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Vilnius, birželio 21 d. (BNS) –
Didžiosios Britanijos ministras pir-
mininkas David Cameron savo laiške
Lietuvos premjerui Andriui Kubiliui
pasveikino Lietuvos Vyriausybę, Lon-
done vykstančio Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumo proga.

,,Džiaugiuosi žinodamas, kad Pa-
saulio lietuvių ekonomikos forumas
vyks būtent Londone. Naudodamasis
šia proga norėčiau Jus pasveikinti dėl

Jūsų Vyriausybės vykdomos ambi-
cingos ekonominės pertvarkos bei
ūkio atgaivinimo programos ir iš-
reikšti viltį, kad mūsų šalys tęs sėk-
mingą dvišalį bendradarbiavimą bei
bendradarbiavimą ES lygiu, drauge
įveikiant ekonominius iššūkius, su
kuriais mes visi susiduriame. Man
taip pat labai malonu, kad Jūsų Vy-
riausybė domisi Jungtinės Karalystės
patirtimi biurokratijos mažinimo,

viešojo ir privataus sektorių partne-
rystės projektų vykdymo, valstybės
tarnybos pertvarkos ir kitais klausi-
mais. Tikiuosi išvystyti bendradar-
biavimą ir šiose srityse”, – rašoma D.
Cameron laiške Lietuvos premjerui.

Į Londoną atvyko ministro pir-
mininko A. Kubiliaus vadovaujama
delegacija. Čia vykstančios Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumo konfe-
rencijos tikslas – suburti įtakingiau-
sius lietuvius verslininkus ir padėti
pritraukti investicijas į pradedančias
Lietuvos aukštųjų technologijų įmo-
nes. Pasaulio lietuvių ekonomikos fo-
rumo tema – ,,Moderniųjų technolo-
gijų inovacijos ir investicijos: nuo vie-
tinio prie globalaus”. Konferenciją
globoja Lietuvos ministras pirminin-
kas. Forume dalyvauja žymių pasau-
linių bendrovių atstovai, privataus
kapitalo ir ,,Verslo angelų fondo”
investuotojai. A. Kubilius Lietuvą ir
jos pasiekimus pristatys garsiosios
Londono ekonomikos mokyklos aka-
deminei bendruomenei.

Forume dalyvauja žymių pasaulinių bendrovių atstovai, privataus kapitalo ir
,,Verslo angelų fondo” investuotojai.
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Pasaulio lietuvi¨ verslininkai renkasi Londone

Lemonte buvo õvençiamos JoninèsKvieçiama giedoti
,,Tautiõkâ giesmê”
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JAV prasid∂jo pasaulio reformat¨ suvažiavimas
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Čikaga, birželio 21 d. (,,Draugo”
info) – Pilietinės iniciatyvos „Lietu-
va, Tėvyne mūsų” atstovai kreipiasi į
JAV Lietuvių Bendruomenės narius,
kviesdami š. m. liepos 6 dieną 9 val.
v. (gyvenamosios vietos laiku) sugie-
doti „Tautišką giesmę”. Primenama,
kad 2009 metų liepos 5 dieną mes visi
kartu sugiedojome „Tautišką gies-
mę”. Tuomet garsiai ir išdidžiai
pasakėme pasauliui ,,Lietuvos vardui
– 1000 metų!” Nustebinome pasaulį
ir pačius save. „Tūkstantmečio odisė-
jos” vardu kviečiama tęsti tai, kas
pradėta.

Kvietime sakoma, tegu visuoti-
nis „Tautiškos giesmės” giedojimas
aplink pasaulį tampa nepakartojama
naujojo tūkstantmečio tradicija, ku-
rią puoselėja viso pasaulio lietuviai.
Kviečiama kurti naują mūsų laikų
tradiciją vardan pagarbos mūsų ša-
liai ir jos žmonėms.

Prašoma apie ketinimą dalyvauti
„Tautiškos giesmės” giedojime pra-
nešti el. paštu grazina@amber-
sail.lt pilietinės iniciatyvos „Lietu-
va, Tėvyne mūsų” atstovei pasaulyje
Gražinai Kapkovičiūtei.

Čikaga, birželio 21 d. (,,Draugo” info) – Birželio 20 dieną Pasaulio lietu-
vių centre (PLC) Lemonte vyko gražiausia dar iš pagonybės laikų atėjusi lietu-
viška šventė – Joninės. Nuo pat ankstyvo ryto žmones kvietė įvairiausi rengi-
niai. Renginio organizatoriai – restoranas „Kunigaikščių užeiga”, „Show cen-
tras“ , renginio globėjas – PLC. Į šventę susirinkusiems pramogų netrūko, bu-
vo galima pasidžiaugti mažųjų atlikėjų dainomis, gaminti rankdarbius, pa-
žaisti įvairiuose atrakcionuose, pašokinėti pripučiamose pilyse, pasidžiaugti
kartu su linksmu klounu, pasimokyti šokti šiuolaikinių šokių. Joe Kulys nuotr.

Vilnius, birželio 21 d. (Bernar-
dinai.lt) – Birželio 18 d. Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Grand Rapids
mieste (Michigan valstija) Calvin
University studentų miestelyje prasi-
dėjo dviejų didžiausių Pasaulio refor-
matų sąjungų jungtinio suvažiavimo
pamaldos. Jomis prasidėjo jungtinis
pasaulio reformatų suvažiavimas.

Pasaulio reformuotų bažnyčių
sąjungos (World Alliance of reformed

Churches, sutrumpintai – WARC) ir
Reformatų ekumeninės tarybos
(Reformed Ecumenical Council, su-
trumpintai REC) apie 1,000 delegatų
ir oficialių svečių susirinko į pirmąjį
bendrą jungtinį pasaulio reformatų
unijos posėdį. Suvažiavimas tęsis iki
birželio 26 d.

Suvažiavimo metu planuojama
patvirtinti naują Pasaulio reformatų
bažnyčių unijos Konstituciją, išrinkti

vadovybę ir numatyti suvienytos pa-
saulinės reformatų unijos ateities
veiklos gaires.

Iš Lietuvos evangelikų reformatų
suvažiavime dalyvauja Lietuvos
evangelikų reformatų Sinodo pasiųsti
delegatai: Lietuvos evangelikų refor-
matų Konsistorijos prezidentė dr. Re-
nata Bareikienė ir Lietuvos evangeli-
kų reformatų generalinis superinten-
dentas kun. Rimas Mikalauskas. Bir-

žų evangelikų reformatų parapijietė
Renata Mikalauskienė suvažiavime
dalyvauja viešnios teisėmis. Suvažia-
vime taip pat dirba trys savanoriai iš
Lietuvos: Donalda Sinkutė (buv. Bir-
žų, dabar Vilniaus ev. ref. parapijie-
tė), Gabija Ramšaitė (Vilnius) ir Žyd-
rūnas Kamarauskas (buv. Švobiškio,
dab. Vilnius). Lietuvių evangelikų re-
formatų bažnyčią emigracijoje atsto-
vauja Nukelta į 6 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

LINA MOZÙRAITÈ
Gydytoja rezidentè

Pradėdami dirbti sode ar darže ir
kapstydami žemę, pamirštame kas-
dienius rūpesčius, pagerėja nuotaika,
tačiau po tokios darbo dienos dažnas
kitą rytą sunkiai beišlipa iš lovos,
dejuoja, kad skauda nugarą, sunku
atsitiesti. Žmonės ypač nesisaugo
pavasarį, kai prasideda žemės ūkio
darbai ir kai ilgą laiką būna itin
nepatogia poza. Dažnai vyresnio
amžiaus žmonės, nepratę prie fizinių
krūvių, mažai judantys, aiškina, kad
jie yra aktyvūs, nes fizinės veiklos
jiems pakanka dirbant sode. Tačiau
tuomet apkraunama tik atitinkama
stuburo bei nugaros raumenų dalis, o
kai į veiklą įsijungia neįpratusios prie
darbo ir nusilpusios nugaros dalys,
tuomet ir ima skaudėti. Net 80 proc.
žmonių kada nors savo gyvenime
patiria nugaros skausmą.

Ūminis ar lėtinis skausmas?

Nugaros skausmą būtų galima
suskirstyti į ūminį ir lėtinį. Ūminio ir
lėtinio skausmo skiriamoji riba yra
apie 3 mėn. Ūminis nugaros skaus-
mas dažniausiai yra susijęs su stubu-
ru, tarpslanksteliniais diskais ar šalia
stuburo esančiais raumenimis. Bet
tai gali būti ir vidaus organų bei
kraujagyslinės kilmės skausmo „ats-
pindys”. Jei skausmas labai aštrus,
plintantis į klubus, kojas, trikdantis
judėjimą, nedelsiant būtina kreiptis į
gydytoją. Jis, įvertinęs būklę, paskirs
reikalingų vaistų uždegimui bei rau-
menų spazmams malšinti. Vėliau,
skausmui kiek atlėgus, gydymą rei-
kia tęsti toliau. Tam puikiai tinka
mankštos, raumenų tempimo prati-
mai, masažai, manualinis gydymas,
fizioterapija. Apskritai nugaros
skausmas, kuris prasideda po darbų
sode ar darže, paprastai būna ūminis,
neužtrunkantis daugiau 3 mėnesius.

Kaip išvengti nugaros
skausmų?

Pirminė nugaros skausmo profi-
laktika turėtų prasidėti nuo vaikys-
tės, mokyklos laikų. Tai taisyklinga
kūno padėtis ir judesiai. Tiek na-
muose, tiek mokyklose reikia sėdėti
pagal ūgį parinktame suole ir kėdėje.
Vaikas negali nešioti kuprinės, virši-
jančios 10 proc. jo kūno svorio. Reikia
įprasti kasdien ryte atlikti tam tikrus
tempimo pratimus, stiprinančius pe-
čių ir nugaros raumenis.

Nors daugelis žmonių gana skep-
tiškai vertina specialistų patarimus
fiziniais pratimais nuolat stiprinti
nugarą, reikia pažymėti, kad tai yra
būtina norint išvengti nepageidau-
jamų nugaros skausmų pavasarį po
darbų sode. Suaugusiam žmogui
patariama 2–3 kartus per savaitę
daryti mankštą.

Redakcijos žodis

Darbai sode be nugaros
skausmo
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Kolumbijos rinkėjams antra-
me rinkimų į prezidentus rate
išrinkus buvusį šalies gynybos
ministrą Juan Manuel Santos,
dingo viltis aukščiausiame vals-
tybės vadovaujančiame poste
išvysti buvusį Bogota miesto
merą, lietuvių kilmės matema-
tiką, filosofą Algimantą Mockų.
Nors daug apžvalgininkų Moc-
kaus antrojo rato kampaniją
įvertino gana nepalankiai – kaip
sunkiai apibrėžiamą ideologiš-
kai ir net naivoką, visi sutinka,
jog ir šiuose rinkimuose lietuvis
išsiskyrė – naudodamas socia-
lines ir žiniasklaidos priemones
kaip Facebook ir Twitter, kalbė-
damas apie tokias nepopuliarias
temas kaip kova prieš korupciją,
siūlydamas didinti mokesčius.
Alfredo Molano, vienas iš žino-
miausių šalies komentatorių,
laikraščio ,,El Espectador” skil-
tininkas, teigė, jog Mockus dau-
gelį šalies rinkėjų suviliojo savo
sąžiningumu ir šviežumu, vis
dėlto, pastebi jis, to nepakako
laimėti rinkimus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikatė

Sode dirbantiems verta prisimin-
ti:

– pavojinga nuo žemės imti sun-
kius daiktus lenkiantis stačiu kampu
– juos reikėtų pakelti pritūpus ar per
kelius sulenkus kojas;

– jei nugarą skauda ilgiau pa-
dirbėjus sodo sklype, reikėtų pakore-
guoti fizinius krūvius, kad organiz-
mas prie jų įprastų;

– sodininkams, kuriuos vargina
nugaros skausmai, labiausiai tiktų
susikasti lysves taip, kad jos būtų
pakeltos iki 60–70 cm aukščio ir
1–1,2 m pločio – taip jas patogu pri-
žiūrėti iš visų pusių;

– veją, daržo lysves laistyti pato-
giausia ant būgno suvyniota laistymo
žarna, nes tuomet nereikia lankstytis
ir kilnoti sunkių kibirų su vandeniu.

Tačiau jei nepadeda šie patari-
mai ar perskaitėte juos per vėlai,
nugaros skausmas ir uždegimas
paūmėjimo periodu gali būti gydo-
mas vaistais. Tam tiktų nesteroidi-
niai vaistai nuo uždegimo.

Dirbkime sode be skausmo, o su
malonumu!

,,Sveikas žmogus”

Ar naudingi organizmui pieno produktai?
Literatūroje apie sveiką mitybą

galima rasti įvairių nuomonių apie
pieno produktus. Vieni sveikos gy-
vensenos specialistai teigia, kad pie-
nas yra gyvybiškai svarbus, kiti už-
draudžia jį vartoti, nors pienas ir jo
produktai yra neatsiejama mūsų
mitybos dalis.

Nuo pat mažens girdime, kad
pienas reikalingas mūsų augantiems
kaulams, sveikiems dantukams. Dau-
gelis mamų visokiais būdais bando
įkalbinti mažylį suvalgyti varškytės,
jogurtuko ar sausus pusryčius pa-
gardinti pieno šlakeliu.

Tik ar visuomet reiktų taip pri-
mygtinai skatinti vartoti pieno pro-
duktus?

Už

Moksliniai tyrimai parodė, kad
žmonės, kurie valgo suderintą mais-
tą, įskaitant neriebius pieno produk-
tus, sumažina ir tam tikrų rūšių vė-
žio riziką. Švedų atliktas tyrimas,
kuriame dalyvavo vyrai, parodė, kad
„vyrams, kurie kasdien gėrė 1,5 stik-
linės ar daugiau pieno, kolorektalinio

(storosios žarnos) vėžio rizika buvo
33 proc. mažesnė nei tų, kurie varto-
jo mažai pieno”. Tęsiamas tyrimas
parodė, kad kalcis, o taip pat ir kiti
piene esantys elementai, veikė kaip
galimi apsauginiai elementai.

Atliekant kitą tyrimą nustatyta,
kad norvegų moterims, kurios gėrė
pieną ir vaikystėje, ir būdamos suau-
gusios, krūties vėžio rizika buvo daug
mažesnė, nei toms, kurios pieno
negėrė. Šie tyrimai patvirtina, kaip
svarbu diegti gerus valgymo įpročius,
pvz., ir vaikystėje, ir visą gyvenimą
nuolat vartojant pieno produktus.

Pienas ir pieno produktai turi
daug kalcio, o tai yra maistinga me-
džiaga, labai svarbi kaulams ir dan-
tims. Kaulai suformuoja kūno kar-
kasą, todėl žmogus gali sėdėti, stovėti
ir judėti. Vaikų ir paauglių kaulai
auga greičiau nei kokiame nors kita-
me gyvenimo tarpsnyje, todėl norint
užtikrinti kaulų stiprumą, svarbu
maitinantis vartoti daug kalcio. Tai
galima padaryti nuolat geriant pieną
ar valgant pieno produktus.

Pieno ir rauginto pieno produk-
tai – rūgpienis, jogurtas, kefyras ir

t.t. tikrai negali pakenkti sveikatai.
Juose nėra laktozės, kurią rūgimo
proceso metu neutralizuoja bakteri-
jos ir grybeliai. Tokie produktai kur
kas greičiau ir geriau pasisavinami
nei pienas, jie organizme suvirškina-
mi maždaug per valandą.

Pieno ir rauginto pieno produk-
tai turi šarminantį veikimą, pasižymi
didelia maistine verte. Juose yra
daug vitaminų, mikroelementų.
Jiems virškinti nereikia daug energi-
jos, jie neperkrauna virškinamojo
trakto.

