik finansiniais
aspektais”, – teigia D. Medvedev.

BEIJING
Kinijos pietuose nukentėjo šeši

teisėjai, nagrinėjantys bylą dėl pas-
kolos – atsakovai juos apliejo sieros
rūgštimi. Teismo pirmininkas ir dar
vienas teisėjas patyrė trečiojo laips-
nio nudegimus. Užpuolikai buvo
suimti, tačiau jų išpuolio motyvai kol
kas neaiškūs.

EUROPA

Vilnius, birželio 9 d. (Delfi.lt) –
Daugiausiai imigrantų gyvenamame
Stokholmo priemiestyje dvi naktis
siautė šimtas jaunuolių, kurie mėtė
plytas, padeginėjo pastatus. 

„Jie padegė mokyklos pastatą,
bandė padegti policijos nuovadą, ki-
tus pastatus ir automobilius, tačiau
daugiausiai jie į policininkus ir ugnia-
gesius mėtė akmenis ir plytas”, –
teigė policijos atstovas spaudai Mats
Eriksson. Riaušės vyko Rinkeby prie-
miestyje, kuriame susitelkusi viena
didžiausių pirmosios ir antrosios kar-
tos imigrantų bendruomenė. Anot

policijos atstovo, sužeistųjų nėra. 
Priemiestyje per naktį siautėjo

maždaug 100 žmonių, jie išdaužė 23
policijos nuovados langus, padegė
mažiausiai vieną mašiną. Sulaikyti
trys asmenys, tačiau vėliau jie pa-
leisti. Anot policijos atstovo, padėtis
pablogėjo, kai padegta mokykla ir ke-
turios ar penkios mašinos. 

„Tai labai rimta padėtis, todėl
privalome kuo greičiau viską už-
baigti”, – kalbėjo policijos atstovas. 

Švedijos premjeras Fredrik Rein-
feldt taip pat įspėjo, kad riaušes būti-
na kuo greičiau suvaldyti. 

RUSIJA

Los Angeles, birželio 9 d. (AFP/
BNS) – JAV demokratų ir respub-
likonų politikams, nusprendusiems
siekti galimybės varžytis lapkritį vyk-
siančiuose svarbiuose kadencijos vi-
durio rinkimuose, teko stoti į kovą su
rinkėjų nusistatymu prieš pareigas
einančius pareigūnus ir ne visiems
jiems šis mūšis baigėsi sėkmingai. 

JAV prezidentui Barack Obama
sutelkus visą dėmesį į milžiniško
masto naftos išsiliejimą Meksikos
įlankoje, birželio 8 d. 12-oje iš 50-ies
valstijų vyko pirminiai kandidatų
rinkimai, galintys duoti toną po
penkių mėnesių vyksiantiems įtemp-
tiems kadencijos vidurio rinkimams. 

Kunkuliuojantis rinkėjų pyktis
dėl JAV ekonomikos nuosmukio ir
didelio nedarbo įvairiose valstijose
dėl savo politinio išlikimo privertė
kovoti skirtingų politinių pažiūrų
politikus. 

Bene labiausiai įtempta ir dau-
giausiai dėmesio sulaukusi kova vyko
Arizona valstijoje, kur dėl galimybės
tapti Demokratų partijos kandidatu į
šiai valstijai skirtą vietą Senate
susirungė dabartinė senatorė Blan-
che Lincoln ir netikėtai jai rimtą iš-
šūkį metęs Bill Halter. Vis dėlto čia
visuomenėje vyraujančios neigiamos
nuotaikos nesutrukdė B. Lincoln
išplėšti pergalę prieš B. Halter antra-
jame pirminių rinkimų rate. 

Tačiau B. Lincoln pranašauja-
mas pralaimėjimas lapkritį vyksian-
čiuose rinkimuose, kuriuose ji dėl Ar-
kanzas valstijai skirtos vietos Senate
varžysis su respublikonu John Booz-
man. Lapkritį bus kovojama dėl visų
vietų Atstovų rūmuose ir trečdalio
vietų Senate. 

Tuo tarpu California valstijoje
įtikinamas pergales pirminiuose res-
publikonų rinkimuose iškovojo dvi
buvusios Silicio slėnio verslo vadovės,
siekusios galimybės kandidatuoti į
vietą Senate ir valstijos gubernato-

riaus pareigas. 
Buvusi interneto prekybos milži-

nės ,,eBay” prezidentė Meg Whitman
iškovojo teisę tapti Respublikonų
partijos kandidate rinkimuose į
California valstijos gubernatoriaus
pareigas. 

Tuo tarpu buvusi pirmaujančios
pasaulyje asmeninių kompiuterių
gamintojos ,,Hewlett-Packard” prezi-
dentė Carly Fiorina nesunkiai užsi-
tikrino galimybę lapkritį kaip
respublikonų kandidatė kovoti dėl
vietos Senate. 

53-ejų metų milijardierė M.
Whitman viliasi pakeisti pasitrau-
kiantį gubernatorių Arnold Schwar-
zenegger, kuris dėl kadencijų skai-
čiaus apribojimo nebegali siekti per-
rinkimo. 

55-erių metų C. Fiorina sutriuš-
kino savo varžovus po sėkmingos
kampanijos, kurios metu pabrėžė fis-
kalinės atsakomybės svarbą ir sten-
gėsi palenkti į savo pusę socialinius
konservatorius, pabrėždama, jog
griežtai pasisako prieš abortus ir tos
pačios lyties asmenų santuokas. Per
lapkritį vyksiančius rinkimus jai teks
susirungti su ilgamete demokratų
senatore Barbara Boxer. 

Tuo tarpu Nevada valstijoje va-
dinamojo ,,Arbatėlės” judėjimo nu-
mylėtinė Sharron Angle išrinkta
respublikonų kandidate į šiai valstijai
skirtą vietą Senate ir lapkritį jos jos
susirungs su Senato demokratų dau-
gumos vadovu Harry Reid, kuris
rudenį bus svarbiausias konserva-
torių populistų taikinys. 

,,Arbatėlės” judėjimas parodė sa-
vo įtaką varžybose dėl galimybės
kandidatuoti į svarbias pareigas, ta-
čiau tebėra neaišku, ar šis judėjimas,
kurio nariai piktinasi, kad respubli-
konams Washington nesiseka stabdy-
ti prezidento B. Obama darbotvarkės
įgyvendinimo, bus toks pat įtakingas
ir kadencijos vidurio rinkimuose. 

South Carolina valstijoje respub-
likonų pirmalaikiuose rinkimuose
užvirė nuožmi kova dėl galimybės
kandidatuoti į valstijos gubernato-
riaus vietą, tačiau kol kas balsavimas
nugalėtojo neišaiškino. 

Pirmaujančia laikyta Nikki Ha-
ley, kurią parėmė Sarah Palin ir kuri
rinkimų kampanijos metu buvo
priversta neigti gandus apie savo
nesantuokinius ryšius, nesurinko 50
proc. balsų ir birželio 22 d. vyksian-
čiame antrajame rate turės suremti
ietis su Gresham Barrett, gavusiu tik
kiek daugiau nei 21 proc. balsų. 

JAV vyko pirminiai respublikonû ir
demokratû kandidatû rinkimai

ŠIAURĖS AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

JAV

Stokholmo priemiestyje 
nerimsta riaušès

M. Whitman viliasi pakeisti pasitrau-
kiantį gubernatorių Arnold Schwar-
zenegger.                 Reuters nuotr.
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STIPRUS ORGANIZMAS
LIGŲ NEĮSILEIDŽIA

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Po žiemos daugelį kamuoja silp-
numas ir nuovargis dėl persirgtų ligų
ir dėl šiam metų laikui būdingo vita-
minų trūkumo. Pastiprinti organiz-
mą galima ir liaudiškomis priemonė-
mis.