Prieš

Apie 40 proc. (o kai kuriuose
regionuose ir daugiau) suaugusiųjų
neįsisavina pieno cukraus – laktozės.
Net keli gurkšneliai pieno jiems gali
sukelti pilvo pūtimą, o kartais – ir
stiprius apsinuodijimus, nes tokiems
žmonėms trūksta laktozę skaidančio
fermento. Nesuskaidytas cukrus yra
veikiamas mikroorganizmų, kurie
gausiai daugindamiesi ir taip gyvuo-
dami sukelia pilvo pūtimą, gausų
dujų išsiskyrimą, Nukelta į 8 psl.
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DAINIUS ŽALIMAS

2010 m. birželio 15 d. Lietuvos
Respublikos Seimas pagaliau priėmė
Baudžiamojo kodekso papildymo
170(2) straipsniu įstatymą, kuriuo
numatoma baudžiamoji atsakomybė
už viešą pritarimą tarptautiniams
nusikaltimams (genocidui, nusikalti-
mams žmoniškumui ir karo nusikal-
timams), jų neigimą ir šiurkštų men-
kinimą.

Įstatymas numato ir atsakomybę
už viešą pritarimą, neigimą ir šiurkš-
tų menkinimą tokių nusikaltimų,
kuriuos patyrė Lietuva ir jos gyvento-
jai, – už sovietų ir nacių agresijos,
genocido, nusikaltimų žmoniškumui
ir karo nusikaltimų šlovinimą. Su-
prantama, dar įstatymo projektas (o
pirmasis tokio įstatymo projektas
buvo registruotas Seime prieš dvejus
metus) susilaukė nevienareikšmio
vertinimo, nes įstatymo veikimo sri-
tyje susiduria dvi teisinės vertybės –
žmogaus saviraiškos laisvė ir kitų
žmonių teisės, ypač nukentėjusiųjų
nuo tokių nusikaltimų orumas.

(...)
Suprantama, turbūt niekada

nebus taip, kad įstatymas tenkintų
visus. Juo labiau, kad dauguma įsta-
tymo kritikų nėra jo net skaitę ir
nenori girdėti jokių teisinių argu-
mentų. (...) Geriausias būdas tokiems
komentatoriams atsakyti yra tiesiog
parašyti tiesą apie Seimo priimtą
įstatymą. Pradedant nuo to, kodėl at-
sirado šis įstatymas, ir baigiant tuo,
už kokias veikas jis numato baudžia-
mąją atsakomybę.

Ar Lietuva galėjo nepriimti šio
įstatymo? Negalėjo, ir tai būtų aki-
vaizdu bet kuriam profesionaliam
teisininkui, bent šiek tiek susipažinu-
siam su Konstitucija ir Europos Są-
jungos teise. Mat įstatymu įgyvendi-
namas antrinės ES teisės aktas –
2008 m. lapkričio 28 d. Europos Są-
jungos Tarybos pamatinis sprendi-
mas 2008/913/TVR dėl kovos su tam
tikromis rasizmo ir ksenofobijos for-
momis bei apraiškomis baudžiamo-
sios teisės priemonėmis. Jo 1 straips-
nio c ir d punktuose valstybėms
narėms įtvirtinta pareiga numatyti
baudžiamąją atsakomybę už viešą
pritarimą genocido nusikaltimams,
nusikaltimams žmoniškumui ir karo
nusikaltimams, jų neigimą ir šiurkš-
tų menkinimą. Paprasčiau tariant,
numatyti baudžiamąją atsakomybę
už tokių nusikaltimų šlovinimą (taip
toliau šias veikas supaprastintai ir
vadinsiu). (...)

Minėtasis pamatinis sprendimas
yra privalomas ES teisės aktas, pri-
imtas visų valstybių narių vienbal-
siai. Lietuvai jį privalu įgyvendinti
vykdant narystės ES įsipareigojimus
ir Konstituciją (Konstitucinį aktą
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės
Europos Sąjungoje”). Pamatinio spren-
dimo įgyvendinimo terminas – 2 me-
tai, kurie baigsis šį rudenį (lapkričio
28 d.).

Tad priimdamas įstatymą visų
pirma Seimas laiku įgyvendino šalies
įsipareigojimą, kylantį iš narystės
ES. Tai ir yra tikrasis atsakymas,
kodėl įstatymas priimtas dabar. Žmo-
nių gąsdinimas, kad įstatymu taria-
mai rengiamos represijos prieš nepa-
tenkintuosius valdžia, yra papras-
čiausia demagogija, pastatanti vieno

žmogaus „demokratinį judėjimą” į
vieną gretą su kito žmogaus „socialis-
tiniu liaudies frontu”.

Tačiau ir be Pamatinio sprendi-
mo Lietuvos įstatymas nebūtų uni-
kalus Europoje. Dar iki Pamatinio
sprendimo kai kurios ES šalys, kurių
nepavadinsi nei totalitarinėmis, nei
sovietinėmis, jau buvo priėmusios
panašius įstatymus. Ir nors Lietuvoje
dėl skambių antraščių spaudos pra-
nešimuose pradedama iš karto gąs-
dinti kalėjimu (įstatymas numato
laisvės atėmimą iki 2 metų tik kaip
ketvirtą alternatyvią bausmę po bau-
dos, laisvės apribojimo ir arešto), vis
dėlto norint būti sąžiningu taip pat
derėtų pasakyti, kad Lietuvos įsta-
tymų leidėjas nesiekė pačių griež-
čiausių bausmių lyginant su kitomis
Europos šalimis.

Pats Pamatinis sprendimas už
genocido, nusikaltimų žmoniškumui
ir karo nusikaltimų šlovinimą numa-
to iki 3 metų laisvės atėmimo baus-
mės ribą, o, pavyzdžiui, Belgijoje ir
Austrijoje už nacių nusikaltimų pa-
šlovinimą galima gauti iki 10 metų
laisvės atėmimo, Vokietijoje – iki 5
metų. (...) Taigi Lietuva tėra ketvirto-
ji Europos valstybė, numačiusi bau-
džiamąją atsakomybę už sovietų ir
nacių nusikaltimų šlovinimą (beveik
neabejotinai šiuo pavyzdžiu pasuks ir
Latvija bei Estija), ir keturioliktoji
ES valstybė, kuri priėmė įstatymą,
susijusį su Pamatinio sprendimo api-
brėžtų veikų kriminalizavimu. Ir
kažkaip neteko girdėti, kad kitas try-
lika Europos valstybių kas nors būtų
kaltinęs stalininių įstatymų priėmi-
mu arba represijomis prieš savo
gyventojus.

Tačiau kad ir privalomas, Pama-
tinis sprendimas negalėjo būti įgy-
vendintas neatsižvelgiant į konkrečią
mūsų šalies istorinę, politinę ir teis-
inę patirtį. Tokią galimybę ir diskre-
cijos teisę ES valstybėms numato ir
pats Pamatinis sprendimas. Mat pats
Pamatinis sprendimas įpareigoja kri-
minalizuoti tik tokių genocido nu-
sikaltimo, nusikaltimų žmoniškumui
ir karo nusikaltimų šlovinimą, kurie
buvo nukreipti prieš žmonių grupes,
apibrėžtas pagal rasę, odos spalvą,
religiją, kilmę arba tautinę ar etninę
kilmę.

Jis negina žmonių grupių, apibū-
dinamų pagal socialinį statusą ar
politines pažiūras. Tokiu būdu, jeigu
Pamatinis sprendimas Lietuvoje būtų
įgyvendintas pažodžiui, įstatymas
būtų numatęs baudžiamąją atsako-
mybę iš esmės tik už nacių nusikal-
timų Lietuvoje šlovinimą (viešą pri-

KODĖL BUS BAUDŽIAMA
UŽ NACIŲ IR SOVIETŲ

NUSIKALTIMŲ ŠLOVINIMĄ? Apie atminimą ir viltį
ANDRIUS NAVICKAS

Birželio 14-oji ir 15-oji – tai dienos, netinkančios į atostogas grimz-
tančios vasaros šurmuliui. Lygiai taip pat, kaip prieš septynias-
dešimt metų Sibiro kryptimi riedantys gyvuliniai vagonai ir oku-

pacinės kariuomenės ultimatumai netiko pasakojimams apie sovietinę
laisvę, lygybę, brolybę.

Tai atminimo dienos. Atminimo, kad mūsų Tėvynė brendo ir Sibiro
toliuose, kad už ją buvo kovojama pokario miškuose. Kovojama net tada,
kai mūsų tėvai ir seneliai liko vienui vieni savo kovoje. Tai nepatogios
dienos tiems, kurie mums pasakoja apie patogų ir sotų sovietmetį. Net jei
jis ir buvo patogus nedidelei visuomenės daliai, šis patogumas buvo suręs-
tas ant tų, kurie netiko kurti šviesų komunistinį rytojų, kaulų.

Mano paauglė duktė senelių pasakojimų apie trėmimus klausosi kaip
jiems prisisapnavusio košmaro, nederančio nūdienos tikrovei. Gal ir gerai,
kad jai jau sunku patikėti, kad buvome okupuoti, kad okupacinė valdžia
vykdė nusikaltimus. Jos kova už laisvę jau visai kita. Jai tenka grumtis su
neapčiuopiamais pavojais, kurie graso suėsti laisvę iš vidaus. Ši kova – ne
mažiau sunki. Tiesa ta, kad kiekviena karta privalo išsikovoti laisvę sau.

Tačiau labai svarbu prisiminti ir mūsų tėvų, senelių laisvės kovos pa-
tirtį. Tikrai ne dėl to, kad kūrentume neapykantos laužą budeliams ar
tiems, kurie pabūgo ir suaugo su sovietine sistema, tapo jos tarnais. Tik-
ras atleidimas ne mažiau svarbus kaip kančių ir aukų atmintis. Jis neiš-
duoda praeities, bet kaip tik ją įprasmina. Tačiau praeities žaizdas išgy-
dyti galima tik tada, kai jas pripažįstame, o ne slepiame po nešvarios pro-
pagandos tvarsčiais.

Gyva represijų atmintis mums šiandien svarbi ir todėl, kad tas koš-
maras daugiau nepasikartotų. Jog prisimintume, kad ir kokios aplinkybės
būtų, tiesą ar melą renkamės mes patys. Net ir sudėtingiausiais atvejais
visada išlieka pasirinkimo galimybė. Istorinių negandų laikotarpiu asme-
ninis pasirinkimas įgauna ypač didelę vertę.

Šiandien populiaru kalbėti, kad yra „dvi Lietuvos”. Jų atsiskyrimas
turi gilias šaknis sovietinėje sistemoje. „Dvi Lietuvos” egzistavo ir soviet-
mečiu, ir vieną iš jų buvo siekiama sunaikinti, atimti viltį. Būta daug gra-
žių deklaracijų apie lygybę ir teisingumą, išorinio bendrumo su paprastais
žmonėmis, tačiau tikrovėje prekystalis specparduotuvėje, aptarnaujančio-
je tik partinę grietinėlę, ir paprastoje skyrėsi ne mažiau kaip šiandien Sei-
mo nario ir pensininko piniginių turinys.

Tai, kad per okupacijos dešimtmečius nepavyko išguiti laisvės troš-
kulio bei nudžiovinti šaknų, įaugusių į protėvių prakaitu ir krauju sulais-
tytą dirvą, – didelis stebuklas. Tikrai ne mažesnis nei tas, jog kadaise su-
gebėjome sukurti vieną didžiausių Europos valstybių.

Tikrai verta gedėti, kad okupacija, karai sukrėtė praktiškai kiekvie-
ną šeimą, supriešino mūsų tautą, paliko gilias žaizdas. Taip pat ir tai, jog
net ir šiandien didelė visuomenės dalis ilgisi vergijos meto, galima paaiš-
kinti tuo, kad pernelyg ilgai gyvenome iškreiptų veidrodžių karalystėje,
idant galėtume išmokti priimti save tokius, kokie esame, su visomis dory-
bėmis ir ydomis. Deja, dėl paveldėtų chroniškų socialinių ir dorovinių ligų
pernelyg dažnai skubame kaltinti laisvę.

Prisimindami praeities negandas, kartu turėtume matyti ne vien
žaizdas, bet ir viltį, kad net ir po didžiausių sukrėtimų įmanoma atsitiesti,
galima išlikti žmonėmis ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis, jog visa tai,
kuo esame įpratę skųstis, tėra menkutis atspindys to, ką buvo priversti iš-
kęsti tie, kurie paprasčiausiai netiko sovietmečio Prokrusto lovai.

Tai, kad mes prisimename, kaip brangiai užmokėta už mūsų galimy-
bę gyventi taip, kaip norime, teikia vilties, jog ištversime ir dabarties bei
ateities audras, ištversime, nepaisant politikų cinizmo, nepaisant to, kad,
pasak Prezidentės, valstybė iš akių pametė strateginę kryptį.

Kai artimuosius ištrėmė į Sibirą, mano mama nebūtų išgyvenusi, jei
ne kaimynų ir giminaičių pagalba bei bendrystė. Šiandien turime puikią
galimybę įsitikinti, kiek bendrumo ir atjautos yra mūsų širdyse. Apsidai-
rykime ir išvysime daug žmonių, kuriems šiandien reikia mūsų pagalbos.
Būtų nesąžininga sakyti, kad šiandien sunkiau nei prieš septyniasdešimt
metų. Gal paprasčiausiai mes labiau išlepę ir dabar laikas tapti tvirtes-
niais.

Lrt.lt

tarimą jiems, jų neigimą ir šiurkštų
menkinimą). Daugelio sovietinio oku-
pacinio režimo nusikaltimų šlovini-
mas būtų likęs nebaudžiamas, nes šis
režimas naikino žmones daugiausia
politinių pažiūrų ir socialinės padė-
ties pagrindu. Tai akivaizdžiai būtų
buvę neteisinga ir nesąžininga Lie-
tuvos žmonių atžvilgiu, kurių ne ma-
žiau nukentėjo būtent nuo sovietinio
okupacinio režimo.

Atsižvelgiant į tai, priimant Lie-
tuvos įstatymą buvo pasinaudota Pa-
matinio sprendimo preambulės 10
punkto nuostata, leidžiančia valsty-
bėms narėms priimti nacionalinės
teisės normas, išplečiančias ginamų
asmenų grupes atsižvelgiant į kon-
krečią istorinę, teisinę ir politinę
patirtį, t. y. atsižvelgiančia į tai, kad
kai kuriose valstybėse būtina ginti
nuo totalitarinių Nukelta į 9 psl.

Norėčiau nuoširdžiai
pagirti Seimą už priimtą
įstatymą dėl atsakomybės
už okupacinių totalitarinių
režimų nusikaltimų šlovi-
nimą. Toks įstatymas yra
vienas iš vertybiškiausių
pastarojo meto sprendi-
mų, deramai ginančių ir
Lietuvos valstybės, ir jai
ištikimų piliečių interesus.
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Lietuvos kultūros paveldas
skaitmeninėje erdvėje

REGINA VARNIENÈ-JANSSEN
JOLANTA BUDRIÙNIENÈ
Lietuvos nacionalinè
M. Mažvydo biblioteka

Mūsų šalis pagrįstai gali didžiuo-
tis gausiu ir savitu kultūros paveldu,
liudijančiu sudėtingą jos istoriją, uni-
kalius visuomenės ir kultūros reiški-
nius. Atminties institucijose – biblio-
tekose, muziejuose, archyvuose sau-
gomi tradiciniai šio paveldo ženklai,
tarp kurių svarbią vietą užima rank-
raščiai ir publikuoti dokumentai. Jų
išsaugojimas yra neginčijama šių ins-
titucijų misija, kurią apibrėžia ir ofi-
cialūs Lietuvos Respublikos doku-
mentai. Valstybės ilgalaikės raidos
strategijoje, nustatančioje mūsų ša-
lies ekonominės, socialinės ir aplin-
kos apsaugos bei kitų sričių politikos
gaires iki 2015 m., patvirtintoje Lie-
tuvos Respublikos Seimo 2002 m. nu-
tarimu Nr. IX-1187, pabrėžiama, kad
Lietuvos kultūros ilgalaikės strategi-
jos tikslas – išsaugoti, aktualinti pa-
veldėtas ir bendrąsias Europos kul-
tūros vertybes jungiantį Lietuvos
kultūros tapatumą ir užtikrinti jo
tęstinumą bei sklaidą šiuolaikiniame
Lietuvos, Europos Sąjungos ir pa-
saulio kultūrų kontekste. Vėliau pri-
imtuose dokumentuose – Lietuvos
kultūros politikos nuostatose, Lietu-
vos nacionalinėje informacinės visuo-
menės plėtros koncepcijoje apibrėž-
tas Lietuvos paveldo ilgalaikis išsau-
gojimas, aktualinimas ir prieiga pasi-
telkiant informacines technologijas.

Vis dėlto iki 2005 m. ši problema
mūsų šalyje nebuvo sprendžiama na-
cionaliniu mastu koordinuojant at-
minties institucijų veiklą. Tik 2005
m. Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos žinovams paren-
gus ir Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybei patvirtinus kilnojamųjų kultū-
ros vertybių skaitmeninimo ir sklai-
dos koncepciją, drauge su Lietuvos
dailės muziejumi ir Lietuvos archyvų
departamentu pradėtas vykdyti ben-
dras šios srities projektas. Tai buvo
ne tik pirmasis tokio masto ir pobū-
džio projektas Lietuvoje, bet ir vienas
pirmųjų ES, gavęs apie 13,3 mln. Lt
finansinę paramą kultūros paveldo
skaitmeninimui ir sklaidai iš ES
struktūrinių fondų.

Šio projekto rezultatas – sukur-
tas bibliotekų, archyvų ir muziejų
skaitmeninto kultūros paveldo duo-
menų bankas, kurio virtualiomis pas-
laugomis jau dabar gali naudotis Lie-
tuvos ir užsienio vartotojai per ben-
drą tinklalapį www.epaveldas.lt. Lie-
tuvos nacionalinė M. Mažvydo biblio-
teka šio projekto metu į skaitmeninį
formatą perkėlė savo fonduose sau-
gomą senųjų lietuviškų knygų rinkinį
(1547–1863), spaudos draudimo lai-
kotarpio dokumentus (1864–1904),
XVI–XVII a. Lietuvos lotyniškas kny-
gas, XVI–XVIII a. Lietuvos lenkiškas
knygas, lietuvišką periodinę spaudą

iki 1940 m., 1918–1940 m. Lietuvos
Respublikos teisės aktus ir kitus ofi-
cialius dokumentus, rankraščius ir
archyvinius dokumentus, atspindin-
čius Lietuvos socialinių sluoksnių ar
bendruomenių tapatumą: pergamen-
tus, Lietuvos evangelikų reformatų
sinodo fondą (1413–1938 m. rankraš-
tiniai dokumentų originalai, rankraš-
tiniai nuorašai kanceliarine slavų,
lenkų, lotynų, vokiečių, rusų kalbo-
mis) ir kt.

(...)

Lietuvių išeivijos spauda –
Lietuvos kultūros paveldo dalis

Naujajame skaitmeninimo pro-
jekto etape vienu iš svarbiausių už-
davinių Nacionalinėje bibliotekoje
laikytini lietuvių išeivijos spaudos
skaitmeninimo darbai. Atverti visuo-
menei šį ypatingai lietuvių kultūros
paveldui svarbų spaudos masyvą ska-
tina keletas priežasčių. Pirmiausia
pažymėtinas neatslūgstantis domėji-
masis ilgus dešimtmečius dėl poli-
tinių motyvų nuo visuomenės slėpta
informacija apie užsienio lietuvių gy-
venimą ir įvairiapusę veiklą. Siekiant
užpildyti susidariusią istorijos spra-
gą, iki šiol aktyviai nagrinėjamos ir
visuomenei pristatomos lietuvių išei-
vijos tematikai skirtos publikacijos,
rengiamos monografijos, publikuoja-
mi mokslo darbai. Lietuvos univer-
sitetuose užsienio lietuvių veiklos
bruožai vienu ar kitu aspektu apiben-
drintai nagrinėjami studentų baka-
lauro, magistro darbuose.

Kaip tik dėl to susiduriama su
kita problema – nors Lietuvos nacio-
nalinė Martyno Mažvydo biblioteka
ir yra sukaupusi patį pilniausią lietu-
vių išeivijos spaudos rinkinį, juo
pasinaudoti tolimesnėse šalies vieto-

vėse, užsienyje gyvenantiems skaity-
tojams yra be galo sudėtinga, o kitos
šalies bibliotekos toli gražu negali
pasigirti išsamiais išeivijos spaudos
fondais. Dažnoje rajono bibliotekoje
pavienių dovanotojų dėka sukom-
plektuoti rinkiniai yra gana fragmen-
tiški, nesudarantys sąlygų išsamiai
jais naudotis. Kita vertus, kitose
šalies bibliotekose saugoma leidinių,
kurių iki šiol nepavyko sukomplek-
tuoti Nacionalinės bibliotekos fon-
duose. Tai skaitytojams sukelia daug
nepatogumų, o kartais sudaro ir
neįveikiamas kliūtis pasiekti vieno ar
kito leidinio numerius.

Dar vienas, labai svarbus veiks-
nys yra spaudinių, ypač periodinių
kokybė. Saugoti privačiose namų bib-
liotekose, kartais spaudiniams ne vi-
siškai pritaikytomis sąlygomis, jie
bibliotekas pasiekė pakankamai pras-
tos kokybės. Todėl nors ir turėdamos
savo rinkiniuose unikalius pokario

Vokietijos DP lietuvių stovyklų leidi-
nius, po tolimiausias pasaulio šalis iš-
sibarsčiusių lietuvių bendruomenių
spaudinius, įvairių visuomeninių, po-
litinių, profesinių organizacijų spau-
dos komplektus, bibliotekos susidu-
ria su panaudojimo ir išsaugojimo
problema. Norint užtikrinti ilgalaikę
autentiškų egzempliorių apsaugą,
reikėtų riboti naudojimosi jais gali-
mybes arba suteikti skaitytojams
progą naudotis spaudinių kopijomis.

Skaitmeninimo procesas – yra
geriausias visų išvardintų problemų

sprendimo būdas, padėsiantis įveikti
ir geografinę atskirtį, ir palengvin-
siantis naudojimosi lietuvių išeivijos
spauda galimybes, o taip pat užtik-
rinsiantis šio unikalaus spaudos ar-
chyvo autentiškų pavyzdžių išsaugo-
jimą.

Išspausdinto lietuvių išeivijos
spaudos paveldo skaitmeninimas bei
skaitmeninio jo turinio išsaugojimas
atminties institucijose kartu yra tarsi
skolos grąžinimas išeivijos lietuviams
už jų pastangas sukauptą savąjį
spausdintą žodį perduoti prieš du
dešimtmečius nepriklausomybę at-
kūrusios Lietuvos skaitytojui. Aki-
vaizdu, kad šiandien Lietuvos insti-
tucijos, suvokiančios neabejotinai
didelę šio spaudos fondo vertę, pajė-
gios atsilyginti tiems XX amžiaus pa-
baigos knygnešiams, kurių dėka į
Lietuvą buvo siunčiamos privačiose
bibliotekose saugoti spaudos rinki-
niai. Skaitmenintas jų turinio atvėri-

mas Lietuvos ir pasaulio skaityto-
jams yra naujas ir labai svarbus
žingsnis lietuvių išeivijos paveldo
pažinime.

Įgyvendindama skaitmeninimo
projektą, Nacionalinė biblioteka ti-
kisi supratimo ir geranoriško ben-
dradarbiavimo su gausaus skaičiaus
leidyklų, organizacijų, kolektyvų
atstovais. Gražiu pavyzdžiu ir simbo-
line šių darbų pradžia tapo ,,Pasaulio
lietuvio” leidėjo – Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės leidimas perkelti į
skaitmeninį formatą visus 1963–2010
m. išleistus žurnalo numerius. Auto-
rinę sutartį dėl šių darbų įteisinimo
2010 m. kovo mėn. 25 d. pasirašė
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir
projekto „Virtualios elektroninio
paveldo sistemos plėtra” vadovė, Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos generalinio direktoriaus
pavaduotoja, Bibliografijos ir knygo-
tyros centro direktorė, Regina Var-
nienė-Janssen. Šiandien galima pasi-
džiaugti ir sutartimis, pasirašytomis
su ,,Vokietijos LB valdybos informaci-
jų” bei ,,LKI Jahrestagung = Suva-
žiavimo darbai” rengėjais, tolimosios
Australijos Tasmanijos universiteto
Lietuviškų studijų sambūrio leidėjais
dėl žurnalo ,,Lithuanian papers” bei
biuletenio ,,Baltic News” skaitmenin-
imo darbų. Projekto vykdytojai vi-
liasi, kad abipusio bendradarbiavimo
dėka 2010–2012 m. laikotarpiu į
skaitmeninį formatą pavyks perkelti
pilniausią lietuvių išeivijos spaudos
fondo rinkinį ir įvykdyti savo užsi-
brėžtus uždavinius dėl ilgalaikio lie-
tuvių kultūros paveldo išsaugojimo ir
atvėrimo vartotojams.

Sutrumpinta

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Litua-
nikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis,
projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra” vadovė, Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduo-
toja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė, Regina Varnienė-Janssen,
PLB atstovybės Lietuvoje darbuotoja Virginija Grybaitė po sutarties dėl ,,Pa-
saulio lietuvio” skaitmeninimo pasirašymo.

Gintauto Sederevičiaus nuotr.

Prieš dvi savaites ,,Draugo” leidėjas Lietuvių katalikų spaudos draugija,
atstovaujama ,,Draugo” direktorių tarybos, su Lietuvos nacionaline M. Maž-
vydo biblioteka pasirašė sutartį dėl dienraščio archyvo skaitmeninimo. Lie-
tuvoje Europos Sąjungos lėšomis vykdomas projektas siekia ,,Draugą” pada-
ryti Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo
duomenų banko dalimi, kurio virtualiomis paslaugomis jau dabar naudojasi
Lietuvos ir užsienio vartotojai per bendrą tinklalapį www.epaveldas.lt.

Redakcija

Išspausdinto lietuvių išeivijos spaudos pavel-
do skaitmeninimas bei skaitmeninio jo turinio
išsaugojimas atminties institucijose kartu yra
tarsi skolos grąžinimas išeivijos lietuviams už jų
pastangas sukauptą savąjį spausdintą žodį per-
duoti prieš du dešimtmečius nepriklausomybę
atkūrusios Lietuvos skaitytojui.
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss

Pavasarinis Lietuvos vyčių
Vidurio centro rajono

suvažiavimas 

Dienos šviesą išvydo
praėjusio šimtmečio

Lietuvos ložės vėliava
2009 m. lapkričio 28 d. Roslyn

muziejus gavo dovaną. Tai buvo neži-
nomos kilmės ložės vėliava, susukta į
juodą maišelį. Nick Henderson, mu-
ziejaus vadovas, atpažino ant arklio
jojantį kunigaikštį su dvigubu kryžiu-
mi ant skydo. Panašus kunigaikštis
buvo nutapytas ant Hendrsen muzie-
jaus lango 2009-ųjų birželį, ruošian-
tis Lietuvos paveldo dienai. Lietuvių
bendruomenė patvirtino, kad vėliava
priklausė Lietuvos ložei.

Ši vėliava buvo rasta viename iš
Roslyn Pietinės ,,A” gatvės namų ir
veikiausiai pragyveno keletą to namo
šeimininkų. Vietovė turėjo ,,Ančių
miesto” (Duck Town) pravardę, joje
kažkada gyveno daug lietuvių imi-
grantų. Galima tik spėlioti, kaip ilgai
ši vėliava galėjo ten išbūti.

Prieš 104 metus, 1906-ųjų sausio
23 dieną, Amerikos lietuvių sąjungos
ložės Nr. 97 Cle Elum, WA susirin-
kime buvo pasiūlyta, kaip dalį sąjun-
gos papildomai įjungti į Broliškos pa-
galbos bendruomenę, pavadintą Lie-
tuvos Didžiojo Kunigaikščio (L.D.K.)
Vytauto vardu.

1908 m. spalio 4 d. Amerikos lie-
tuvių sąjungos ir L.D.K. Vytauto ben-
druomenės bendrame susirinkime
pasiūlyta įsigyti Ložės vėliavą. Buvo
aptarta vėliavos įsigijimo būtinybė ir
kas turėtų už ją sumokėti. Kovo 8-
osios dienos susirinkime nutarta vė-
liavą nupirkti.

Vėliava, kuri buvo padovanota

Roslyn muziejui 2009 m. lapkritį, yra
ta pati vėliava, minima 1908 m.
susirinkime. Galima tik spėlioti, kiek
kartų ši vėliava plevėsavo įvairiose
eitynėse Roslyn ir Cle Elum mieste-
liuose.

Mėlynai baltos spalvos vėliavos
matmenys – 4x6. Joje rankomis tapy-
tas kunigaikštis, sėdintis ant arklio.
Kitoje vėliavos pusėje – išsiuvinėta
Amerikos vėliava su 48 žvaigždėmis.
Oklahoma tapo 48-tąja valstija 1912
metais, taigi, Amerikos vėliava buvo
siuvinėta 1912 m. arba vėliau.

Mėlyna ir balta nėra istoriškai
tikslios Lietuvos spalvos, bet jos buvo
Amerikos lietuvių naudojamos 1800–
1917 metais. Kiekviena bendruome-
nė puošdavo savo vėliavas kaip norė-
davo ir pridėdavo savo detales. Vėlia-
vos įraše sakoma: ,,Brolybė ’Lietuvos
Didysis Kunigaikštis Vytautas’ įkurta
Roslyn 1906 m.”

Broliškos pagalbos didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto bendruomenė buvo
įregistruota Washington valstijoje
1909 m. sausio 25 d. Bendruomenės
tikslas: išsaugoti lietuvių kalbą ir
tautybę, skatinti brolišką meilę, mo-
ralę ir etiką, pagelbėti ligoniams, naš-
lėms, našlaičiams bei kitaip nelai-
mingiems broliams.

Šiai vėliavai skirta speciali vieta
Roslyn muziejuje.

Vilius Žalpys
,,Tulpė Times”, 2010 m. nr. 2

KALTINTI VISADA LENGVIAU, NEGU GINTIS

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. gegužės 22–23 d. Lietuvos
Vyčių 96 kuopa, veikianti Dayton,
Ohio, globojo Lietuvos vyčių Vidurio
centro rajono pavasarinį suvažiavi-
mą, kuriame dalyvavo 24 vyčiai,
atstovaujantys 5 kuopoms: Detroit,
MI, Cleveland ir Dayton, OH ir Du-
Bois ir Pittsburgh, PA.

Gegužės 22 d., penktadienį, vyko
susipažinimo vakaras, vaišės ir malo-
nus pabendravimas ,,Drury Inn”
viešbutyje. Priėmime dalyvavo gra-
žus būrys svečių ir vyčių. Iš viso buvo
apie 50 žmonių. Nuotaika buvo pakili
ir linksma. 

Gegužės 23 d., šeštadienį, sąskry-
dis vyko Šv. Kryžiaus parapijos patal-
pose. Prieš pradedant posėdį Michael
F. Petkus, Vidurio centro rajono pir-
mininkas, sukalbėjo maldą. 96-tos
kuopos pirmininkas Andrew Berczel-
ly pasveikino visus atvykusius ir pa-
linkėjo smagios viešnagės bei sėkmin-
go posėdžio. Šio suvažiavimo komite-
to pirmininkas Alex Fletcher padėko-
jo visiems delegatams už dalyvavimą.
Susirinkimui vadovavo Vidurio cent-
ro rajono pirmininkas Petkus. Proto-
kolo sekretorės garbės narės Pranciš-
kos Petkuvienės ir iždininkės Lauret-
ta Pant pranešimai buvo priimti vien-
balsiai.

Valdybos nariai ir kuopų pirmi-
ninkai taip pat perskaitė pranešimus.
Šiuo metu Lietuvos vyčių Vidurio
centro rajonas neturi sielovado vado,
nes kun. Gediminas Kijauskas, ilga-
metis 25 kuopos narys, išėjo į pensiją,
todėl reikia ieškoti naujo dvasios va-
do. 