Toksinai mūsų kraujyje

Terminas ,,toksemija” yra kilęs
iš graikiškų žodžių toxikon (,,nuo-
dai”) ir haima (,,kraujas”) junginio.
Išvertus reikštų – ,,kraujo nuodai”
arba organizmo apsinuodijimas toksi-
nais (nuodais). Toksemijos atsiradi-
mo priežastys yra kelios. Paprastai,
jei organizmas turi pakankamai
energijos, jis sėkmingai nukenksmina
ir pašalina toksinus iš savo kūno, ir
šie jam nėra pavojingi. Toksinų gali
atsirasti ir dėl nepakankamai įsisa-
vintų produktų.

Neįsisavinimo priežastys

Įpratome prieš valgydami pakeis-
ti produktų struktūrą: kepame, troš-
kiname, verdame, viriname; keletą
dienų, savaičių, mėnesių laikome šal-
dytuve. Tokį maistą sunkiau suvirš-
kinti ir įsisavinti. Organizmui tenka
eikvoti daugiau energijos, kad iš gau-
tos ,,žaliavos” išpeštų bent šiokios to-
kios naudos. Kaupiantis neįsisavin-
tam maistui organizmas nuolatos
persitempia, praranda energiją, orga-
nai susidėvi, o didžiausią pavojų kelia
jį apimanti toksiksemija.

Veikia abipusės priklausomybės
dėsnis: kuo daugiau prisikaupia tok-
sinių atliekų, tuo labiau padidėja
įvairių susirgimų rizika. Todėl yra
būtina valyti organizmą.

Organizmo valymas

Yra įvairiausių būdų organizmą
valyti. Paprasčiausias būdas yra ba-
davimas, bet ne visi tai sugeba pada-
ryti arba kartais pašlijusi žmogaus
sveikata to neleidžia. Valome orga-
nizmą klizmomis, tai natūralus ir
geras būdas. Organizmą lengvai va-
lome įvairiomis vaistažolių arbatė-
lėmis, sveiku ,,žaliu” maistu.

Pusryčiaudami arba vakarieniau-
dami valgykite salotų: sumaišykite po
pusę stiklinės (puodelio) tarkuotų
raudonųjų burokėlių, morkų, rūgščių
obuolių ir susmulkintų kopūstų. Dar-
žovių mišinį užpilkite padažu: su-
maišykite šaukštelį medaus, po
šaukštą aliejaus ir citrinų, apelsinų
bei greipfrutų sulčių. Mišinį gerai iš-
maišykite.

Būtina visiškai atsisakyti maisto,
gaminančio gleives mūsų organizme
– nebevalgykite miltinių produktų
(makaronų, ragelių, bandelių, sau-
sainių, pyragaičiu, tortų).

Pienas – žindomo kūdikio, o ne
suaugusio žmogaus maistas 

Paprastai pienas geriamas su ko-
kiu nors patiekalu: koše, sausainiais,
pyragėliais, kava. Net vieni pieno

produktai pakankamai apkrauna
organizmą, o netaisyklingi deriniai
gali turėti pasekmių. Ne paslaptis,
jog karvės pienu maitintus vaikus
vėliau tenka gydyti nuo diatezės ir
alerginių susirgimų, o neretai ir nuo
anemijos. 

Dabar surinkta gausybė informa-
cijos apie tai, jog pieno produktų var-
tojimas glaudžiai susijęs su gleivių
kaupimusi organizme, širdies ir
kraujagyslių ligomis, vėžiu, artritu,
galvos skausmais, peršalimo ligomis. 

Gyvybinių jėgų suteiks

Imbierai žvalina organizmą ir
padeda atgauti prarastas jėgas. Todėl
jei norite pradėti dieną žvalūs, prieš
pusryčius išgerkite puodelį imbierų
arbatos. Galite ją paskaninti medu-
mi.

Kasdien suvartokite po šaukštelį
medaus. Medus – nepaprastai veiks-
minga gamtinė gydomoji priemonė.
Tinkamai vartojamas jis gali ne tik
išvalyti iš organizmo šlakus bei toksi-
nus, bet ir išgydyti daugelį ligų, be to,
stiprina organizmą, padeda įveikti iš-
sekimą ir nuovargį. 

Organizmą stiprinantys 
mišiniai

Organizmą sustiprina ir atsikra-
tyti pavasarinio nuovargio padeda
toks mišinys: susmulkinkite puodelį
razinų, džiovintų abrikosų ir figų bei
2 nuluptas citrinas. Į mišinį įdėkite
puodelį medaus, gerai išmaišykite.
Vartokite po šaukštą kasdien. Mišinį
laikykite šaldytuve.

Galite pasigaminti ir toki mišinį:
sumalkite svarą graikinių riešutų, 2
oz džiovintų abrikosų, 4 citrinas (be
kauliukų). Į mišinį įpilkite pusę puo-
delio alavijų (alijošiaus) sulčių ir įdė-
kite puodelį medaus. Vartokite po de-
sertinį šaukštą 2–3 kartus per dieną.
Mišinį laikykite šaldytuve.

Šiuo metų laiku būtina vartoti
maisto produktus, kuriuose yra daug
vitaminų ir mineralinių medžiagų,
gerinančių kraujodarą ir saugančių
nuo anemijos. Naudinga valgyti kiau-
šinių, mat jie teigiamai veikia imuni-
nę sistemą, gerina kraujodarą, kelia
protinį darbingumą, stiprina kaulus.
Be to, tryniuose yra daug geležies.
Kiaušinių vartojimą patariama riboti
vyresnio amžiaus žmonėms. Kraujui
pagerinti patariama valgyti liesos
raudonos mėsos, kepenų, riebios žu-
vies, grikių, avižų patiekalų. Naudin-
ga kasdien vartoti petražolių, nes jose
daug vitaminų ir medžiagų, tonizuo-
jančių organizmą, neleidžiančių for-
muotis trombams, gerinančių šlapi-
mo išsiskyrimą bei mažinančių tini-
mą. Taip pat patariama daugiau val-
gyti svogūnų, česnakų, obuolių, citri-
nų, persikų bei abrikosų.

Sultys gydo ir gaivina

Stiprinti imunitetą ir gydyti avi-
taminozę patariama ne konservuoto-

mis, o šviežiai spaustomis sultimis.
Sultis reikia gerti lėtai, mažais gurkš-
neliais arba per šiaudelį. Jas palai-
kykite burnoje, kad susimaišytų su
seilėmis. Sultys gerina virškinamojo
trakto veiklą, iš organizmo išvalo šla-
kus ir toksines medžiagas, gydo pa-
vasarinę avitaminozę.

Imunitetui stiprinti 3 savaites
gerkite raudonų sulčių: burokėlių,
granatų, vyšnių, vynuogių, gervuo-
gių. Sultis gerkite tarp valgių, pir-
mąją savaitę – pusę puodelio 3 kartus
per dieną, antrąją – 2 kartus, trečiąją
– kartą. Po 10 dienų galima pakar-
toti.

Galite stiprinti imunitetą tokiu
mišiniu: į pusę puodelio mineralinio
vandens supilkite vieno apelsino ir
pusės citrinos sultis, išmaišykite ir iš-
gerkite. Šio mišinio gerkite dvi savai-
tes 2–3 kartus per dieną.

Veiksmingai stiprinantis imuni-
tetą ir gydantis avitaminozę sulčių
mišinys: suldčiaspaude išspauskite
sultis iš 6 sv. burokėlių, 6 sv morkų, 4
sv granatų vaisių (su žievele, kau-
liukais ir pertvarėlėmis), 4 sv citrinų
(su žievele, bet be kauliukų). Sulčių
mišinį supilkite į didelį stiklainį,
įdėkite 4 sv medaus, gerai išmaišy-
kite. Mišinį gerkite mėnesį 2 kartus
per dieną ryte ir prieš miegą po puo-
delį. Po dviejų savaičių pertraukos
galite pakartoti. Šio mišinio galima
gerti ir profilaktiškai.

Ką verta žinoti apie granatus
(pomagranate)?