Garbės narė Petkuvienė, Šv. Ka-
zimiero gildijos apygardos atstovė,
pranešė, kad Naujosios Anglijos apy-
gardos vyčiai ragina visus narius kas-
dien sukalbėti po vieną ,,Sveika, Ma-
rija” maldą, kad palaimintasis Jurgis
Matulatis atliktų dar vieną stebuklą
ir kad būtų galima jį paskelbti šven-
tuoju.

Garbės narė Lee Moore, Lietuvos
vyčių fondo atstovė, pranešė, kad
vyksta metinis rankraščio konkursas.
Ji ragino visus rašyti ir siųsti komi-
tetui įvertinti. Laimėtojai bus pa-
skelbti per metinį suvažiavimą.

Garbės narė Elinor Šlužienė,
Mergelės Marijos Šiluvos fondo atsto-
vė, pranešė, kad Jurgis Mikalauskas
išdrožė iš medžio mažas ,,koplytėles”,
kuriose yra Švč. Šiluvos Mergelės
Marijos maldos kortelė ir jos atvaiz-
das. Auka už ,,koplytėlę” ir Švč. Mer-
gelės Marijos paveiksliuką yra 30 dol. 

Garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė, ryšiams su visuomene ats-
tovė, supažindino su savo straips-
niais, pasirodžiusiais lietuviškoje
spaudoje, skirtais nušviesti Lietuvos
vyčių veiklą.

Ritualų komiteto pirmininkė,
garbės narė Lee Moore pranešė, kad
Patricia Zyren, 102-to kuopos, vei-
kiančios Detroit, MI, narė, šį savait-
galį bus pakelta į ketvirtąjį laipsnį.
Trečias laipsnis bus suteiktas šiems
96-tos kuopos Dayton, Ohio nariams:
Andrew Berczelly, Julia Goecke ir

MaryAgnes Mikalauskas.
Jurgis Mikalauskas, šio rajono

,,Special Recognition Award” komite-
to pirmininkas pranešė, kad Norma
Petkus bus apdovanota šio rajono
specialiu medaliu už jos nuopelnus
Vyčių organizacijai. Nors nėra orga-
nizacijos narė (yra ištekėjusi už cen-
tro rajono pirmininko Petkaus), Nor-
ma  daugiau nei 25 metų aktyviai da-
lyvauja organizacijos veikloje: šoka
,,Vėjelio” tautinių šokių grupėje, pa-
siuvo daugelio šokėjų tautinius dra-
bužius, gieda Šv. Kryžiaus parapijos
chore.

Buvo pranešta, kad rudens susi-
rinkimas ir maldos kelionė įvyks š.
m. rugsėjo mėn. Detroit, Michigan, o
šį savaitgalio suvažiavimą globos 102
kuopa (pirmininkė Patricia Zyren),
veikianti Šv. Antano parapijoje. Tiksli
suvažiavimo data bus pranešta arti-
miausiu laiku.

Kitas pavasarinis susirinkimas
vyks 2011 m. gegužės mėn. Tikslią
datą globojanti kuopa praneš vėliau. 

Buvo pranešta, kad įsteigta nau-
ja 158 kuopa Lakeside, Indiana, tu-
rinti jau 18 narių. Naujos kuopos pir-
mininkė yra Maria Deksnis. 

Richard Marks, 25 kuopos narys
iš Cleveland, OH, pranešė, kad dėl
narių trūkumo ir esamų narių gar-
baus amžiaus kuopa užsidarys š. m.
birželio pabaigoje. Buvęs pirmininkas
išsikėlė nuolatiniam gyvenimui  į Lie-
tuvą. Apgailestauta, kad tokia liūdna
ateitis gali laukti daugumos organi-
zacijų.

Vyko gausi piniginė ir įvairių do-
vanų loterija. Laimėtojai džiaugėsi
savo dovanomis. 

Posėdis baigtas malda ir Lietuvos
vyčių himno giedojimu. Po posėdžio
delegatai ir svečiai vyko pietauti į
Carriage Hill parką. Ten kelias valan-
das praleido gamtoje bendraudami.
Kiti ėjo pasivaikščioti ar pasivažinėti
dviračiais.

Vakare vakarieniavome ,,El Ma-
son” restorane. Ragavome įvairių
patiekalų iš Ispanijos, Guatemalos,
Filipinų. Po vakarienės Jurgis Mika-
lauskas įteikė Norma Petkus specialų
Vyčių Vidurio centro rajono apdo-
vanojimą-medalį.

Sekmadienį, gegužės 23 d., Šv.
Kryžiaus bažnyčioje vyko suvažiavi-
mo užbaigimas ir šv. Mišios už Lie-
tuvos Vyčių sąskrydį. Prieš prade-
dant Mišias, Patricia Zyren buvo
pakelta į ketvirtąjį laipsnį, o trys
anksčiau minėti 96-tos kuopos vyčiai
iš Dayton, Ohio buvo pakelti į trečiąjį
laipsnį. 

Po Mišių parapijos salėje vyko
priešpiečiai. Visi praleido gerą ir
smagų savaitgalį tarp draugų. Vidu-
rio centro rajono pirmininkas Mi-
chael F. Petkus padėkojo 96-tos kuo-
pos pirmininkui A. Berczelly ir jo
kuopai už nuoširdų priėmimą bei vai-
šes. Jis taip pat padėkojo visiems už
dalyvavimą susirinkime bei palinkėjo
geros kelionės grįžtant į namus. Iki
malonaus pasimatymo 97-tame su-
važiavime/seime Binghamton, New
York, 2010 m. rugpjūčio 5–8 d.!

Paskleistas melas greičiau prigy-
ja, negu tiesos žodis. Su įdomumu
perskaičiau Donato Janutos straipsnį
„Draugo” 12 d. dienos laidoje, pava-
dinimu ,,Lietuviai ir žydai – spaudoje
vėl esame kaltinami”. 

D. Januta įsitikinęs, kad Lietu-
vos Vyriausybė arba JAV Lietuvių
Bendruomenės vadovai turėtų at-
kreipti dėmesį į neteisingus kalti-
nimus, pateiktus Lietuvių tautai. Tą
galima pasiekti, tik vadovaujantis
abipusiu teisingumu, ieškant teisin-
gos išeities.

Pažvelkime į šių dienų įvykius,
kur galingiausia pasaulyje valstybė
Amerika pamynė teisingumą ir Jung-
tinių Tautų susirinkime nepritarė Iz-
raelio veiksmų pasmerkimui. Mato-
me, kad mažoms tautoms ir bendruo-
menėms nėra prasmės „kišti galvą į
giljotiną”, neturint galingo užtarėjo.
Jeigu būtų siekiama teisingumo ir
sugyvenimo, Izraelio ir palestiniečių
tautos gyventų viena šalia kitos, be
kraujo praliejimo.

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL
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Studentû paskolas galès gauti 
ne tik Lietuvos pilieçiai

Siùloma î Baltijos šaliû gynybos
planus îtraukti Švedijâ ir Suomijâ�  

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) –
Baltijos šalių gynybos planai būtų pa-
tikimi tik į juos įtraukus NATO ne-
priklausančias Švediją ir Suomiją,
teigia britų savaitraščio „The Econo-
mist” apžvalgininkas Edwardas Lu-
cas. Apžvalgininkas teigia, kad trijų
Baltijos valstybių vadovai nerimauja,
jog Šiaurės šalys varžosi gerindamos
santykius su Rusija.  

„NATO pavėluotai pradėjo rengti
tikrus gynybos planus Baltijos regio-
nui. Kad būtų patikimi, jie turi įt-
raukti bent kažkiek pagalbos iš
NATO nepriklausančių Švedijos ir
Suomijos. Būtų priimtiniau jų daly-
vavimą priskyrus ES gynybos pastan-
goms”, – rašo E. Lucas „Economist”
interneto svetainėje skelbiamame
straipsnyje apie regioninį bendradar-
biavimą Baltijos jūros regione. 

Apžvalgininkas teigia, kad trijų
Baltijos valstybių vadovai nerimauja,
jog Šiaurės šalys varžosi gerindamos
santykius su Rusija – tą iš dalies rodo
Suomijos, Švedijos ir Danijos pritari-
mas „Nord Stream” dujotiekiui. 

„Nerimauja ir šiauriečiai. Jie pas
savo kaimynus rytiniame Baltijos

krante mato gausybę korupcijos, blo-
gą valdymą, skurdžias viešąsias pa-
slaugas ir skandalus. Kai kurie Šiau-
rės šalių politikai ir pareigūnai baltų
skundus apie Rusiją laiko iš dalies
isteriškais, iš dalies – veidmainiš-
kais”, – rašo E. Lucas. 

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė neseniai dar kartą pareiš-
kė, kad Baltijos šalių gynybos planai
yra iš tiesų kuriami. „Pačioje savo
kadencijos pradžioje pareikalavau,
kad būtų realiai sukurti Baltijos re-
giono apginamumo planai, ir tai tik-
rai yra daroma – tai, kas nebuvo pa-
daryta per šešerius metus”, – sakė
prezidentė. 

Britų savaitraštis „The Econo-
mist” dar sausio mėnesį pranešė, kad
NATO nusprendė parengti Baltijos
šalių gynybos planus. Teigiama, kad
planai bus kaip priedas prie esančių
planų prie Lenkijos, bet „su papildo-
ma regionine dimensija”. NATO va-
dovybė teigia turinti visus planus ap-
ginti visus sąjungininkus, tačiau
konkrečių gynybos planų nekomen-
tuoja.

Atgis prieplauka Kauno senamiestyje
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Toronto lietuviû parapija padèkojo
ilgameçiam klebonui

Vilnius, birželio 21 d. (lrytas.lt)
– „Kad ‘La Scala’ choras ir orkestras
protestuos per mano premjerą, suži-
nojau, kai iki spektaklio buvo likusios
penkios minutės”, – sakė režisierius
Eimuntas Nekrošius. 

Legendiniame Italijos teatre lie-
tuvio pastatytos operos premjerą
sudrumstė streikas. „La Scala” teat-
ro salė buvo pilnutėlė. Į Charles Gou-
nod operą „Faustas”, režisuotą 57
metų E. Nekrošiaus, liko neišpirkta
tik keletas bilietų po 140 eurų (apie
485 litus). Ši opera sukurta pagal
Johann Wolfgang Goethe „Faustą”.

Lėtai pakilus raudono aksomo
uždangai operos gerbėjų laukė staig-
mena. Scenoje pasirodė būrys žmonių
sportiniais marškinėliais, nutrintais
džinsais, nudrengtais sportbačiais. Į
priekį žengęs dainininkas nė nemanė
dainuoti. „Fausto” premjera praėju-
sio penktadienio vakarą virto „La

Scala” choro ir orkestro protesto
akcija.

„Mes protestuojame prieš vyriau-
sybę, kuri mažina teatrų finansavi-
mą”, – paaiškino choro atstovu prisis-
tatęs dainininkas. Bet choristai vis
dėlto dainavo, orkestras grojo. Tačiau
be kostiumų, kuriuos specialiai
„Faustui” sukūrė režisieriaus žmona
Nadežda Gultiajeva.

„Aš jų maldavau, kad apsivilktų
bent juodais drabužiais. Tačiau cho-
ristai ne tik nepaklausė mano pasiū-
lymo, per spektaklį nepajudėjo iš vie-
tos”, – apgailestavo E. Nekrošius.

Žiūrovai liko priblokšti. Nors Ita-
lijos profsąjungų sukurstyta protesto
akcija sujaukė E. Nekrošiaus premje-
rą, muzikos garsai ir įspūdinga Ma-
riaus Nekrošiaus scenografija buvo
stipresni už politinę akciją. Spektak-
lio pabaigoje žiūrovai ilgai plojo vaid-
menų atlikėjams ir operos kūrėjams.

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) –
Švietimo ir mokslo ministerijos
(ŠMM) siūlymu valstybės remiamas
paskolas galės gauti ne tik Lietuvos
piliečiai, bet ir užsieniečiai, turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, bei
užsienio aukštųjų mokyklų filialų
studentai. 

Vyriausybė pritarė projektui, pa-
gal kurį į šias paskolas galėtų preten-
duoti ne tik Lietuvos mokslo ir studi-
jų institucijų, bet ir šalyje legaliai vei-
kiančių užsienio aukštųjų mokyklų
filialų studentai. Šiuo metu toks Lie-
tuvoje yra vienintelis – Lenkijos Balt-
stogės universiteto filialas Vilniuje.
Kaip sakė ministerijoje, šiuo siūlymu
norima pasiekti, kad šio filialo stu-
dentai nebūtų paskolų atžvilgiu iš-
skiriami iš kitų. Pritarus projektui,
galimybė gauti valstybės remiamas
paskolas suteikta ir nuolatiniams ša-
lies gyventojams. 

,,Valstybės garantija teikiama
tiek Lietuvos piliečiams, tiek nuolati-
niams gyventojams. Kad būtų sąlygos
suvienodintos ir nebūtų išskiriami tie
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, jie
irgi įtraukiami į šį potencialių gavėjų

ratą. Iki šiol nebuvo išskirti nuolati-
niai gyventojai, tad pagal nutylėjimą
išėjo, kad jie negali pretenduoti į pa-
skolą”, – sakė ministerijos atstovas
Rimvydas Labanauskis. 

Vyriausybė taip pat nutarė su-
teikti galimybę gauti paskolą gyveni-
mo išlaidoms ne kartą per metus,
kaip buvo iki šiol, o du kartus – ru-
dens ir pavasario semestre. Iki dabar
šias paskolas, taip pat paskolas studi-
jų kainai buvo galima gauti kartą per
metus, o paskolas dalinėms studijoms
užsienyje – du kartus. 

Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius yra sakęs, jog
šiemet bankų palūkanos už paskolas
studentams litais neviršys 5 proc., o
eurais – 3,75 procento. Valstybės re-
miamas paskolas studentams šiemet
teiks bankai ,,DnB Nord”, ,,Swed-
bank”, ,,Snoras” ir banko ,,Nordea
Bank Finland” Lietuvos skyrius.
Anot Finansų ministerijos, šiais me-
tais valstybė numato garantuoti iki
150 mln. litų valstybės remiamų pa-
skolų studentams, pernai leistina ri-
ba buvo 100 mln. litų. 

Atkelta iš 1 psl. dele-
gatė kun. diakonė Erika Brooks. Ji
akty-viai dalyvavo suvažiavimo
pasiruošimo darbuose.

Suvažiavimo metu vyks bendri
posėdžiai, Biblijos studijos, regionų
delegatų posėdžiai. Delegatai dirbs
atskirose Teologijos, Ekumenijos,
Teisingumo ir Ekonomikos, Dvasinio
atsinaujinimo, Vadovų ir jaunimo ug-
dymo, Misijų ir kitose sekcijose. Jose
bus ruošiami programiniai dokumen-
tai pasaulinei reformatų unijos vado-
vybei. Suvažiavime gausų įvairių te-
mų susitikimų, kuriose delegatams ir
svečiams sudarytos geros sąlygos
bendrauti, pažinti daugiakultūrę re-
formatų krikščionišką tradiciją.

Delegatai ir svečiai iš 108 pa-
saulio šalių atstovauja daugiau nei
120 vietinių nacionalinių ar regioni-
nių reformatų ir presbiterionų baž-
nyčių. Iš Europos yra atstovaujamos
39 bažnyčios iš 27 valstybių. Dau-
giausia valstybių atstovauja Afrikos
žemyno reformatai iš 64 nacionalinių
arba regioninių bažnyčių. Daugiausia
delegatų iš Azijos, kur atstovaujamos
72 bažnyčios iš 14 valstybių. Dauge-
lyje šių žemynų valstybių yra dau-
giau nei 2 ar 3 tos pačios konfesijos
bažnyčios.

Iš viso suvažiavime yra atstovau-
jami 8 geografiniai pasaulio regionai:
Europa, Azija, Afrika, Karibai, Loty-
nų Amerika, Šiaurės Amerika, Arti-
mieji Rytai ir Ramiojo vandenyno
(Pacific) regionas.

Po uždarymo pamaldų Lietuvos
reformatai vyks į Čikagą, kur daly-
vaus Lietuvių evangelikų reformatų
pamaldose. Kun. R. Mikalauskas su
žmona dar vyks aplankyti Toronto
lietuvių evangelikų parapijos. Iš ten
ketina vykti į Mineapolis (JAV), kur
yra pakviestas dalyvauti JAV Presbi-
terionų bažnyčios Generaliniame Si-
node. Prieš atvykdamas į Grand Ra-
pid, kun. R. Mikalauskas lankėsi Penn-
sylvania valstijoje, kur buvo presbiterio-
nų pakviestas susipažinti su vietine
Pine Street bendruomene Harrisburg
dėl tolimesnės partnerystės.

Šios bažnyčios delegacija Lietu-
voje lankėsi 2006 ir 2007 m. Biržuo-
se. Lietuvos evangelikai reformatai
su JAV presbiterionų bažnyčia palai-
ko santykius nuo 1922 m. Keletas
presbiterionų bažnyčios aukštų at-
stovų, kartu ir pasaulinės reformatų
sąjungos vadovų iki Antrojo pasauli-
nio karo lankėsi Lietuvoje, Lietuvos
evangelikų reformatų Sinodas jiems
buvo suteikęs garbės kuratorių vardus.

JAV prasid∂jo pasaulio reformat¨ suvažiavimas 

Kaunas, birželio 21 d. (ELTA) –
Kilnojama pontoninė prieplauka toje
vietoje, kur pirmos nepriklausomos
Lietuvos laikais prasidėdavo smagūs
kasdieniniai kauniečių ir miesto sve-
čių pasiplaukiojimai Nemunu, vėl
laukia laivų.

Sekmadieniais iš prieplaukos
prie Vytauto Didžiojo bažnyčios gali-
ma keliauti laivu į Kulautuvą, pake-
liui aplankant Zapyškį. Privačių laivų
savininkai, savivaldybės rūpesčiu, ga-
li bet kada čia priplaukti. Išlipus iš
laivo labai patogu nuo Uosto kranti-
nės pasivaikščioti po Kauno sena-

miestį bei aplankyti kitas patrauklias
miesto vietas.

Greta šios prieplaukos yra mies-
to biudžeto lėšomis įrengtas amfi-
teatras, kuriame dažnai vyksta įvai-
rūs koncertai bei kitokie renginiai.
Kauno miesto savivaldybė pasirašė
sutartį su Lietuvos vidaus vandens
kelių direkcija dėl pontoninės
prieplaukos naudojimo. Už šios prie-
plaukos atplukdymą, metalinių polių
įkalimą ir nuplukdymą atgal Savi-
valdybė sumokės 6,502 litus. Nuomos
mokesčio už prieplauką Savivaldybė
direkcijai nemokės.

Milano teatre – italû šunybè E. Nekrošiui

Vilnius, birželio 21 d. (Bernardinai.lt) – Birželio 19 d. ilgametis pranciš-
konų parapijos klebonas T. Augustinas Simanavičius, OFM, ištarnavęs Toronto
Prisikėlimo parapijoje 37 m., užbaigė savo klebono tarnystę. Tėvas Augusti-
nas toliau lieka gyventi Torono Prisikėlimo pranciškonų vienuolyne, užimda-
mas Kanados lietuvių pranciškonų asociacijos prezidento pareigas. Naujasis
klebonas br. Juozapas Marija Žukauskas, OFM savo pareigas pradėjo eiti bir-
želio 20 d. Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos parapijiečiai gražiai padėko-
jo T. Augustinui už ilgametę tarnystę ir linkėjo naujajam klebonui ištvermės ir
Šv. Dvasios vedimo.                                                  Bernardinai.lt nuotr.



Bogota, birželio 21 d. (BNS) –
Lietuvių kilmės matematikos profe-
sorius Antanas Mockus pralaimėjo
Kolumbijos prezidento rinkimus. Val-
dančiosios partijos kandidatas Juan
Manuel Santos laimėjo antrąjį rin-
kimų ratą. 

Suskaičiavus beveik visus balsus,
paaiškėjo, kad J. M. Santos pelnė 69
proc. rinkėjų balsų, smarkiai aplenk-
damas žaliųjų partijos kandidatą A.
Mockų. 

J. M. Santos pažadėjo tęsti ka-
denciją baigiančio prezidento Alvaro
Uribe griežtą saugumo politiką. Savo
pergalingoje kalboje išrinktasis pre-

zidentas sakė, kad pagrindinės šalies
maištininkų grupuotės FARC ,,laikas
jau išseko”. Jis pridūrė, kad nėra ,,nė
mažiausios galimybės deryboms” su
maištininkais, ir reikalauja, kad jie
vienašališkai paleistų laikomus įkai-
tus.

Praėjusią savaitę Kolumbijos
saugumo pajėgos išlaisvino tris po-
licininkus ir kareivį, kuriuos FARC
maištininkai nelaisvėje laikė beveik
12 metų. J. M. Santos, kuris yra bu-
vęs gynybos ministras, gyrė saugumo
pajėgas už šią operaciją bei jų kas-
dienį indėlį į Kolumbijos saugumą. 
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ROMA
Italijos korupcijos skandalas,

suteršęs šios šalies vyriausybės gerą
vardą, įtraukė ir Vatikaną – tyrimas
pradėtas ir vieno garsiausių Italijos
kardinolų atžvilgiu. Magistrato teisė-
jai kardinolui Crescenzio Sepe ir bu-
vusiam centro dešiniųjų vyriausybės
infrastruktūros ir transporto minist-
rui Pietro Lunardi pranešė, kad jų at-
žvilgiu vykdomas tyrimas dėl korup-
cijos sunkinančiomis aplinkybėmis.
Teisėjai tiria korupcijos tinklą ir pas-
laugas, susijusias su valstybinėmis
sutartimis, daugiausia – dėl statinių
svarbiems renginiams, tokiems kaip
pernykštis Didžiojo aštuoneto (G-8)
viršūnių susitikimas, statybų.

VARŠUVA
Lenkijoje bus rengiamas antras

prezidento rinkimų ratas, kadangi nė
vienas iš kandidatų per birželio 20 d.
vykusius rinkimus nesurinko pakan-
kamai balsų, kad užsitikrintų per-
galę. Bronislaw Komorowski, kuris
laikinai eina prezidento pareigas po
tragiškos Lech Kaczynski mirties,
laimėjo pirmąjį rinkimų ratą, tačiau
mažesne persvara, nei tikėtasi. B.
Komorowski susirungs su žuvusiojo
prezidento broliu dvyniu Jaroslaw
Kaczynski liepos 4 d.

OŠAS
Kirgizijos saugumo pajėgoms

susirėmus su etniniais uzbekais
riaušių nuniokotame pietiniame Ošo
mieste, žuvo mažiausiai du žmonės.
Kirgizijos pietuose tarpetninio smur-
to banga prasiveržė birželio 10 d., ir,
kaip manoma, galėjo nusinešti iki
2,000 žmonių gyvybių. Per vis dar
neslopstančius neramumus daugybė
gyventojų buvo priversti palikti savo
namus, o ištisi uzbekų gyvenami
rajonai buvo sugriauti. Rusija ir JAV,
turinčios karines bazes šioje Centri-
nės Azijos šalyje, išreiškė susirūpi-
nimą dėl nestabilumo regione.

BEIJING
Kinijos centrinėje dalyje vienoje

Henano provincijos anglies kasyklų
įvykus sprogimui žuvo mažiausiai 47

angliakasiai. Sprogimas nugriaudėjo
Pingdingšano mieste. Sprogimas šach-
toje įkalino 75 angliakasius, tačiau
28-iems pavyko ištrūkti. Daugelis
žmonių mirė po sprogimo apsinuodi-
ję anglies monoksidu. 

SEULAS
Seulas pasienyje su Šiaurės Ko-

rėja užfiksavo padidėjusią radiaciją.
Mokslo ministerija paskelbė, kad
negali paaiškinti to priežasčių, tačiau
pabrėžė, kad pavojaus žmonių svei-
katai nėra. Ministerija atmetė gali-
mybę, kad Šiaurės Korėja galėjo at-
likti požeminį atominį bandymą. Vy-
riausybė Pchenjane gegužės 12 d.
pareiškė, kad Šiaurės Korėjos moks-
lininkams per bandymą pavyko bran-
duolių sintezė, tačiau tarptautinė
bendrija tuo abejoja.

KABULAS
Jungtinės Tautos (JT) dėl pras-

tos saugumo padėties iš Afganistano
atitraukia dalį savo darbuotojų. JT
darbuotojai ir toliau yra galimų iš-
puolių taikiniai, todėl jų skaičius bus
mažinamas, sakoma JT generalinio
sekretoriaus Ban Ki Moon rašte. Da-
lis darbuotojų per ateinančius tris
mėnesius bus perkelti į Kuveitą. Pas-
taruoju metu Afganistane dirbo apie
1,000 darbuotojų užsieniečių. 

LOS ANGELES
Los Angeles tarptautinio oro

uosto vadovybė birželio 20 d. laikinai
saugumo sumetimais buvo uždariusi
vieną terminalą. Policijos pareigūnai
pranešė, kad vienas vyriškis grasino
terminale detonuoti sprogmenį.
Skelbiama, kad vyras oro uoste čiupo
vieną iš lagaminų ir ėmė bėgti į ter-
minalą, šaukdamas, kad turi bombą.
Vyriškį sulaikė policijos pareigūnai,
kurie tuo metu kaip tik apžiūrinėjo
terminalą. Terminalas vėl buvo ati-
darytas po pusvalandžio.

MEXICO
Prie JAV ir Meksikos sienos neži-

nomi nusikaltėliai nušovė Meksikos
Čichuachua valstijos Gvadelupės
Distrito Bravoso miesto merą Ma-
nuel Lara Rodriguez. Teigiama, kad
48 metų politikas prieš tai susilauk-
davo grasinimų ir todėl persikėlė
gyventi į Sjudad Chuareso miestą,
kur ir buvo nužudytas artimųjų aki-
vaizdoje.

A. Mockus pralaimèjo
Kolumbijos prezidento rinkimus

Rusija mažins dujû tiekimâ
Baltarusijai 

Maskva, birželio 21 d. (BNS) –
Rusijos dujų bendrovė ,,Gazprom”
dujų tiekimą Baltarusijai mažins po
15 proc. per dieną, kol tiekiamų dujų
kiekis sumažės 85 proc., pranešė
bendrovės valdybos pirmininkas
Aleksej Miler.

,,Praėjo laikas – penkios dienos,
kurios buvo duotos Baltarusijos pusei
sumokėti skolą. Nuo birželio 21 d.
pradedamas mažinti dujų tiekimas
15 proc. nuo planinio paros kiekio.
Tiekimas bus pamažu mažinamas iki
85 proc. proporcingai skolos dydžiui”,
– sakė A. Miler.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev birželio 21 d. liepė bendrovei
,,Gazprom” sumažinti dujų tiekimo
Baltarusijai apimtis, tačiau tuo pat
metu tęsti derybas su Minsku dėl
skolos sumokėjimo.

Sprendimas apkarpyti dujų tie-
kimą Baltarusijai buvo priimtas D.
Medvedev susitikimo su A. Miler me-
tu. ,,Gazprom” vadovas Rusijos pre-
zidentui pranešė, kad Baltarusija
pripažįsta esanti skolinga už dujas,
tačiau atsiskaityti siūlo mašinomis,
įranga ir įvairiomis kitomis prekė-
mis. Todėl, sakė A. Miler, derybos su
Minsku nutrūko. A. Miler pareiškė,
kad ,,Gazprom” dujų tiekimą Balta-
rusijai mažins ,,palaipsniui, kiekvie-
ną dieną, atitinkamai skolos dy-
džiui”. D. Medvedev pabrėžė, kad
mažinant tiekimą tuo pat metu bū-

tina tęsti derybas su Minsku.
Minskas už rusiškas dujas yra

skolingas beveik 200 mln. JAV do-
lerių. Minskui buvo duota laiko
grąžinti skolą iki birželio 21 d. Skola
susidarė todėl, kad baltarusiai už
dujas moka po 150 JAV dolerių už
tūkstantį kubinių metrų, tačiau,
remiantis sutartimi, pirmąjį šių metų
ketvirtį Minskas turėjo mokėti 169
JAV dolerius, o antrąjį – 184 JAV
dolerius už tūkstantį kubinių metrų.

Tuo tarpu Rusijos premjeras
Vladimir Putin pareiškė, kad Rusija
pasirengusi, jeigu reikės, nukreipti
dujas Europai į Ukrainos transpor-
tavimo sistemą. V. Putin pripažino,
kad yra techninė dujų surinkimo iš
dujotiekio Jamalas-Europa, nutiesto
per Baltarusijos teritoriją, galimy-
bė.

Be to, V. Putin priminė, kad šiuo
keliu Europos vartotojams per parą
pristatoma 65,5 mln. kubinių metrų
dujų, o per metus – 33 mlrd. kubinių
metrų. Pasak V. Putin, šiuo metu per
Ukrainos vamzdynus persiunčiama
apie 105 mlrd. kubinių metrų dujų
per metus. 

Be to, Rusijos premjeras įparei-
gojo tam tikras tarnybas ir bendroves
paspartinti požeminės dujų saugyk-
los Kaliningrado srityje statybos
darbus. Jis priminė, kad saugyklą bu-
vo planuojama pradėti naudoti 2011
m. pabaigoje  – 2012 m. pradžioje.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ŠIAURĖS AMERIKA

Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo buvęs gynybos ministras J. M. Santos. 
EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
12 EILINIS SEKMADIENIS

JĖZAU, KUO TAVE LAIKAU?

Viešpatie, šio sekmadienio Evan-
gelijoje Tu į keliamą klausimą: „Kuo
mane laiko žmonės?” (Lk 9, 18), lauki
svarbaus atsakymo. Jei sakyčiau, kad
Tu turi visas geriausias šv. Jono
Krikštytojo ir visų kitų žmonijos dva-
sios milžinų savybes, dėl kurių Ta-
vimi gėriuosi labiau nei jais visais, tai
nieko tikra apie Tave nepasakyčiau.
Bet kai Tau priskiriu beatodairišką ir
mums – ribotiems Tavo kūriniams –
iki galo nesuvokiamą pasiaukojančios
meilės begalybę, net ir tada tarsi ap-
graibomis mėginu paleisti tiesos strė-
lę į dešimtuką.

Dažnai žmonės nekreipia dėme-
sio į savo su Dievo Sūnumi esamo
santykio klausimą, nes paprasčiau-
siai stokoja jų tikėjimą stiprinančių
žinių. Jų pasąmonėje pasislėpusios
mintys sako jiems, kad Jėzus – kaž-
koks didis anksčiau buvęs istorinis
veikėjas... Net jei žmonės teisingai
pavadina Jėzų Dievo Sūnumi arba
Mesiju, tai dar nereiškia, kad jie nuo-
lat laiko Jį savo vieninteliu Viešpa-
čiu, nuo kurio priklauso jų galutinis
likimas. 

Tačiau kai tikintysis su Jėzumi
bendrauja maldoje ir bent retsykiais
prisimena savo kilnias intencijas:
visa, ką mąstau, sakau ir darau, ski-
riu Tavo garbei, mano Viešpatie, ir
mano artimo labui, tada tai yra nelyg
degalai žmogaus širdies varikliui,
kurio  dėka dvasia vėl veržiasi aukš-
tyn, o į ištižimą linkusiam kūnui su-
teikiamas naujas įsakmus impulsas
nenukrypti iš Dievo apreikštos tiesos
takelio.

Kai visa savo gyvenimo veikla
išpažįstame Jėzų esant pačiu Vieš-
pačiu Dievu, tada net ir suklysdami
bei nusidėdami, – paradoksalu, bet
tikra: Jėzų savaip pradžiuginame,
nes Jis iškart žino, jog netrukus mes,
neturintys blogos valios, ne tik tuoj
gailėsimės, bet, malonei padedant,
dar tvirčiau pasiryšime taisyti savo
įpročius ir keisti motyvaciją. Taigi
Dievas leidžia ir leis mums po nuo-
dėmės našta suklupti, nes Jis iš
anksto regi mūsų būsimos atgailos bei
pasitaisymo palaimingus vaisius, ku-
rie liudija, jog mumyse auga didžioji
dorybių motina – nuolankumas. 