Kalbama, kad jei pasaulyje nebū-
tų granatų, viso pasaulio monarchai
netektų svarbiausio savo atributo –
karūnos. Pasakojama, kad būtent
granato viršūnėlė yra šio galvos ap-
dangalo prototipas. Tiesa tai ar ne,
bet granatas nuo senų laikų vadina-
mas karališkuoju vaisiumi.

Valgyti granatus naudinga ne tik
monarchams, bet ir visiems mirtin-

giesiems, išskyrus tuos, kuriuos ka-
muoja gastritas, skrandžio opa ir ku-
riems padidėjęs skrandžio rūgštingu-
mas (granatas gali paaštrinti šias li-
gas). Granatas bus ypač naudingas,
jeigu jūs esate rūkalius, mat granato
sėklose labai daug vitamino C. Yra ži-
noma, kad kiekvieną kartą užsi-
traukus dūmą, prarandamas didelis
kiekis šio vitamino. Todėl norint atsi-
spirti virusų puolimui ir nepasenti
anksčiau laiko, rūkaliams reikia di-
desnio kiekio vitamino C. Granatai
padės tą skirtumą išlyginti.

Didelis kiekis įvairių vitaminų ir
mineralų granatuose stiprina smege-
nų veiklą, taip pat padeda nervų sis-
temai atsispirti stresams. Granatuo-
se daug vitamino B6, kuris saugo
sportininkų raumenis nuo mėšlungio
ir didelių fizinių krūvių sukeliamų
skausmų. Taip pat šis vitaminas pa-
gerina magnio įsisavinimą, tad duo-
kime jo vaikams.

Jeigu jums tenka ilgą laiką dirbti
kompiuteriu, neišsiversite be vitami-
no PP (nikotino rūgšties), padedan-
čio išsaugoti normalų regėjimą. Be to,
nikotino rūgštis mažina cholesterolio
kiekį kraujyje. Tai ypač svarbu tiems,
kurie per trumpas pietų pertraukas
darbe įpratę užkandžiauti trškučiais
ir sumuštiniais.

Neseniai paaiškėjo, kad granatų
sultys stiprina balsą ir suteikia malo-
nų skambesį. Tad jeigu norite savo
balsu sužavėti kitus, nepamirškite iš-
gerti puodelį granato sulčių.

Granatų sėklose gausu geležies,
todėl norint padidinti hemoglobino
kiekį kraujyje, pravartu valgyti švie-
žių vaisių ir gerti sulčių. 

Granatai turi karštį mažinančių
savybių, todėl peršalusiems šių vaisių
sultys labai tinka. 

Granatais balinamos strazdanos,
granatų žievelių nuoviru skalaujami
plaukai. Jie tinka padažams, mėsos ir
žuvies patiekalams.

Pasinaudota ,,Ideali sveikata”

Aldona Buntinaitė, gyvenanti Chicago, IL, a. a. Juozui Mieliuliui
atminti paaukojo ,,Draugo” leidybai 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Stanley P. Budrys, gyvenantis Racine, WI, pratęsė metinę
,,Draugo” prenumeratą ir paaukojo 75 dol. auką laikraščio leidybai
paremti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir remiate. 

Vytas Peseckas iš Beverly Shores, IN skaitys ,,Draugą” dar viene-
rius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu skaitytojas atsiuntė ir 50
dol. auką. Širdingai dėkojame.

Indrė ir Donatas Tijūnėliai, gyvenantys Lemont, IL, Teodoro
Rudaičio gimtadienio proga paaukojo ,,Draugui” 50 dol. auką. Labai dėko-
jame už paramą ir už tai, kad švęsdami sukaktis prisimenate ,,Draugą”.
,,Draugo” parama – dovana visiems.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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�
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Margumynai

Matai, brangus Bičiuli, tai labai
slidi ir opi tema, kurią aš ir liesti bi-
jau. Aš nežinau, gal Tu ir LRS žmo-
nės manimi ir labai nusivylę, bet aš
tik Tau galiu pasakyti, kokį milži-
nišką nusivylimą aš išgyvenu dėl to,
apie ką ilgai svajojau, kas man trum-
pam laikui blykstelėjo ir vėl išnyko
(išskirta mano – L. P.-K.). Savo šir-
dies gilumoje aš esu tik ordino žmo-
gus ir daugiau niekas. Gali mane už
tai smerkti, gali pakarti, bet...”

1954 m. lapkričio 1 d. rašytas
laiškas įdomiausias jame išdėstyto-
mis mintimis apie politiką: „Matau,
kad Tu esi gerokai klimptelėjęs į pe-
simizmo pelkynėlį. Tam tikrais laiko-
tarpiais žmogus būtinai turi pasiner-
ti į pesimizmo debesį ir ten „pasil-
sėti”. Tu ant manęs perdaug nepyk,
jei pasakysiu, kad Tavo dabartiniais
išgyvenimais ir nusivylimais aš tru-
putį džiaugiuos, nes gal iš tų pesi-
mistinių apdūmojimų ištrykš pras-
mingesnis požiūris į savo uždavinius
ir gal misiją. Aš Tau šimtą kartų sa-
kiau ir dar kartą bubninu, kad visas
savo jėgas mes turėtume nukreipti į
medinius reikalus. Politika ir su ja
susijusi veikla yra kvatčas, nes poli-
tikų mes turime daugiau kaip balsuo-
tojų... Politika yra kasdienis dumb-
lynėlis, po kurį besitvarsant vis tiek
kurią dieną nusibosta ir taip nepak-
enčiamai ima dvokti, kad žmogus
nenoromis pagalvoji apie amžines-
nius dalykus... Aš Tau sakau, Brony,
grįžkime prie žalio, skaroto, kve-
piančio klevo. Aš po juo neilgai tegu-
lėjau, bet jis man patiko. Stiprinkime
ir rauskimės po tautos požemius, kad
ant paviršiaus galėtų būti statomas
tvirtesnis rūmas. Gaivinkime požem-
inius šaltinius, kad turėtume ką
pasiūlyti trokštančiai tautai.”

O dabar „peršokime” porą dešimt-
mečių į priekį. Viename iš laiškų, rašy-
tame Velykų išvakarėse (1975 m. ko-
vo 28 d.), yra įdomus sakinys apie kū-
rybinius įpročius: „Gal turiu neblogą
fantaziją, bet pasiutusiai neturiu ga-
bumo redaguoti, sakinį turiu glostyti
ir glamonėti, kaip gražuolę, kuri galų
gale nusivelka visus marškinėlius ir
sušvinta visoje savo grožybėje.”

Ir dar vienas netikėtas dalykas:
„Mane labai sudomino Tavo užsimi-
nimas apie mūsų korespondenciją. Aš
irgi jau seniai pagalvoju, ką daryti su
Tavo laiškais, kurių, be abejo, turiu
nė kiek ne mažiau, kaip Tu mano.
Žinoma, daug yra laiškų ir kitų auto-
rių, bet jie man nelabai terūpi. (...)
Tavo laiškų nieku būdu nenorėčiau
pražudyti. Galvojau apie Lietuvių
archyvą Čikagoje ir apie Kent univer-
siteto lietuvių skyrių, tačiau nežinau
kaip apsispręsti. Man buvo naujiena,
kai Tu paminėjai Lietuvą: ar Tu
manai, kad jie ten mūsų laiškus pri-
imtų? Jei taip, reikėtų labai rimtai
pagalvoti. Aš neturėčiau nieko prieš.
Kas galėtų į tai atsakyti?”

Toji tema pratęsiama lygiai po
mėnesio, B. Railai pranešus apie
LTSR literatūros muziejaus direk-
torės Marijos Macijauskienės lanky-
mąsi JAV ir jos pažadą pasirūpinti jų
archyvu. „Teisybė, baimingiausias
dalykas, – rašo V. Alantas, – kad ta
medžiaga nebūtų panaudota propa-
gandai dabartiniu metu. Iš mūsų
korespondencijos galėtų susidaryti ne

koks mūsų išeivijos veidas, itin iš Ta-
vo laiškų, bet, man rodos, savo pažiū-
rų neslepi ir į vatą nevynioji, tad jie ir
be papildomų šaltinių jas gali panau-
doti ir, be abejo, panaudoja savo pro-
pagandai.” 

Tame pat laiške užfiksuotas V.
Alanto požiūris į „asmenines ambici-
jas ir tautą”. Tai labai kategoriški
vertinimai. Tačiau šiuo konkrečiu
atveju V. Alantas, regis, žinojo ne visą
tiesą, matyt, pirmiausia tai ir ap-
sprendė tokį požiūrį. Kita vertus,
panašaus kategoriškumo yra pasitai-
kę ir kitokiomis aplinkybėmis. Tai –
vienas iš rašytojo charakterio bruožų,
kurio jam nepasisekė atsisakyti. „Ju-
rašai (Jonas Jurašas ir Aušra Marija
Sluckaitė-Jurašienė – L. P.-K.) susira-
do čia entuziastiškų rėmėjų, tik aš
smarkokai suabejojau jų ‘Lietuvos
apleidimo filosofija’, – rašo V. Alan-
tas. – Suprantu, kad kiekvienas me-
nininkas nori ‘įsikūnyti’, nori išreikš-
ti savo aš, bet ar tai yra pakankamas
argumentas palikti vergijos prislėgtą
savo tautą? Ar tai nėra savo aš aukš-
čiau pastatymas už tautos interesą?
Sakykime, Jurašas yra gabus artistas
ir režisierius, sakykime, su lietuvių
parama jis čia, Amerikoje, labai me-
ni-škai pastatys vieną kitą spektaklį.
Bet juk nuolatinio teatro neįkurs. Sa-
kykime, jį pastebės amerikonai, ge-
riausiu atveju jis pasidarys garsus
režisierius. Bet kokia iš to nauda
mums, lietuviams, lietuvių tautai?
Jis mums žus, kaip žuvo ne vienas
talentingas lietuvis. Tuo tarpu Lietu-
voje, galimybių ribose, apkarpius sa-
vo meninius ir labai ambicingus
polėkius, jis galėjo būti lietuvių tautai
labai naudingas, bent žymiai nau-
dingesnis, kaip kad čia, išeivijoje. Aš
galiu išskėtęs rankas pritarti lietu-
viams talentams, kurie savo ambici-
jas pastato aukščiau už tautą, ne-
šančią vergijos kryžių. Šūkis: gelbė-
kim savo aš ir palikim tautą! – ne
man. Aš galvoju, argi po perkūnėliais
savanoriams ir partizanams buvo
lengviau už savo tautą mirti, kaip
kad naujos kartos žmonėms tų pačių
idealų vardan, nesakyčiau paaukoti,
bet apkarpyti savo kartais labai aukš-
tas asmenines ambicijas? Tu turbūt,
kaip maždaug visada, su mano nuo-
mone nesutiksi?”

V. Alantas neklydo: ir B. Raila, ir
jo žmona Daneta tik pasijuokė iš to-
kių rašytojo samprotavimų. Prisidėjo
prie jų ir I. Alantienė, skaitydama B.
Railos atsakymą. Todėl kitame laiške
(liepos 11) V. Alantas bandė aiškintis:
„Man rodosi, kad tarp mano pabėgi-
mo ir Jurašų pasitraukimo yra skir-
tumas. Aš bėgau ne gelbėdamas savo
plunksną, o pirmon galvon – savo
kailį. Aš buvau „fašistinio” Lietuvos
aido vyr. redaktorius, „kraugerio” A.
Smetonos šalininkas, vokiečių oku-
pacijos metu direktoriavau Vilniaus
miesto teatre, žinoma, „bendradar-
biaudamas” su vokiečiais. Vilniaus
teatre ir Filharmonijoje, kurią aš irgi
„valdžiau”, dirbo turbūt apie porą
šimtų tarnautojų ir, kas be ko, nė
kiek nenorėdamas ir nesistengda-
mas, įsigijau jų tarpe nemaža priešų.
Žinau, kad ir Vilniaus dramoje buvo
komunistuojančių. Žodžiu, aš turėjau
daug šansų atsidurti NKVD naguose.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 41

Baltijoje aptikta legendinė „jūros gyvatė“ 
Baltijos pakrantėje vakarinėje

Švedijos dalyje aptikta itin reta šiame
regione žuvis – silkių karalius (Rega-
lecus glesne), pranešė šalies dienraš-
tis „Svenska Dagbladet”.

Negyvą 3,5 m ilgio žuvį pakran-
tėje prie savo namų Bohuslane paste-
bėjo vietinis žvejys Kurt Eriksson.
Silkių karalius paskutinį kartą Švedi-
jos vandenyse buvo pastebėtas prieš
131 metus, teigiama pranešime.

„Pamačiau, kad vandenyje plū-
duriuoja kažkoks didelis daiktas. Iš
pradžių pamaniau, jog tai plastiko
gabalas, bet vėliau pastebėjau akį.
Pasilenkiau pasižiūrėti ir supratau,
kad tai labai keistai atrodanti žuvis”,
– pasakojo žvejys.

Specialistai nustatė, kad tai –
vadinamasis silkių karalius (Regale-
cus glesne). Manoma, jog šios iki 11
metrų ilgio ir iki 300 kg svorio gilia-
vandenės žuvys tapo senovės jūreivių
ir žvejų legendų apie jūros gyvates
priežastimi.

Silkių karalius laikomas didžiau-
sia pasaulyje kaulėta žuvimi. Jos gy-
vena visuose pasaulio vandenynuose,
paprastai nuo 300 iki 1,000 metrų

gylyje. Pasak ichtiologų, šios žuvys į
paviršių iškyla tik negyvos. Dabar
Švedijos specialistai sprendžia, ką da-
ryti su Bohuslane rastu silkių kara-
liumi.                                  Balsas.lt

Irane atidarytas pirmas, tik moterims skirtas
banko skyrius

Irane atidarytas pirmasis, tik
moteris aptarnaujantis banko sky-
rius, kuriuose religingos moterys ga-
lės tvarkyti savo finansus, neturėda-
mos jokių reikalų su svetimais vyrais.

Pagal Islamo teisės (šariato)
įstatymus, galiojančius šalyje po 1979
metų Irano revoliucijos, giminystės
ryšiais nesusijusiems vyrams ir
moterims yra draudžiama turėti
kokių nors ryšių. Tokiose vietose kaip

bankai ar parduotuvės moteris pa-
prastai aptarnauja ten dirbančios
moterys.

Pastaraisiais metais kai kuriuose
šalies miestuose atsirado moterims
skirtų ir moterų vairuojamų taksi,
taip pat ir parkų, į kuriuos vyrai ne-
įleidžiami. Irano viešajame trans-
porte – autobusuose – moterys sėdi
gale joms skirtoje dalyje.

BNS

Švedijoje rastas silkių karalius. 
Huffingtonpost.com nuotr.

Australijoje balta pūkuota katytė
beveik nenukentėjo po 30 minučių
trukusių maudynių skalbyklėje ir at-
laikė netgi greitaeigį skalbinių gręži-
mo ciklą, pranešė žiniasklaida.

Keturių mėnesių persų veislės
katytė Kimba apstulbino savo šeimi-
ninkę Sydney, kai išlindo apkvaitusi
ir permirkusi iš skalbyklės, į kurią
buvo įlindusi nusnausti.

„Sudėjau skalbinius, įpyliau
skalbimo miltelių, minkštiklio ir,
laimei, paleidau 30 minučių skalbimą

šaltame vandenyje”, – nelaimėlės
savininkė Lindsay Rogers sakė dien-
raščiui „The Daily Telegraph”. „Kai
atidariau dureles, ji tiesiog miauk-
telėjo ir iškišo galvą. Negalėjau pati-
kėti, kad ji liko gyva, nes gręžimo
ciklo pabaigoje būgnas sukamas labai
greitai”, – pridūrė moteris.