Vienas išmintingas senolis (Šven-
tosios Dvasios apšviestas) ėmė gyven-
ti labai paprastai, nes atrado, kad tai
atitinka jo vidinius lūkesčius. Jis

juokėsi iš savo mokinių, kai mėgdžio-
dami jį šie irgi ėmė gyventi paprastai.
„Kokia nauda kopijuoti mano elgesį,
– sakydavo jis, – neturint mano moty-
vacijos? Arba perimti mano motyvaci-
ją neturint ją kuriančios vizijos?”
Mokiniai geriau suprato jo žodžius,
kai jis pasakė: „Argi ožka, užsiaugi-
nusi barzdą, tampa rabinu?”

Tiesa, niekas nedraudžia užsi-
auginti barzdą ar ilgus plaukus, kad
galėtume (pagal savo subjektyvų įsi-
vaizdavimą) būti ir išore panašesni į
Kristų. Tačiau nepalyginti svarbes-
nės yra mūsų vidinės nuostatos. Jei
jos daugiau ar mažiau atitinka mūsų
Viešpaties minčių ritmą, tuomet
esame veikiami Jo malonės, skati-
nančios mus suvokti, jog atsakyti į
klausimą: „Kuo aš laikau Jėzų?” yra
tolygu pripažinti: juo daugiau savyje
leidžiu dieviškoms tiesoms keisti
mano įsitikinimus, tuo labiau Jėzų
laikau absoliučiu savo gyvenimo
Vadovu bei Valdovu, kuris (per mal-
dos bei meditacijos priemones) taip
stiprina mano tikėjimą, kad  tolydžio
persiimdamas Jo sektinu pavyzdžiu
pajėgčiau vis dažniau bei laisviau dėl
Jo atsižadėti savęs.

Pasak popiežiaus Benedikto XVI,
atgaila yra vidinė egzistencinės laiky-
senos grąža, išėjimas iš dabartinės
tendencijos, vedančios šalin nuo Die-
vo ir tik į save. Atgaila – tai apgrąža,
išėjimas iš savęs, pasidavimas, esan-
tis meilė ir savo ruožtu kaip sąlygą
turintis tikėjimą ir kuriantis viltį.

Todėl kai Kristus mus kviečia
kasdien patirti nuotykį – išsižadant
savęs nešti Jo mums duotą kryžių, Jis
trokšta drauge su kiekvienu iš mūsų
nešti tą įvairių gyvenimo išbandymų
kryžių. Savaime suprantama, kryžius
negali neslėgti mūsų pečių, o kartais
ir širdžių. Bet turėkime tikėjimą
Dievu: absoliučiai viskas, kas nutin-
ka mums, Jam tikrai yra žinoma.
Todėl tereikia vienintelio dalyko:
kiekvieną kartą, kai turime patirti
kokį nors išmėginimą, tiesiog būtina
(geriausia iš anksto) jį mintyse ir
širdyje atiduoti Jėzui. Tada įvyks
mažytis meilės stebuklas: mūsų naš-
ta mums bus lengviau pakeliama ir
svarbiausia – paaiškės, kad Jis kaip
pasimetusią avelę paėmė mane ant
savo rankų, priglaudė prie savo Šir-
dies ir... Pats mane pabučiavo. 

Taigi jei Jėzų laikau Dievu, sau ir
pasauliui sakau: Jis yra MEILĖ.

Bernardinai.lt

Arkivysk.

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Birželio 21 d. trys jaunuoliai iš
Tiberiados bendruomenės – Dovas,
Mykolas ir Philippe iš Belgijos –
pradeda penkių dienų piligriminę
kelionę iš Baltriškių kaimo (Zarasų
r.) į Panevėžį, kur savaitgalį vyks Lie-
tuvos jaunimo dienos (LJD). Pėsčio-
mis vaikinai eis per Lietuvos mieste-
lius ir kaimus bei džiugins žmones
neįprasta bendrakeleive – asilaite,
vardu Riešutas. 

Tiberiados bendruomenės brolis,
vienuolis Michel de Meulenaer (Mi-
šelis) pasakojo, kad ši kelionė vaiki-
nams – tai šv. Jono Krikštytojo metų,
kuriuos jie praleido vienuolyne Bal-
triškėse, pabaiga. „Kelionės metu
vaikinai melsis, apmąstys praėjusius
metus. Kaip tikri Evangelijos skelbė-
jai, nieko nepasiims su savimi – mais-
to ir nakvynės prašys pas žmones.
Tai bus pasiruošimas grįžti į pasaulį
po vienerių metų gyvenimo vienuo-
lyne ir pasiruošimas Lietuvos jauni-
mo dienoms”, – pasakojo Tiberia-
dos bendruomenės brolis Michel,
kuris prie trijulės prisijungs likus
dviems dienoms iki kelionės pabai-
gos. Numatoma, kad vaikinai keliaus
per Antalieptę, Debeikius, Troškū-
nus ir penktadienį pasieks Panevė-
žį.

Neįprasta bendrakeleivė

Kelionę greičiausiai truputį ap-
sunkins neįprasta bendrakeleivė –
asilaitė Riešutas. Per dieną ji gali
nueiti apie 20 kilometrų. „Reikės
kantrybės: žmogus gali eiti dvigubai
greičiau. Bet jos kelionė irgi labai
prasminga. Panevėžyje ji bus raktas
pabendrauti su žmonėmis. Du mūsų
broliai buvo panašioje misijoje Briu-
selyje, kai 2006 metais vyko evangeli-
azinis renginys. Žmonėms buvo labai
įdomu matyti asilą mieste, todėl daug
kas prieidavo, pasidomėdavo”, – pa-
sakojo brolis Michel. 

Asilaitei maisto piligriminės ke-
lionės metu prašyti nereikės – ji ėda
žolę. Tačiau piligrimams teks kita
užduotis – saugoti asilaitę nuo per-
siėdimo. Riešutas turi puikų apetitą
ir visai neturi saiko. Asilaitė po metų
turėtų atsivesti jauniklį. Tai bus jau
ketvirtas asiliukas Tiberiados ben-
druomenės ūkyje, Belgijoje. Šie mieli,
Biblijoje dažnai taikumą ir kantrybę
simbolizuojantys gyvulėliai, kartu su
broliais keliauja į misijas ir padeda
vienuoliams kalbėti apie Dievą ir
tikėjimą. 

Dviračiais – 500 kilometrų

Šiandien į LJD taip pat iškeliavo
19 entuziastų, kurie per penkias
dienas numins apie 500 kilometrų ir
iš Klaipėdos, kur vyko LJD 2007,
atveš Jaunimo dienų dvasią į Pane-
vėžį.

Dviratininkai, išvažiavę iš Klai-
pėdos, traukia link Kretingos, vėliau
važiuos į Telšius, Plungę, Karteną,
užsuks į Šiaulius, kur LJD vyko prieš
šešerius metus, 2004-aisiais. Taip pat
aplankys Radviliškį, Šeduvą, Smil-
gius ir penktadienį planuoja pasiekti
Panevėžį. ,,Per dieną numinsime apie
80–100 kilometrų, planuojame nak-
voti prie bažnyčių ar parapijų na-
muose, jau esame susitarę su parapi-
jų klebonais ar bendruomenėmis.
Telšiuose susitiksime su skautais ir
ateitininkais, tikimės pabendrauti ir
su Pakutuvėnų bendruomene. Taip
pat džiaugsimės, jei mus sutiks para-
pijų jaunimas”, – pasakojo žygio orga-
nizatorius klaipėdietis Audrius. Abi
piligrimų grupės Panevėžį turėtų
pasiekti penktadienį vakare ir šešta-
dienį kartu su visais dalyvauti LJD
renginiuose.

Jaunimo dienos ir 
Jonas Paulius II 

Lietuvos jaunimo dienos – tai kas
trejus metus vykstantis krikščioniško
jaunimo renginys, kurį globoja Lietu-
vos vyskupų konferencija, o įgyvendi-
na Lietuvos jaunimo pastoracijos cen-
tras ir vyskupijų jaunimo centrai. 

Lietuvos jaunimo dienų ištako-
mis galima laikyti susitikimą su po-
piežiumi Jonu Pauliumi II, kai jis
lankėsi Lietuvoje 1993 m. – su jau-
nimu jis susitiko Kaune Dariaus ir
Girėno stadione. Prieš 25 metus
popiežius Jonas Paulius II pakvietė
jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti
Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro
aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio
pasisekimo – susirinko daugiau kaip
300 tūkst. žmonių, todėl popiežius
nusprendė tokius susitikimus rengti
ir ateityje. Jau 1985 metais pasaulio
jaunimo dienos buvo paskelbtos regu-
liariu renginiu. Jos minimos kiek-
vienų metų Verbų sekmadienį, o kas
trečius metus sukviečia visą pasaulio
jaunimą į tarptautinį susitikimą.
Paskutinės Pasaulio jaunimo dienos
buvo 2008 m. liepos mėn. Sidnėjuje,
Australijoje. 2011 metais jos vyks
Madride, Ispanijoje.           LJD info

Į Lietuvos jaunimo
dienas – su asilaite

Atkelta iš 2 psl. o taip pat išskiria
toksinus, kuriais ir apnuodijamas
žmogaus organizmas. 

Be to, suaugusiems žmonėms
didelis pieno produktų kiekis gali
sutrikdyti kalcio apykaitą. O nuo
didelio kiekio pieno produktų padidė-
ja šlakų kiekis, nes minėtuose pro-
duktuose yra daug baltymų, ir taip
silpninama imuninė sistema. Bran-
desnio amžiaus žmonių organizmuo-
se nėra pieno cukrų skaidančio fer-
mento, todėl jiems pieną reikėtų gerti
saikingai. 

Ledai, glaistyti sūreliai, sūriai
nėra labai naudingi žmogaus organiz-

mui. Ypač šiuos produktus reikėtų
riboti vaikams ir seneliams. Nes
leduose yra saldiklių ir priedų, kurių
reikėtų vengti. Taip pat dauguma le-
dų yra labai riebūs, todėl juos reikėtų
keisti varške ar varškės kremu. 

Organizmo reakcijos į vieną ar
kitą produktą – normalus fiziologinis
reiškinys. Jeigu jūs tiesiog mėgstate
pieną ir jo produktus – nevaržykite
savęs, vadinasi jie jums reikalingi ir
naudingi. Na, o jei pieno gurkšnelį
reikia gerti pro sukąstus dantis,
verčiau atsisakykite – ne veltui orga-
nizmas priešinasi. 

,,Sveikas žmogus”

Ar naudingi organizmui pieno produktai?
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMASNuo 1978 m. kartą ar du kartus
per metus važiuojame į Lietuvą. Tai
ne vien turistinės kelionės. Mano vy-
ras Donatas, chemikas inžinierius,
plastmasės specialistas, turintis vers-
lo administracijos mokslų daktaro
laipsnį, stengdavosi supažindinti
Lietuvos įmones su savo darbovietės
padaliniais Europoje ir Amerikoje, o
dabar, dėstydamas Illinois Intitute of
Technology (IIT), palaiko ryšius su
Lietuvos universitetais. Šiuo metu jis
yra parengęs bendrą kursą internete
tarp Vilniaus Gedimino technikos
universiteto ir IIT Čikagoje. Studen-
tai dirba ties bendru projektu, JAV
pamoka vyksta ryte, o Lietuvoje –
vakare. Tokiu būdu studentai kal-
basi, tariasi, bendrauja, mato vieni
kitus naudodamiesi tam tikra inter-
neto programa.

Kadangi esu Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio „Saulutė” pirmininkė,
yra svarbu aplankyti šeimas, studen-
tus bei globos namus ar centrus, re-
miamus „Saulutės”. „Saulutė” įsikū-
rė 1993 m. kovo mėn. tuometinio
PLB pirm. Broniaus Nainio ir dr.
Petro Kisieliaus pastangų dėka, kaip
humanitarinės veiklos komitetas prie
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės. Jie
pažymėjo, kad tuo metu daugiausiai
pagalbos buvo reikalingi grįžtantys

politiniai kaliniai, seneliai, vaikai,
mokyklos, ligoninės.

Kadangi esame keturių vaikų tė-
vai, kelerius metus globoję augintinį,
Donatas 14 metų dirbo su mažaisiais
skautukais vilkiukais, aš buvau gam-
tos mokslų mokytoja gimnazijoje,
mokytoja Dariaus ir Girėno lituanis-
tinėje mokykloje (Jaunimo centre
Čikagoje) bei Prez. Stulginskio moks-
leivių ateitininkų kuopos globėja, pa-
sirinkau dirbti su Lietuvos vaikais.
„Saulutės” tikslai turėjo būti: kuo
greičiau ir kuo plačiau pradėti remti
Lietuvos vaikus, prižiūrėti užsiiman-
čių vaikų šalpa veiklą, kuo daugiau
paramos stengtis gauti iš kitataučių,
nealinti nei išeivijos, nei Lietuvos
fondų.

* * *
Jau eina 18-ti metai nuo „Saulu-

tės” įsikūrimo pradžios. Kai kurios
savanorės jau ilsisi amžinybėje. Lai-
kui bėgant keitėsi ir veiklos apimtis.
Daugelį metų buvo siunčiami siun-
tiniai, perkami mokykliniai autobu-
sėliai, remiamas vaikų maitinimas
labdaros valgyklose ir mokyklose. Pa-
ramos susilaukė šeimos, studentai,
globos namai, ligoninės, motinos ir
vaiko namai bei dienos centrai. Per
„Saulutę” anoniminio mecenato dėka
buvo įkurti trys Dieviško kryžiaus
Lietuvos benamių paramos fondai.

„Saulutė” tapo savarankiška
2007 m. Gerųjų aukotojų dėka 2007
per „Saulutę” į Lietuvą iškeliavo
149,000 dol., 2008 m. – 210,000 dol.,
o 2009 m. – 110,000 dol. Ačiū JAV ir
Lietuvos atlikėjams už dalyvavimą
labdaros renginiuose, prelegentams –
„Atviro žodžio” forumuose, aukojan-
tiems „Saulutei” mugėse ir paštu
įvairiomis progomis.

* * *
Taigi, 2010 m. Lietuvoje buvome

kovo mėnesį ir antrą kelionę plana-
vome lapkričio-gruodžio mėnesiams.
Nors esame buvę Lietuvoje ir vasaros
metu, yra pravartu vykti pavasarį ar
net žiemą – skrydžių kainos pigesnės
ir yra didesnė tikimybė iš anksto ne-
pranešus žmones rasti namuose. Ta-
čiau, kai rudenį paaiškėjo, jog mano
eisena sulėtėjo, net pašlubuoju, o
kairės rankos pirštai praranda mik-
lumą ne dėl amžiaus ar antsvorio, o
dėl Parkinsono ligos, maniau, kad
planai vėlyvą rudenį apsilankyti Lie-
tuvoje subliukš. Laimei, klydau.

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 1

Indrė Tijūnėlienė

Atkelta iš 3 psl.    represijų nuken-
tėjusias politines ir socialines grupes.
Galiausiai pati ES Taryba, priim-
dama Pamatinį sprendimą, pripaži-
no, kad jis nėra tobulas, nes dar rei-
kia ištirti poreikį numatyti atsako-
mybę už visų totalitarinių nusikalti-
mų šlovinimą.

Todėl Lietuvos įstatymas apskri-
tai nenumato jokių žmonių grupių,
prieš kurias tarptautiniai nusikalti-
mai turėjo būti nukreipti. Visi genoci-
do nusikaltimai, nusikaltimai žmo-
niškumui ir karo nusikaltimai turi
būti teisiniu požiūriu traktuojami ir
smerkiami vienodai, visos tokių
nusikaltimų aukos (jų orumas) turi
būti ginamos vienodai. 

Atitinkamai įstatymas gina visų
asmenų, nukentėjusių nuo genocido,
karo nusikaltimų ir nusikaltimų
žmogiškumui, lygiateisiškumą bei
orumą; jis gina nuo abejų totali-
tarinių okupacinių režimų (ir nuo na-
cių, ir nuo sovietų) nukentėjusių Lie-
tuvos žmonių orumą. Be to, kadangi
kitaip nei dauguma kitų Vidurio ir
Rytų Europos šalių, Lietuvos Res-
publika pusę amžiaus buvo SSRS
okupuota (1941–1945 metais – oku-
puota nacių Vokietijos), įstatymas
taip pat numato atsakomybę už viešą
pritarimą SSRS ir nacių Vokietijos
agresijai prieš Lietuvos Respubliką,
jos neigimą ir šiurkštų menkinimą.

Agresija tapo visų kitų nusikal-
timų (genocido, nusikaltimų žmoniš-
kumui ir karo nusikaltimų) Lietuvoje
priežastimi ir prielaida. Pasak Niurn-
bergo tarptautinio karinio tribunolo,
agresija yra pats sunkiausias tarp-
tautinis nusikaltimas, besiskiriantis
nuo kitų minėtų nusikaltimų tik tuo,
kad „sukoncentruoja savyje visą blo-
gį, esantį kiekviename iš jų”. Todėl
agresijos įtraukimas yra visiškai
pagrįstas specifine Lietuvos istorine,
teisine ir politine patirtimi. Panašiai
tokia Lietuvos patirtimi yra pagrįstas
kitų (1991 m. sausio – rugpjūčio sovie-
tų agresijos meto) nusikaltimų prieš
Lietuvą ir jos gyventojus įtraukimas į
Lietuvos įstatymą numatant atsako-
mybę už jų šlovinimą. Įstatyme mini-
mi „1990–1991 metais įvykdyti kiti
agresiją prieš Lietuvos Respubliką

vykdžiusių ar joje dalyvavusių asme-
nų labai sunkūs ir sunkūs nusikalti-
mai Lietuvos Respublikai ir labai
sunkūs nusikaltimai Lietuvos Res-
publikos gyventojams”.

(...)
Svarbus yra ir tarptautinis Lie-

tuvos Seimo priimto įstatymo kon-
tekstas. Įstatymu prisidedama prie
vieno iš svarbiausių Lietuvos užsie-
nio politikos tikslų įgyvendinimo –
kad visų totalitarinių režimų nusikal-
timai (ypač komunistinio ir nacis-
tinio) tarptautiniu ir visų pirma ES
mastu teisiškai būtų vertinami ir
smerkiami vienodai, nepaisant jų
vykdytojų ar juos pateisinančios ide-
ologijos, kad vienodai būtų ginamos
šių nusikaltimų aukos ir jų orumas.

Galiausiai įstatymas turėtų pa-
dėti siekiant, jog Lietuvos pavyzdžiu
ateityje būtų išplėsta ES Pamatinio
sprendimo veikimo sritis (apimant ir
totalitarinių režimų nusikaltimų
politinių ir socialinių grupių gynybą)
ir Europoje vyraujanti ksenofobijos
bei panašios netolerancijos samprata
(kaip neapykanta bet kuriai kitokiai
žmonių grupei, įtraukiant politinių
pažiūrų ir socialinės padėties kriteri-
jais apibūdinamas grupes).

Todėl baigdamas nusižengsiu dau-
gelio komentatorių tradicijai pliekti
valdžią. Norėčiau nuoširdžiai pagirti
Seimą už priimtą įstatymą dėl atsa-
komybės už okupacinių totalitarinių
režimų nusikaltimų šlovinimą. Toks
įstatymas yra vienas iš vertybiškiau-
sių pastarojo meto sprendimų, dera-
mai ginančių ir Lietuvos valstybės, ir
jai ištikimų piliečių interesus. O lai-
kas ir žmonės neišvengiamai atsi-
rinks, kas yra tikrieji žmogaus teisių
gynėjai, o kas – tik patiklių ir naivių
žmonių mulkintojai, bet kokiomis
priemonėmis siekiantys populiaru-
mo. Tik tokiomis priemonėmis pa-
siektas populiarumas paprastai būna
trumpalaikis ir sprogsta it muilo bur-
bulas, nepalikdamas pėdsako.

Delfi.lt
Sutrumpinta

Dainius Žalimas – teisininkas,
teisėtyrininkas, LR Krašto apsaugos
ministro teisės patarėjas.

KODĖL BUS BAUDŽIAMA UŽ NACIŲ IR 
SOVIETŲ NUSIKALTIMŲ ŠLOVINIMĄ?



ANTANAS PAUŽUOLIS

Šauliai kas metai mini mūsų tau-
tai skaudžią datą – lietuvių trė mi mus
į Sibirą.

Prisimintini tremtinių, partiza -
nų dainos žodžiai: ,,Kam gi pasiskųsi,
jei nėra brolelio nei tėvelio seno, nei
mielos sesutės... Brolis pagirėly be
gyvybės ženklo, o ten prie kelio moti-
na prie kryžiaus laužo sau rankas
Kur gi mums nueiti, kam gi pasi skųs -
ti, jei nėra tėviškės namų”.

Šiais metais minėjimą ruošė net
trys šaulių kuopos. Ypatingai  veikli
generolo Teodoro Daukanto jū rų
šaulių  kuopa, kuriai vadovauja Si -
gitas Savickas. Minėjime taip pat da -
lyvavo Vytauto Didžiojo šaulių rinkti -
nė. Nors jų yra mažiau, bet savo veik-
lumu jie niekam nenusileidžia. Kiek
ma žesnis  vienetas yra Baltijos šaulių
kuopa.

Visi trys vienetai anksti ryte
Jau nimo centro kiemelyje pakėlė JAV
ir Lietuvos  vėliavas ir, pa dė ję vainiką
žuvusiųjų atminimui, da lyvavo Tėvų
jėzuitų koplyčioje šv. Mišiose, kurias

atnašavo kun. Anta nas Gražulis, SJ.
Pamokslo metu ku ni gas pabrėžė, kad
tik meilė Dievui ir troškimas grįžti
Tėvynėn, daugeliui davė jėgų iškentė -
ti vergijos kančias.

Po pamaldų dalyviai rinkosi į
Jau nimo centro kavinę akademijai.
Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus ir
kun. Antanui Gražuliui, SJ sukalbė -
jus Palaiminimo  maldą buvo pradėta
programa. Jai vadovavo S.  Savickas.
Pranešimą skaitė Leonardas Gogelis.

Pats pranešėjas – buvęs tremti -
nys. Penkerius metus jis išbuvo darbo
stovyklose ir gerai žino, kas tai yra
vergovė. Tremtyje L. Gogelis buvo
kartu su monsinjoru Alfonsu Sva -
rinsku. Pasi baigus tremties laikui,
draugų  pade damas, L. Gogelis išvyko
gyventi į Lenkiją.  

Kitas pranešėjas – Ernestas Lu -
koševičius – kalbėjo apie pirmąjį nu -
žu dytą Lietuvos pasienio polici ninką,
viršilą, šaulį Aleksandrą Ba rauską.
Apie jo žūtį mažai buvo žinoma, nes
sovietų okupacijos laikais apie tai ne -
buvo kalbama. Lietuvai atkūrus ne  -
priklausomybę, 1992 m. jo žūties
vietoje Ūtos kaime pastatytas atmini -
mo kryžius. 2005 m. gegužės 10 d. A.
Ba rauskas apdovanotas (po mirties)
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kry -
žiumi, kuri priėmė jo duktė Ona Ma -
rija  Brasiulienė. 2005 m. birželio 15
d. Ūtos kaime Lietuvos gyventojų ge -
nocido ir rezistencijos tyrimo centro
ir Varėnos šaulių pastangomis pas-
tatytas atminimo ženklas-paminklas.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
(VSAT), įam žindama jo atminimą,
pri tarus Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos centrui, nutarė nuo
2006 m. birželio 15 d. VSAT Varėnos
rinktinės Dubičių užkardai suteikti
Aleksandro Barausko vardą.  

LR  Seimo nutarimu šios pirmo-
sios sovietų okupacijos aukos žūties
diena laikoma Sovietų Sąjungos agre-
sijos  prieš Lie tuvos Respubliką pra -
džia. Po daugelio metų Lietuvos žmo -
nės išgirdo tiesą apie daugelio kovo-
tojų dėl Lie tuvos laisvės žūtį.  Tūks -
tančiai ge riausių Lietuvos sūnų ir
duk terų mi rė Sibiro vergų stovyklose
ir kovų laukuose

Pagarba šauliams už jų pastan-
gas priminti laisvės kovotojų kančias
ir išeivijos lietuvių visuomenei, nes
,,Tas laisvės nevertas, kas negina
jos”.  

Minėjimas buvo baigtas giesme
„Lietuva brangi”.                                                                
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Pavasarinis „Santaros” 
žurnalo numeris

EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš porą savaičių mus pasiekė
ilgokai keliavęs naujasis „Santaros”
žurnalo numeris, pažymėtas 2010
me tų „pavasario” laida. Tai jau 67-
asis šio reto pobūdžio leidinys, kuris
jo sumanytojo ir vyr. redaktoriaus
Ro mualdo Norkaus pastangomis at -
šventė savo 20-ąją gyvavimo sukaktį.

Įsteigtas 1989-aisiais, Lietuvos
laisvėjimo metais, šis �žurnalas buvo
skirtas Lietuvai ir išeivijai. Jame no -
rė ta spausdinti ir užsienyje gyvenan -
čių tautiečių kūrybą. Tačiau vėliau jo
leidyba sušlubavo, o lauktos talkos ir
paramos iš užsienio lietuvių, deja, ne -
buvo.

Leidėjui ir vyr. redaktoriui teko
įveikti nemaža kliūčių, kad „San ta -
ra” išsilaikytų. Redaktoriui persi -
kėlus gyventi iš Kauno į Vilnių,
reikalai, atrodo, pagerėjo, ir nuo šių
metų žurnalą žadama leisti kartą per
du mėnesius (kaip buvo numatyta jo
leidybos pradžioje). „San tarą” jau ga -
lima ir užsiprenumeruoti. Prenume -
rata priimama visuose Lie tuvos pašto
skyriuose. Kaip skelbiama naujajame
numeryje, antrojo šių metų pusmečio
prenumeratos kaina – 21 litas. Pre -
nu meratoriams žadama dovana –
„Santaros” išleista poeto Justino
Mar cinkevičiaus baladžių poema
„Devyni broliai”. 

Viršelyje – operos solistai
K. Zmailaitė ir E. Seilius 

Aptariamo 67-ojo numerio virše-
lyje matome čikagiečiams pažįstamų
Lietuvos operos solistų Kris ti nos
Zmailaitės ir Edmundo Seiliaus nuo-
trauką. Jie praėjusiais metais kon -
certavo Čikagos lietuviams ,,Drau go”
suruoštame renginyje. Edmundas
2007 m. sukūrė Eurimako vaidmenį
tarptautiniame C. Monteverdi  ope -
ros „Uliso sugrįžimas į tėvynę” pro-
jekte Čikagos ope ros teatre. Jis dve-
jus metus studijavo JAV (Dallas ir
Boston), vėliau koncertavo Prancū zi -
joje, Vokietijoje, Lenkijoje, Austrijoje,
JAV. Jo žmona Kristina taip pat tobu-
linosi užsienyje – stažavosi JAV bei
Paryžiuje, koncertavo ne tik Lietu vo -
je, bet ir Švedijoje, Prancūzijoje, Di -
džiojoje Britanijoje, Austrijoje, JAV.

Naujajame žurnalo numeryje
skaitytojai supažindinami su Vilniaus

universiteto Medicinos fakulteto
Ana tomijos, histologijos ir antro po -
logijos katedros ilgamečiu vedėju pro-
fesoriumi Gintautu Česniu, kuris šių
metų balandžio mėnesį būtų šventęs
savo 70-ąjį gimtadienį, kurio, deja,
ne sulaukė, neseniai iškeliavo amži -
ny bėn. Apie šį mokslo vyrą žurnale
rašo Birutė Liauškienė.

Taip pat leidinyje nemažai vietos
skiriama akademikui Algirdui Gai -
žučiui (beje, jis yra „Santaros” kon-
sultacinės kolegijos narys). Vyr. re -
daktoriaus R. Norkaus kalbinamas A.
Gaižutis atsako į daugelį įdomių
klau simų.

Be šių rašinių, skaitytojas ras ir
poe to Rimvydo Stankevičiaus poezi-
jos. Kun. Ričardo Mikutavičiaus (jis
buvo nužudytas Kaune) 75-ųjų gimi-
mo metinių proga pateikiama ištrau-
ka iš jo knygos „Spindintis virš
mūsų” (1998 m.).

Naujame „Santaros” numeryje
yra ir daugiau įdomios medžiagos bei
nemažai nuotraukų. Gera ir �žurnalo
kokybė (jį spausdina moderni spaus-
tuvė „Petro ofsetas”).

Leidinys spausdinamas 1,000
egz. tiražu. Redakcijos adresas: Žygi-
mantų g. 10–6, LT–01102 Vilnius,
Lietuva. Žurnalas įdomus kiekvie -
nam gerą spaudą mėgstančiam skai -
tytojui, nepaisant, kur jis begyventų.

Kun. Antanas Gražulis, SJ (pirmas iš kairės) skaito maldą divyriams, žuvu -
siems už Lietuvos laisvę.                               Zigmo Degučio nuotraukos

Šauliai uždega amžinąją ugnį žu vu-
siems pagerbti. 

Naujo ,,Santaros” žurnalo viršelyje
puikuojasi operos solistai Kristina
Zmailaitė ir Edmundas Seilius.

Šauliai paminėjo žuvusius 
už Lietuvos laisvę
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Švedijos sosto įpėdinė princesė
Victoria (Viktorija) birželio 19 d., šeš-
tadienį, po daugiau nei aštuonerių
metų draugystės susituokė su savo
buvusiu asmeniniu treneriu, o jų san-
tuokos iškilmės yra vienos didžiausių
kada nors Stokholme vykusių iškil-
mių.

Šeštadienio popietę 32 metų
princesė Victoria Stokholmo katedro-
je sumainė žiedus su 36 metų nekil-
mingu verslininku Daniel Westling, o
vėliau jaunavedžiai arklių traukiama
karieta prariedėjo išpuoštu sostinės
centru. Vedybų liudininkais tapo dau-
giau nei 1,200 kviestinių svečių, tarp
jų karališkųjų šeimų nariai iš viso
pasaulio. Buvo planuojama, kad at-
vyks Nyderlandų karalienė Beatrix
(Beatričė), Monako karalius Alber-
tas, Jordanijos karalius Abdullah
(Abdula) ir keli Skandinavijos šalių
karališkieji asmenys.

Stokholmas pasitelkė visus pa-
jėgumus, kad deramai pasirengtų di-
džiajai dienai. Sostinės gatves puošė
daugybė gėlių bei mėlynos ir geltonos
spalvų vėliavų, miesto centre budėjo
naujai siūtomis uniformomis vilkin-
tys policininkai, o kelyje, kuriuo per
Stokholmą riedėjo poros karieta, dar
savaitės pradžioje buvo įrengtos už-
tvaros. Visą miestą puošė plakatai su
laimingais besišypsančių būsimų su-
tuoktinių veidais. Parduotuvių lenty-
nos lūžo nuo daugybės pigių niekučių
ir įvairiausių dekoratyvinių daiktų su
karališkųjų sutuoktuvių įspaudu,
įskaitant rožines siuvinėtas šlepetes,
bokalus, lėkštes, pašto ženklus, mo-
netas su Victoria ir Daniel portretais
bei specialiai šių vestuvių proga pa-
gamintų šokoladinių saldainių dė-
žutes.

Šv. Mikalojaus katedra, vadina-
ma Didžiąja bažnyčia, kur susituokė

Victoria ir Daniel, buvo iš esmės pert-
varkyta, kaip ir jų būsimoji rezidenci-
ja Hagos rūmuose Stokholmo prie-
miestyje Solnoje. Šių vedybų iškilmės
ir su jomis susiję renginiai bus ,,daug
svarbesni negu visi kiti kada nors
organizuoti” karališkųjų rūmų, sakė
jų atstovė spaudai Nina Eldh. 