Kimba patyrė šoką, labai sušalo
ir susirgo akių uždegimu, tačiau da-
bar jau yra visiškai pasveikusi, nuro-
doma pranešime.

BNS

Šeimininkė netyčia išskalbė katę
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Svečiai iš Lietuvos — kun. dr. K. Trimako Padėkos šventėje 
Į kun. dr. Kęstučio A. Trimako

su kaktuvinę šventę, kuri vyks š. m.
bir želio 20 d., Čikagoje, iš Lietuvos
at vyksta du profesoriai – prelatas
prof. habil. dr. Vytautas S. Vaičiūnas
ir prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas.
Abu jie yra ne tik kun. K. Trimako
akademiniai kolegos iš Vytauto Di -
džiojo universiteto (VDU), bet ir as -
me niški jo bičiuliai.

Prieš dešimt metų kun. K. Tri -
ma  kas minėjo 40 metų kunigystės su -
kaktį. To meto jubiliejaus programoje
visas dėmesys buvo skirtas jo dar-
bams čia, Amerikoje, nors jau tada
rudens semestrų metu dr. K. Tri ma-
kas jau dėstydavo Lietuvoje. 

Šių me tiniame minėjime didesnis
dė mesys bus skiriamas kunigo dar-
bams Lietu voje. K. Trimakas septy -
niolika metų dirbo akademinį darbą
Lietuvoje. Jo darbas gimtinėje, Vy -
tau to Didžiojo universitete, prie ku -
rio veikė ir tebe veikia Kauno ku nigų
seminarija, gra žiai įvertintas. Į kun.
dr. Kęstučio A. Trimako šventę paliū -
dyti gerbiamo čikagiečio įnašą Lietu -
vai atvyksta ir du anksčiau pa minėti
pro fesoriai. 

Prelatas Vytautas S. Vaičiūnas

Ilgametis (1993–2006 m.) VDU
Katalikų teologijos fakulteto profeso-
rius prelatas Vytautas Steponas Vai -
čiūnas, dabartinis VDU Baž nytinės
tei  s ės katedros vedėjas, universiteto
senato narys (nuo 1996 m.), religijos
mokslų žurnalo „Soter” redakcinės
kolegijos pirmi nin kas šiuo metu dės -
to Katalikų teologijos bakalauro stu -
dijų (komiteto pirmininkas) ir Pasto -
racinės teologijos magis tran tū ros
stu dijų programose, yra teologijos
doktorantų vadovas. Šio teologijos
profesoriaus akademinė veikla šako-
jasi mokslinėje, pedagoginėje ir vady-

binėje srityse.
Žymus pamokslininkas. Parašė

monografiją „Pamokslų rengimas ir
re torika”. Daugelio mokslinių straip -
s nių tarptautiniuose žurnaluose au -
torius. Nuo 1991 m. iki šiol – Kauno
ar ki vyskupijos tribunolo teisėjas.

Būdamas Teologijos fakulteto de -
kanu ypač rū pinosi studentais. Gerai
žino damas jų nepriteklius su tėvišku
rūpes tingumu dalino paties kun. K.
Trimako asmenines ir iš kitų surink-
tas aukas studentams.

VD universiteto senato pir mi nin -
kas prof. akademikas Jurgis Vilemas
Senato nariui prelatui V. S. Vaičiūnui

suteikė teisę įteikti garbės daktaro
regalijas kun. K. Tri makui. Birželio
20 d. šventės akademinėje programo-
je prelatas V. S. Vaičiūnas skaitys pa -
skaitą tema „Gyvenimas prasmingai
atiduotas Dievui, Tėvynei ir moks -
lui”.

Profesorius Alfonsas Motuzas 

Profesorius  Alfonsas Motuzas –
Lietuvos  muzikologas, etnologas, ha -
bilituotas humanitarinių mokslų dak-
taras, krikščioniškojo folkloro žino-
vas, besidomintis Baltijos šalių krikš -

„Lietuvos diena” Čikagos
miesto centrinėje aikštėje 

Birželio 4 d., penktadienį, įvyko
LR Generalinio konsulato Čikagoje
surengta antroji „Lietuvos diena”
Čikagos miesto centrinėje Daley
Plaza aikštėje. Lietuviškas vidurdie -
nio festivalis šiais metais skirtas
paminėti dvi sukaktis: Lietuvos ne -
priklausomybės atkūrimo dvidešimt-
mečio jubiliejų bei istorinio Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines. 

Jau nuo dešimtos valandos ryto
aikštėje šurmuliavo būriai smalsuo -
lių, ragaujančių „Kunigaikščių užei-
gos” patiekalų, apžiūrinėjančių lietu-
viškus suvenyrus, besidominčių plati-
nama informacija apie Lietuvą ir lie -
tuvių kultūrines organizacijas bei
verslą Čikagoje. Vidurdienį prasidėjo
meninė programa, kurios metu pasi -
rodė lietuvių liaudies šokių kolekty-
vas „Suktinis”, dainavo vaikų chorai
„Svajonė” bei „Vyturys” ir jaunoji
solistė Agnė Giedraitytė. Programą
vedė aktorė Audrė Budrytė-Nakas.

Vėliau scenoje vyko dviejų Čika-
gos lietuvių mados kūrėjų Renatos
Liutkienės bei Auksuolės Marciule -
vičienės darbų pristatymas.

Susirinkusius pasveikinusi gene -
ralinė konsulė Skaistė Aniulienė
džiau gėsi, jog tokia šventė vyksta jau
antrus metus iš eilės ir kad jos metu
didžiulė Čikagos lietuvių bendruo me -
nė turi galimybę kartu su kitais mies -

telėnais švęsti svarbias Tėvynės su -
kaktis bei pristatyti savo kultūrą ir
verslą. „Lietuvos dienos” Čikagos
cen tre proga sveikinimo laišką at -
siun tė miesto meras Richard M.
Daley. Jo žodžius šventės dalyviams
perskaitė merijos tarptautinių santy -
kių skyriaus direktorė Eileen Hu -
bbell.

„Lietuvos dienos” metu čikagie -
čiams įsigyti tautinių suvenyrų siūlė
parduotuvė „Lietuvėlė”, gaminių iš
lino asortimentą pristatė „LinenMe”,
o įmonė „SolidBuild” aikštę papuošė
Lietuvoje iš natūralios medienos pa -
ga mintu sodo nameliu. Balzeko lietu-
vių kultūros muziejus bei susigimi -
nia vusių miestų Čikaga-Vilnius ko -
mi tetas teikė informaciją apie savo
veiklą, o kelionių agentūra „Vytis
Tours” –  apie iš JAV organizuojamas
turistines keliones į Lietuvą. 

Rengiant festivalį ir jo metu kon-
sulatui talkino Šiaurės Amerikos lie -
tuvių studentų sąjungos (ŠALSS) na -
riai. Keletas jų renginio metu vilkėjo
Viduramžių riterių kostiumus tuo
traukdami praeivių dėmesį, kviesda-
mi juos stabtelėti ir apžiūrėti lietu-
višką mugę bei pasidžiaugti scenoje
vykstančia menine programa.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Susirinkusieji noriai skanavo lietuviškų „Kunigaikščių užeigos“ patiekalų. 
Ramūno Astrausko nuotraukos

Renginio metu buvo platinama informacija apie Lietuvą.

čio niškąja etnine kultūra. 1993 m. jis
įgijo muzikologijos daktaro laipsnį už
disertaciją tema „Nacio na linės apei -
ginės kultūros ypatybių pritaikymas,
grojant lietuvių liaudies pučiamai-
siais ambušiūriniais pūstiki niais
muzikos instrumentais”. 2002 m.
tapo habilituotu daktaru, o 2004 m.
profesoriumi.

Dėsto VDU, Vilniaus pedagogi -
niame universitete ir Klaipėdos uni -
ver sitete, įvariose Lietuvos kunigų
seminarijo se. Skaitė paskaitas Kro -
ku vos, Liub lino, Torunės, Varšuvos,
Ry gos ir Toronto universitetuose. Pa -
rašė sep ty nias monografijas, 70

straip snių moksliniuose žurnaluose,
yra religijos mokslų žurnalo „Soter”
re dakcijos kolegijos pirmininko pa va -
duotojas. 