Švedijos sostinė, įsikūrusi 14-oje
Baltijos jūros salų, turėtų tapti
vaizdingu fonu būsimosios karalienės
vestuvėms. Karališkieji rūmai birže-
lio 16 d. pranešė, kad nuotaką lydės
dešimt pamergių ir pažų, įskaitant
kelias jaunas princeses ir princus.
Nuotaką prie altoriaus palydėjo tė-
vas, nors šis jos sprendimas šalyje su-
kėlė nemenką šurmulį. Švedija garsė-
ja kaip viena pažangiausių valstybių
lyčių lygybės požiūriu ir čia įprasta,
kad jaunikis ir nuotaka žengia prie
altoriaus drauge.

Po santuokos karališkoji pora
važiavo per Stokholmo centrą arklių
traukiama karieta, o vėliau išplaukė į
sostinės vandenis karališkąja barža
,,Vasaorden”, kuria princesės tėvai –
karalienė Silvia (Silvija) ir karalius
Carlas XVI Gustafas (Karlas XVI
Gustavas) – plaukė per savo vestuvių
dieną lygiai prieš 34 metus. Beveik
septynių kilometrų kelias buvo pats
ilgiausias, kuriuo kada nors yra va-
žiavęs Švedijos karališkasis kortežas,
sakė pulkininkas leitenantas Richard
Beck Friis Haell. Jaunavedžius ir
trokštančius juos pamatyti bent akies
krašteliu žmones linksmino apie 20
orkestrų, iš jų 19 karinių, išrikiuotų
kortežo kelyje. Stokholme budėjo ne
mažiau nei 6,000 kariškių, o aukštai
danguje skraidė 18 naikintuvų ,,Gri-
pen”. Apie 2,000 policijos pareigūnų
budėjo gatvėse.

BNS

Švedijos karališkosios
vestuvės

Nuotr. wikipedia.org
Kašalotai – sąjungininkai kovoje

su šylančiu klimatu. Jų išmatos
pašalina tiek anglies dvideginio, kiek
kasmet išmeta 40 tūkst. automobilių.
Į šiuos banginių šeimos žinduolius
anksčiau buvo besta pirštu kaip į kli-
mato kaitos kaltininkus, mat jie iš-
kvepia anglies dvideginį, pagrindi-
nes šiltnamio efektą sukeliančias
dujas, praneša naujienų agentūra
AFP. Tačiau tai – tik paveikslo dalis,
teigiama britų žurnale „Proceedings
of the Royal Society B” paskelbtame
tyrime.

Atlikę didžiulius skaičiavimus,
Australijos biologai nustatė, kad iš 12
tūkst. kašalotų kiekvienas, suvirški-
nęs žuvis ir kalmarus, kuriais minta,
per metus ištuština apie 50 tonų ge-
ležies. Geležis yra puikus maistas fi-
toplanktonams – jūrų augalams, gy-

venantiems netoli vandenyno pavir-
šiaus. Šie augalai fotosintezės proce-
so metu sugeria anglies dvideginį.

Taigi kašalotai padeda kasmet
pašalinti 400 tūkst. tonų anglies
dvideginio. Tuo metu kvėpuodami jie
jo išskiria dvigubai mažiau – apie 200
tūkst. tonų.

Tad pramoninė banginių me-
džioklė ne tik kelia grėsmę kašalotų
išlikimui, bet ir kelia grėsmę svar-
biam anglies dvideginio perdirbimo
šaltiniui, pažymima tyrime. Prieš
prasidedant pramoninei žvejybai,
šios rūšies banginių buvo maždaug
10 kartų daugiau, o tai reiškia, kad
kasmet iš atmosferos būdavo pašali-
nama apie 2 mln. tonų anglies dvi-
deginio.

Lrt.lt

Margumynai

Kašalotai stabdo klimato kaitą

Rygos miesto valdyba rengiasi
skelbti konkursą dėl geriausio prob-
lemos, susijusios su bebrais miesto
kanale, sprendimo. Geriausių suma-
nymų autorius ketinama apdovanoti
300, 200 ir 100 latų apdovanojimais.
Svarbiausia sąlyga – bebrus reikia
išgąsdinti, tačiau ne mirtinai.

Kanalo pakrantėje apsigyvenę
bebrai sunaikino kelis medžius ir jau
pradėjo graužti medinius krantinės

pastolius. Iš pradžių ketinta gyvūnus
iššaudyti, medžiotojai jau buvo
pasirengę įvykdyti šią užduotį, tačiau
Rygos meras Nil Ušakov pasisakė už
gamtos apsaugą ir apgynė bebrus.
Kadangi žudyti gyvūnus civilizuotos
Europos valstybės sostinėje nepagei-
dautina, bebrų klausimą reikia iš-
spręsti civilizuotai – į tai turėtų at-
sižvelgti konkurso dalyviai.

Delfi.lt

Margumynai

Rygoje paskelbtas kovos 
su bebrais konkursas

Nuo šiol Kauno zoologijos sodo
lankytojai galės išvysti Australijos
kengūras. Į lauko voljerą išleistos 5
pilkarusvių veislės kengūros: 2 pa-
telės ir 3 patinai.

Šios kengūros priskiriamos di-
džiųjų kengūrų genčiai. Jų ilgis siekia
beveik metrą, svoris – iki 20 kg.
Pilkarusvės turi apie 70 cm uodegas.

Anot zoologijos sodo atstovės spaudai
Rasos Jautakienės, gyvūnai ramūs,
nesiblaško, domisi žmonėmis.

Šių kengūrų gimtinė – Tasma-
nijos sala, priklausanti Australijai. Į
Kauną jos atkeliavo iš Helsinkio zoo-
logijos sodo. Kauno zoologijos sode
paskutinės kengūros gyveno prieš 13
m.                                    www.lrt.lt 

Lietuvos zoologijos sode – nauji gyvūnai

A † A
BIRUTĖ V. KLECKAUSKAS

Mirė 2010 m. birželio 20 d. St. Charles, sulaukusi 91 metų.
Anksčiau gyveno Evergreen Park, IL.
Gimė 1918 m. spalio 12 d., Ukrainoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Robert su Mary, gyvenantys St. Charles,

John su Aleda, gyvenantys Venice, FL, Joseph su Kim, gyvenantys
Lake-wood Ranch, FL; 8 anūkai, 12 proanūkių ir 2 proproanūkiai.

A. a. Birutė buvo žmona a. a. George; sesuo a. a. 2 seserų ir a. a.
vieno brolio.

Velionė pašarvota antradienį, birželio 22 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v.v.
Yurs laidojimo namuose, 1771 W. State St. (Rte. 38) Geneva, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 23 d. Iš laidojimo namų
a. a.  Birutė bus atlydėta į St. Patrick bažnyčią, 408 Cedar St. Char-
les, IL, kurioje 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
šv. Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Yurs FH. Tel. 630-232-7337 arba
www.yursfuneralhomes.com

Dėl šalčio ir lietaus žuvo 
600 nykstančių pingvinų

Pietų Afrikos saloje staiga nukri-
tus temperatūrai žuvo apie 600 ping-
vinų, kurie yra nykstančios rūšies,
rašo guardian.co.uk. Paukščiai žuvo
praėjusią savaitę, kai Algoa įlankoje,
Rytų Kapo provincijoje, įsivyravo šal-
ti ir drėgni orai, pranešė Pietų Afri-
kos nacionalinių parkų bendrija
(„SanParks”).

„SanParks” atstovė pasakė, kad
šiuo metų laiku pasitaiko šaltų orų,
tačiau šįkart padėtį pablogino šaltas
vėjas ir lietus, todėl Paukščių salos
pingvinai ir sušalo. „Sušalo daugiau-
siai jaunikliai, kurių amžius nuo
kelių savaičių iki dviejų mėnesių. Jie
labiausiai pažeidžiami, nes jų kūną
dengia tik pūkai.” Ji pridūrė, kad

tokiomis oro sąlygomis paprastai
žūsta apie trečdalis jauniklių.

Praėjusią savaitę Tarptautinė
gamtos apsaugos sąjunga (IUCN –
International Union for Conser-
vation of Nature) paskelbė Afrikos
pingvinus nykstančia rūšimi, nes
Pietų Afrikoje jų mažėja. Žinovai
neseniai įspėjo, kad 1956 m. buvo 150
tūkst. Afrikos pingvinų porų, o pra-
ėjusiais metais jų suskaičiuota vos 26
tūkst. porų – per pusę amžiaus iš-
nyko daugiau nei 80 proc. populiaci-
jos. Saloje peri apie 700 porų ping-
vinų, tad pusės jauniklių žūtis kelia
grėsmę visos populiacijos išlikimui.

Delfi.lt
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Bir želio
23 d., trečiadienį,  1 val.  p. p. bus ro -
doma naujai gauta vaizda juostė ,,Se -
meliškės” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�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. Laužas, dainos, šokiai, atgaivai
– alus, gaivi nantys gėrimai, ,,Ku ni -
gaikščių užeigos” pa tiektas lietuviš -
kas maistas. Tel. informacijai: 708-
207-8406. 

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos
stovykla vietės tinklalapyje www.ne
ringa. org/meno.html. Norinčius da-
lyvauti prašome išsispausdinti iš
tinklalapio registracijos lapą ir jį už-
pildžius, išsiųsti nurodytu adresu.

�Washington/Baltimore lietuvių
jaunimo sąjunga (DC/BLJS) kviečia į
tradicines Jonines, ku rios vyks Che -
sapeake & Ohio Natio nal Park (Swains
Lock Rd. ir River Rd. sankirta, Po -
tomoc, MD)  birželio 26 d., šeš tadienį,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. Daugiau in-
formacijos gausite tel.: 941-685-0143
(Robertas Kupstas) arba el. paštu: 

robertkbyla@gmail.com  

�Fizinės terapijos ir slaugos sky -
riaus ,,Sr. Aloysa Care Center” pa  š -
ven tinimas ir atidarymas atnaujinto-
je  Ma tulaičio namų (10 Thurber Rd.,
Putnam, CT 06260; tel.: 860-928-
7976) da lyje vyks birželio 26 d. Lan -
kytojai bus  įlei džiami nuo 1 val. p. p.,
patalpų šven tinimas – 1:30 val. p. p.,
šv. Mi šios – 2 val. p. p. Po Mišių – vai -
šės. Pa  tal pas pašventins ir šv. Mišias
at na   šaus vyskupas Paulius Baltakis,
OFM.  Vi sus kviečiame atvykti.

��Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas New York malo -

niai kvie čia Jus į menininkės Jūratės
Re ke vičiūtės grafikos darbų parodos
,,Įky rus noras būti laimin gai” ati da -
rymą, 2010 m. liepos 1 d., ketvirta die -
nį,  nuo 6 val. v. iki 8 val. v. LR gene-
raliniame konsulate  New York,  420
Fifth Ave., 3rd Floor, New York, NY
10018. Parodos atidarymo vakarą
taip pat veiks meninin kės pa puo ša  lų
paroda. Apie dalyvavimą prašome
pranešti tel. 212-354-7840, ext. 15 ar -
ba el. paštu: info@ltconsny.org

�Kasmetiniame, 20-ajame Long -
wood Opera festivalyje, kuris vyks
liepos – rugpjūčio mėnesiais, antra -
dieniais 7:30 val. v. Christ Episcopal
Church, 1132 Highland Ave., Need -
ham, MA,  dalyvaus lietuvaitė Gilija
Aukštikalnytė. Liepos 13 d. ji dainuos
koncerte ,,Broadway Melodies”; lie-
pos  27 d. – koncerte ,,Presenting Ri-
sing Stars” ir rugpjūčio 3 d. – ,,Opera
Meets Broadway”. Daugiau informa-
cijos tel.: 781- 455-0960 arba el. paš-
tu: Encore@LongwoodOpera.org

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Veiks
baras, bus lietuviškų gėrimų ir už -
kandžių. Nepraleiskit progos dar kar -
tą pamatyti populiariausią šiuo metu
Lietuvoje  atlikėją! Bilietus užsisakyti
ir daugiau informacijos  gauti galite
tel.: 732-713-5108 (Žilvinas) arba el.
paštu:  zilvis_bublis@yahoo.com

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle Lie -
tuvių Bendruomenės šeimos stovyk la
„Lankas”. Daugiau ir išsamesnės in -
fomarcijos gausite iš stovyklos va -
dovės Jūratės Audėjaitienės (hijura
te@hotmail.com).

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Kiek vie -
nas atsineš savo pagamintą maistą ir
galės nustebinti susirinkusius savo
ku linariniais sugebėjimais. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apñvalga

Ateitininkių Korporacija Giedra nori lietuvių visuomenę supažindinti su
Sibiro kankine Adele Dirsyte (1909–1955). Nors jos ,,Sibiro maldaknygė”
pasirodė apie 1960 metus, mažai kas žino apie šią kilnią lietuvaitę. 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas parašė įvadą ,,Adelė Dirsytė grįžta į mūsų
tarpą”, kurį skaitys Vida Gilvydienė. Aktorė Giedrė Gillespie atliks mono-
spektaklį ,,Šviesos žiburys Sibiro taigose”. Perskaičiusi Dirsytės laiškus, jos
teismo bylą ir kitų, bendrą kančios kelią nuėjusių, draugių aprašymus, G.
Gillespie sakė, kad pajuto Dirsytės gerumą, jautrumą, meilę ir dėmesį kitiems,
viltį ir gilų tikėjimą. Sudėjusi savo įspūdžius į monospektaklį, Giedrė žiū -
rovams perteiks Dirsytės nepaprastą gyvenimą ir  jos padarytą įtaką arti mie -
siems bei visam pasauliui. Jauni moksleiviai – Žara, Mantas ir Zigmas Kisie -
liai, grojantys smuiku ir Dovas Lietuvninkas – gitara – praturtins renginį spe -
cialiai paruošta muzikine programa.

Vyks ,,Sibiro maldaknygės” rinkinių ir kitų leidinių paroda. Bus galima
nusipirkti maldaknygių. Jūsų laukia ir vaišių stalas.

Giedrininkės maloniai kviečia lietuvių visuomenę, ypač jaunimą, daly-
vauti šiame renginyje.

R. R.

Sibiro kankinės ir 
malda kny gės

,,Marija, gelbėk mus” 
autorės  Adelės Dirsytės 

minėjimas įvyks 
sekmadienį, birželio 27 d. 

12:15 val. p.p. 
Pasaulio lietuvių centro

didžiojoje salėje.

Korporacija
Giedra kviečia 

į minėjimą

www.ateitis.org nuotr.

Penktadienį Čikagoje praūžusi audra pridarė daug aibių. Daugelis žmonių liko be elektros, neveikė šviesoforai, lūžo medžiai. Neaplenkė audra ir Šv. Kazi-
miero kapinių. Kapinėse išvartyta daug medžių, jais užgulti paminklai.                                                                                         Joe Kulys nuotraukos 

Audros išdaigos Čikagoje

Gegužės mėnesio ,,Bridges” dau-
giausia dėmesio skiria dviems te -
moms – artėjančiai IX Lietuvių Dai -
nų šventei, kuri liepos 2–4 dienomis

vyks Toronto, Canada ir gegužės mė -
nesį tiek Lietuvoje, tiek JAV šven čia -
mai Motinos dienai (šiai šventei skir-
ta ir žurnalo fotogalerija).

Žinoma, leidinyje yra ir kitų te -
mų: savo kelionių į Lietuvą prisimi -
ni mais dalijasi George A. Stan ke vi -
čius, prisimenamas Romas Ka lan ta,
Vytautas Kupcikevičius toliau tę sia
pa sakojimą apie Lietuvių Operą,
Vytautas Volertas skaitytojams pris-
tato knygą ,,Forest Brothers”, apie
sa ve primena Lietuvių Fondas, ne -
užmiršti liko ir sporto mėgėjai.

Žurnalas išeina 10 kartų per me -
tus. Jį leidžia Amerikos Lietuvių
Ben  druomenė. Kaina metams – 20
dol. Užsisakant 2 metams – 38 dol. 

Su leidinio leidėjais galite su si -
siekti el. paštu:

LithuanianUSA@yahoo.com

Paruošė L. A.