Su kun. K. A. Trimaku susibičiu -
liavo ne tik kartu dėstydami VDU,
bet ir „skraidydami” po visą Lietuvą
– nuo Baltijos pajūryje esančių Klai -
pėdos universiteto ir Religijos mokslų
instituto Kretingoje, pro Kauną – iki
pat Vilniaus, kuriame įsikūręs Vil -
niaus pedagoginis universitetas. 

Kun. K. Trimako jubiliejinio ren -
gi nio akademinėje programoje prof.
A. Motuzas skaitys pranešimą tema

„Kunigas profesorius dr. Kęstutis
Trimakas Lietuvos aukštosiose mo -
kyk lose: istorija ir palikimas”.

Monsinjoras Gintaras Grušas 

Monsinjoro Gintaro Grušo gy ve -
ni mo kelias yra tikrai įdomus.  Už au -
go ir išsimokslino  JAV. Veiklus tarp
jaunimo. Buvo Pasaulio lietuvių jau -
ni mo sąjungos pirmininkas. Išsi mok -
s linęs galėjo padaryti gerą karje rą
Ame rikoje, bet atsiliepė į pašau ki mą
kunigystėn, tapo kunigu ir iš vyko
Lie tuvon. Buvo Vilniaus ku nigų se -
mi   narijos rektorius, šiuo metu – Lie -

tu  vos katalikų Bažnyčios vyskupų
kon ferencijos generalinis sekreto-
rius.

Su kun. K. A. Trimaku jį suarti-
no bendra veikla su jaunimu ir atei-
tininkais. Mons. G. Grušas yra Atei -
tininkų Federacijos dvasios va das,  o
kun. K. Trimakas – Š. Amerikos atei-
tininkų dvasios vadovas. 

Gerb. G. Grušas pasakys pamok -
s lą kun. K. Trimako jubiliejaus Pa -
dėkos Mišiose sekmadienį, birželio 20
d.,  9 val. r. Cicero Šv. Antano šven-
tovėje.

VDU info

Prelatas Vytautas S. Vaičiūnas Profesorius Alfonsas Motuzas Monsinjoras Gintaras Grušas
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Atkelta iš 3 psl.
Groteskiška, kai, kilus sumaiš-

čiai, steigiame dar vieną darbo grupę
– visuomenei apraminti ir politiniams
mundurams apvalyti, tačiau rezul-
tatas, dažniausiai, – tik sprendimo
atidėjimas ir papildomas pyktis. (...) 

Šalies institucijos, taip pat ir
politinės partijos, tapo tarsi „Lietu-
vos mažosiomis kunigaikštystėmis”,
su savo suvereniais tikslais ir intere-
sais. Tokios – fragmentiškos ir nere-
tai prieštaringos – veiklos pasekmė –
nestabili, neaiški ir nepatikima teisi-
nė aplinka, kuri, veikiant be aiškaus
strateginio sumanymo, užprogra-
muojama jau įstatymų leidybos pro-
cese. (...) Jau šiandien turime pradėti
mąstyti plačiau, žvelgti giliau ir ma-
tyti toliau, nei rytdienos antraštės.
(...)

Tačiau šie santykiai ištikti giliau-
sios krizės, kokios niekada nebuvo
atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje.
Tai sakau remdamasi ne tik Visuo-
menės nuomonės tyrėjų išvadomis,
kurios skelbia, kad beveik 80 procen-
tų žmonių nebepasitiki partijomis,
politikais ir valstybės institucijomis,
kitaip tariant – pačia valstybe. Jų
pesimistinius vertinimus patvirtina
ir nepaneigiamas faktas –

vis daugiau piliečių nebeina bal-
suoti. Piliečiai savo noru atsisako
teisės dalyvauti savo valstybės val-
dyme. Ir tikrai ne todėl, kad pasyvu-
mas, abejingumas ar „tas prakeiktas
nuolankumas” būtų mūsų įgimtas
nacionalinis bruožas. (...)

•••
Galvoju ir apie emigracijos mas-

tą. Ne kaip apie ekonominį reiškinį, o
kaip apie žmogaus ir valstybės san-
tykį. Palikti Tėvynę – sunkus spren-
dimas. Tačiau vis daugiau Lietuvos
žmonių jam ryžtasi ir vis daugiau –
svarsto tokią galimybę. Raminamės,
kad tai – natūrali sunkmečio pasek-
mė. Bet juk šalyse, į kurias išvažiuoja
mūsų tėvynainiai – taip pat sunk-
metis. Taip pat nedarbas, socialinis
pažeidžiamumas, nežinia. Kita ver-
tus, mūsų šalį palieka ne tik vargo
prispirti bedarbiai.

Todėl pažvelkime tikrovei į akis
ir pripažinkime: žmonės emigruoja
ne tik ir ne tiek dėl ekonominių prie-
žasčių. Jie išvažiuoja į svetimas šalis,
nes pasijuto svetimi savame krašte.
Šiandieninė politinė kultūra ir mora-
lė verčia abejoti: ar dar įmanoma
dirbti tai, ko reikia Lietuvos žmo-
nėms, o ne kažkuriam politiniam
konsorciumui ar interesų dariniui? 

Atsakykime į tuos klausimus
patys sau – ne iš tribūnos, ne prieš
kameras, o prieš savo sąžinę. Atsa-
kykime, ir pradėkime keistis ir keisti.
„Tarnauti Tėvynei, demokratijai,
Lietuvos žmonių gerovei”, – juk tai
žodžiai iš jūsų, ir mano, priesaikos.
Paverskime šiuos prasmingus žo-
džius prasmingais darbais. Imkimės
konkrečių veiksmų, kad pasiektume
realių, žmogui svarbių rezultatų.

•••
Šiandien mums ypač rūpi eko-

nomikos sąstingis ir jo pasekmė –
nedarbas. Kalbame apie tai kasdien.
Tačiau, jei tikrai rūpi, turime žinoti,
kad artimiausiais metais biudžetas
nepajėgs skirti dosnios finansinės
injekcijos ūkiui skatinti. Žinome, kad
neįstengsime žymiai palengvinti mo-
kesčių naštos. Tad imkime ir pa-

lengvinkime tai, ką galime – biu-
rokratinę naštą. Sutvarkykime kon-
kurencinę aplinką. Užtikrinę lygiai
teisingas konkurencijos sąlygas vi-
siems ekonomikos dalyviams, su-
tramdę monopolininkų savivalę, ap-
ginsime ir sąžiningą verslą, ir varto-
tojus. Skatinkime ir formuokime
požiūrį, kad SĄŽININGU BŪTI
APSIMOKA. (...)

Kalbėjau apie katastrofiškai ma-
žėjantį piliečių aktyvumą. Minėjau
gilias priežastis – nusivylimą, praras-
tą pasitikėjimą. Jam atgauti reikės
daug pastangų ir laiko. Gerai, kad
daromi nors maži žingsneliai ta kryp-
timi. Pavyzdžiui, lengvinamos sąly-
gos įsidarbinti jauniems, pirmą kartą
į darbo rinką patenkantiems žmo-
nėms. Būtent tokiems – į žmogų nu-
kreiptiems – siūlymams turi būti
suteiktas ypatingojo prioriteto sta-
tusas, būtent tokių sprendimų turi
būti daug daugiau. Tokių – įvykdomų
– darbų yra kiekvienoje srityje. At-
likime juos – ir taps šviesiau. Tam
nereikia rašyti vis naujų programų.
Nereikia ir milijardinių biudžeto
investicijų. Reikia sutelktų ir kryp-
tingų veiksmų.

Pagaliau, atverkime politinę sis-
temą platesniam nepartinių piliečių
dalyvavimui. Atverkime ir pačias par-
tijas – naujiems veidams, naujiems
požiūriams, idėjoms ir demokratijai
partijų viduje. Taip pasiųsime žinią,
kad žmonių balsas svarbus, jų daly-
vavimas valstybės gyvenime – gali-
mas ir laukiamas.

Daug kalbame apie korupciją.
Piktinamės, analizuojame šaknis,
prognozuojame pasekmes. Tačiau
pernai už korupcines veikas buvo
pradėta per septynis šimtus ikiteis-
minių tyrimų. Teismą pasiekė vos
kas antra byla. Laisvės už piktnau-
džiavimą tarnyba realiai neteko vie-
nas. Už kyšininkavimą – nė vienas.
Nekomentuosiu. Tai jau beprasmiška
ir gėda. (...)

•••
Pagaliau – teismai. Jų vaidmuo

kovojant su korupcija – ypatingas.
Dar daugiau – būtent teismams ten-
ka išskirtinis vaidmuo, siekiant
įtvirtinti naujos kokybės – abipusiu
pasitikėjimu grįstus piliečių ir valsty-
bės santykius. Tokie santykiai neįsi-
vaizduojami be patikimų, tikėjimą
teisingumu užtikrinančių teismų.
Deja, šiandien mūsų teismus žmonės
vertina kitaip. Akivaizdžius trūku-
mus mato teisės mokslų žinovai, kri-
tikuoja patys teisėjai.

Sistema subiurokratėjo. Ji tapo
arogantiška. Teismų vadovų bei savi-
valdos energija nukrypo į akademi-
nes diskusijas ir tarpusavio santykių
aiškinimąsi. Deja, diskusijose neliko
vietos svarbiausiai temai – teisingu-
mui ir žmogaus problemoms teis-
muose. Uždara, menkai visuomenės
prižiūrima sistema toleruoja „dvigu-
bų standartų” plitimą. Vilkinimas
tapo tradicija, kuria imame garsėti
jau ir europinėje erdvėje. Todėl at-
verkime sistemą – pokyčiams, nau-
jiems veidams ir naujiems darbams.
Nebeignoruokime žmonių reikalau-
jamo platesnio visuomenės atstovavi-
mo teismuose. Nuosekliai laikykimės
numatyto teismų vadovų rotacijos
principo. Taip pat – supaprastinkime
teisminio proceso procedūras. Peržiū-
rėkime institucijų funkcijas – nemažą
dalį ginčų įmanoma išspręsti ikiteis-

mine tvarka. Palengvinę teismų
darbo krūvį, reikalaukime aukščiau-
sios darbo kokybės.

Ir pagaliau – teisėjų atranka ir
vertinimas, etikos ir drausmės bylų
nagrinėjimo procedūros. Šiai siste-
mos tobulinimo krypčiai skirsiu ypa-
tingą dėmesį, nes esu įsitikinusi: tik
kompetentingų ir teisingumo idėjai
ištikimų teisėjų korpusas gali vykdyti
teisingumą valstybės vardu. Valstybė
stipri tiek, kiek žmonės tiki jos tei-
singumu. Tai sakydama, galvoju ne
tik apie įstatymo raidę. Galvoju apie
visapusį – socialinį, ekonominį, ben-
dražmogiškąjį – teisingumą plačiąja
šio žodžio prasme. Tai – privalomas
sveikos visuomenės bruožas, būtinas
valstybės sprendimų orientyras. Juo
labiau, aktualus dabar – ekonominių
ir socialinių išbandymų metu. 

Nors finansų griūties pavojų
atremti pavyko, privalome būti rea-
listai: padėtis tebėra trapi ir pažei-
džiama. Ūkio atsigavimo ženklai –
gležni. Artimiausio laikotarpio prog-
nozės – santūrios ir permainingos.
Tikra yra tik viena: dar bent keletą
metų valstybė tikrai negalės būti

dosni. Būtent todėl ji privalės būti
teisinga ir išmintinga – labiau nei ka-
da nors iki šiol. Būtent todėl tokiomis
aplinkybėmis ypatingą prasmę įgau-
na pamatiniai vertybiniai principai –
teisingumas, žmogiškumas ir, ypač
norėčiau pabrėžti, – atsakomybė.

•••
Likimas nepašykštėjo mums iš-

bandymų – galime liūdėti arba pykti
dėl to. Tačiau mainais, kaip kompen-
saciją už sunkumus, suteikė galimy-
bę. KVIEČIU PRIIMTI SAVO VALS-
TYBĘ KAIP SAVĄ, JOJE ESANČIAS
PROBLEMAS KAIP SAVAS, IR JAS
RYŽTINGAI BEI KŪRYBINGAI
PATIEMS IŠSPRĘSTI! Kviečiu
KIEKVIENĄ Lietuvos pilietį ATSA-
KINGAI RINKTI, TEISINGAI REI-
KALAUTI IR PAČIAM RODYTI AS-
MENINĮ PAVYZDĮ! Tikiu, įveiksime
visas krizes. Jeigu įveiksime savyje
blogiausią – atsakomybės ir pasitikė-
jimo krizę.

Ačiū už dėmesį.

Sutrumpinta

D. GRYBAUSKAITĖ:
,,PAMIRŠOME ŽMOGŲ”

„Ir vėl paviliojo auką kapai”
(Vaičaitis)

Pranešame buvusiems  Eberhard-Karls Zu Tübingen universi-
teto studijų draugams ir kolegoms, kad 2010 m. gegužės 19 d. tra-
giškai autokatastrofoje žuvo

A † A
dr. ALINA PLECHAVIČIŪTĖ

VEIGEL

Palaidota  Tytuvėnų kapinėse šalia savo senelių, motinos ir bro-
lio.

A. a. Alinos vaikai dr. Tomas, Sibilė ir dr. Regina jos vardą
įamžins Kryžių kalne.

Keturnedėlyje, birželio 19 d., už velionės sielą šv. Mišios bus
aukojamos Italijoje, Amerikoje ir Lietuvoje.

Melskime Viešpatį Dievą mirusiajai ramybės, o Tomui, Sibilei ir
Reginai su šeimomis, stiprybės.

Dr. Rožė Šomkaitė

Graikijoje dėl varlių antplūdžio
teko uždaryti pagrindinį šiaurinės
šalies dalies greitkelį.

Milijonai šokuojančių varlių tarsi
kilimas padengė asfaltą. Po to, kai
trys automobiliai nuslydo nuo kelio,
pareigūnai kelioms valandoms visiš-

kai sustabdė eismą. Automobiliais
važiavę žmonės nenukentėjo, tačiau
to negalima pasakyti apie varles, ku-
rių ne viena buvo suvažinėta. Graikų
pareigūnai mano, kad varlės taip
masiškai migruoja ieškodamos mais-
to.                                           Alfa.lt

Graikiją užplūdo varlės

Margumynai

Nelegalus imigrantas skrido 
važiuoklės skyriuje

20 metų rumunui pasisekė, kad
liko gyvas po kelionės iš Vienos į
Londoną skridęs lėktuvo važiuoklės
skyriuje. Vyras buvo pasislėpęs lėktu-
vo, nusileidusio Heathrow oro uoste,
užpakalinio rato skyriuje. Dabar jis
Londono policijos rankose.

Vyras apsibrozdino, jam nustaty-
ta hipotermija, mat skrydžio metu
temperatūra nukrito iki 41 laipsnio
šalčio. Jam pavyko išgyventi tik to-
dėl, kad lėktuvas, norėdamas išveng-
ti audros, skrido žemesniame aukš-
tyje.

Vyras greičiausiai prasmuko pro

Vienos Schwechat oro uosto tvorą ir
pasislėpė pirmo pasitaikiusio lėktuvo
važiuoklės skyriuje, net nenutuokda-
mas, kur tas lėktuvas skris.

Lėktuvas priklauso šeichui iš
Jungtinių Arabų Emyratų. Orlaivis
tuščias oro uoste stovėjo nuo antra-
dienio. Kol kas rumunas suimtas už
keliavimą be bilieto. Vėliau jis bus
perduotas Jungtinės Karalystės pa-
sienio tarnybai.

Pasak Austrijos žiniasklaidos,
vyras tiesiog norėjo ištrūkti iš Vienos
ir susirasti darbą.

Lrt.lt
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�Šv. Mišios už a. a. Algirdo My-
kolo Bielskaus sielą bus atnašauja-
mos birželio 12 d. 9:30 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Po Mišių a. a. A. M. Bielskaus pa-
laikai bus laidojami  Šv. Kazimiero
kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti
ir maldoje prisiminti šį taurų lietuvį.

�V. Šiškausko koncertas „Atei na
metas” rengiamas birželio 12 d. 6 val.
v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo
salėje. Daugiau informacijos – telefo -
nais: 630-430-4216 arba 773-501-
8944. Bi lie tai parduodami kavinėje
„Smilga”, par duotuvėje „Lietuvėlė”
ir resto ra ne „Two Rivers”.

�Š. m. metų birželio 13 d. 10:30
val. r. Pasaulio lietuvių centro sodely-
je JAV LB Lemonto apylinkės valdy-
ba ruošia trumpą Gedulo ir Vilties
die nos minėjimą. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti šios tragiškos Lie -
tuvai dienos paminėjime.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa-
sveikinti ir su juo pabendrauti bus
galima PLC di džiojoje salėje, o po 6
val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Ziono lietuvių liuteronų para -
pi ja ir vaikų darželis ,,Spindulėlis”
kvie čia į vasaros stovyklą 5–12 me tų
vaikus. Stovykla veiks nuo bir želio 14
d. iki rugpjūčio 27 d. pen kias dienas
per savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v.
Krepšinio treniruotės, ba seinas ir kiti
vasaros smagumai. Kvie  čiame pa aug -
lius, ku rie nori įgyti bendruomenei
naudingo darbo valan dų, dirbti sa -
vanoriais va sa ros sto vyk loje. Mūsų
ad resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453; tel.: 708-422-1433.

��Penktadienį, birželio 18 d., 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus ir Čikagos-Vilniaus susigimi -
nia vusių miestų komitetas kviečia į
do kumentinio filmo ,,1941 metų Bir -

želio suki limas” (režisierius Linas
Au  gutis, truk mė: 30 min.) peržiūrą ir
susiti ki mą su dr. Kaziu Ambrozaičiu.
Telefonas pasiteiravimui: 773-582-
6500 Rita Janz.

�Pasaulio lietuvių centras birželio
20 d. nuo 10 val. r. iki 9 val. v.  kviečia
visus atvykti į Jonines, centro sodelyje.
Šventės svečias – Arvydas Vilčinskas. 

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

�Vilma Mare organizuoja Sha -
dow Ranch Romuvių šeimų stovyklą,
Pucker Street, Potters Hollow, NY,
vaikams, kuri vyks birželio 19–26
dienomis ir rugpjūčio 14–21 dieno-
mis. Susidomė jusius pra šo me rašyti
el. pašto adresu: 

vilmare@gmail.com

�Tradicinė Su siartinimo šventė
įvyks liepos 25 d. Švč. Mergelės Mari -
jos Nekalto Prasidėjimo seserų vie -
nuo lijoje, 600 Liberty High way, Put -
nam, CT 06260.  Informaciją suteiks
Daiva Izbickaitė-Veršelienė tel.: 508-
523-9058 arba el. paštu: daiva@ rcn.
com ir Diana Norkienė  el. paštu:
diananork@yahoo.com. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Dr. Linas & Rima Sidriai su malonumu praneša, kad birželio 4 d. Boston,
MA, gimė jų pirma anūkė Žemyna Saulė Nealon. Tai L. ir R. Sidrių vyriausios
dukters Linos ir jos vyro Brian Nealon pirmas vaikas.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

Birželio 1 d. 
Atrium Lobby Showcase
Gallery East, LaGuardia 
Co m munity College,
31–10 Thomson Ave.,
Long Island City, NY
11101 atidaryta 
Au driaus V. Plioplio
paroda
,,Altruism/Culture/Rites”,
kuri veiks 
iki liepos 29 d. 

Daugiau informacijos
galite gauti: 
ccristofaro@lagcc.cuny.
edu arba 
tel.: 718-482-6037.

„Šis dienoraštis rašytas Tėvo
Sta nislovo dukterėčios Birutės Tik -
ne vičiūtės 1989–2005 metais. Nė vie -
nas pokalbis nebuvo įrašytas į dikto-
foną, nes Tėvas Stanislovas sakyda-
vo: ‘Tu juk žinai, kaip man tai sun -
ku.’ Atsiprašau nuotraukų au torių,
kad nenurodžiau jų pavardžių, nes
nuotraukas be pažymėtų datų, be pa -
vardžių esu gavusi iš Tėvo Sta nis -
lovo”, – rašoma knygos ,,Tėvas Sta -
nislovas – mažutėlių tarnas” paskuti -
niame viršelio puslapyje.

Kas buvo Tėvas Stanislovas Lie -
tu vos žmonėms sakyti nereikia. Al -
girdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas
Stanislovas, OFM 1918 m. rugsėjo 29
d. Radviliškis – 2005 m. birželio 23 d.
Kaunas) – kunigas, pamokslininkas,
vienuolis kapucinas, Lietuvos pasi-
p riešinimo sovietinei okupacijai vei-
kėjas, viena žymiausių Kėdainių ra-
jono  asmenybių.

Knygoje sudėtas per šešiolika
metų sukauptas bendravimo su Tėvu
Stanislovu dvasinis turtas. Kone 400
įrašų – ilgesnių ir visai trumpučių.
Nė vieno – įrašyto į diktofoną, nes vi -
sokia technika, gebanti sustabdyti
akimirką, visų mūsų mylėtą kapu ci -
nų vienuolį, tą atsiskyrėlį, nuolatos
su pamą žmonių, nepaprastai var gi -
no. 

Beveik visas autorės knygoje
pateikiamas laikotarpis, paženklin-
tas Tėvo Stanislovo negalia: nuolati-
nis šaltkrėtis, širdies ritmo sutriki-
mai, atvira kojos opa, vėliau – kaulų
vėžys... Tačiau vienuolis artimie -
siems nuolatos kartoja neturįs laiko
sirgti – ,,atsidūsuoja, atkenčia lašeli -
nes ir injekcijas, ‘deda parašą’ ir
sprunka iš Kėdainių ligoninės reani-
macijos skyriaus. Liga yra, ligonio

nėr, nes darbas darbą veja. Prabėga
Tėvas Stanislovas. Seku iš paskos ir
klausiu, ar galiu pasakyti vieną saki -
nį. Nesustodamas atsako: – Pusę!”
(p. 39). 

Daž nas Pa ber žės gy ven to jas
šian dien kal ba, kad baž ny čio je ir ap -
link ją vis kas ki taip. Ne be li ko at vi rų
du rų. Už ra kin ta pri ti lu si baž ny čia.
Pen kiais už rak tais pa slėp ta Tė ve lio
špi  to lė, ku rio je ne be li ko as ke tiš kos
ce lės. Bu vu si at vi ra erd vė už si vė rė.
Ko dėl? Ar at gis Tė vo Sta nis lo vo at -
ver ta ti kė ji mo, mei lės ir vil ties ver -
smė jo nu my lė to je Pa ber žė je? Ka da?

Knygos kaina  – 18 dol. Kny gą
galima įsigyti paštu, pri dedant 10,25
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

„Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas”

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, birželio 6 d. vyko Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė. 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje ateitininkai dalyvavo
šv. Mišiose. Po Mišių PLC didžiojoje salėje vyko iškilmingas po sėdis. Na, o po
posėdžio visi vyko į Ateitininkų namų sodelį, kur visų laukė skanūs pietūs,
atgaiva, graži gamta, muzika ir šokiai, loterija, draugai. 

Ateitininkai šv. Mišiose.                                          Dainos Čyvienės nuotr.


