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Vytautas Kaltenis
Lietuvos Respublikos Seimo

pirmininkė Irena Degutienė įteikė
padėką ir atminimo ženklą Mažosios
Lietuvos fondo tarybos pirmininkui
Viliui Algirdui Trumpjonui, viešin-
čiam tėviškėje, už nuopelnus rengiant ir
leidžiant keturių tomų Mažosios Lietu-

vos enciklopediją (MLE, 2000– 2009).
,,Išeivijos pavyzdys skatina mus

visus susitelkti ir skirti daugiau dė-
mesio kultūros problemoms”,– svei-
kindama svečią sakė Irena Degutienė.

Apdovanojimo įteikimas sutapo
su Mažosios Lietuvos fondo veiklos
25-mečiu. Ta proga vyko įdomus po-

kalbis apie Mažosios Lietuvos kultū-
ros paveldą.

Lietuvai tapus laisva Mažosios
Lietuvos fondas yra išleidęs ar parė-
męs daugiau kaip 40 knygų Klaipėdos
ir Karaliaučiaus kraštų tematika.
Pirmoji Mažosios, arba Prūsų Lietu-
vos, enciklopedija išleista kartu su
Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutu (dabar – Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos centras); leidinį rėmė
valstybė, Klaipėdos miesto savival-
dybė ir įmonės, Šilutės rajono ir Pa-
gėgių savivaldybės.

Galima sakyti, kad tiek įdėtų pa-
stangų jį rengiant, tiek turinio at-
žvilgiu leidinys jungia išeiviją su da-
barties Lietuva, padeda po pasaulį iš-
sklaidytiems mažlietuviams atpažinti
save ir tarpti tiems, kurie pokariu
įleido šaknis į nuniokotą krašto kul-
tūrinę dirvą.

Knyga paklausi lietuviškai skai-
tančioje aplinkoje, bet dėl kalbos bar-
jero neprieinama daliai išeivijos ir ki-
tiems kraštu besidomintiems skaity-
tojams. Nukelta į 6 psl.

Lietuvis bus siùlomas
Nobelio premijai

Po priėmimo: Vytautas Kaltenis (k.), Domas Kaunas, Irena Degutienė, Vilius
Algirdas Trumpjonas ir Vaclovas Bagdonavičius. Jurgitos Varžgalytės nuotr.
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Išeivija talkina knyg¨ leidyboje

Tariasi Lietuvos ir išeivijos menininkai
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Indija ir Brazilija ketina pl∂sti ekonominius ryšius su Lietuva
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Vilnius, liepos 26 d. (Alfa.lt) –
Mažosios Lietuvos reikalų taryba
(MLRT) kreipėsi į Norvegijos Kara-
lystės ambasadorių Steinar Gil, pra-
šydama tarpininkauti, pristatant ži-
nomą visuomenės veikėją, publicistą,
feljetonistą Vilių Bražėną Nobelio
taikos premijai.

„Jaunoji karta kartais mėgsta iš-
šūkius, tad jie nutarė, kad ir nors vie-
nas lietuvis yra vertas įvertinimo už
komunizmo ir bolševizmo plėtros
pristabdymą, – aiškino apie šį MLRT
sumanymą pats V. Bražėnas, šių me-
tų balandį atšventęs 97 metų jubilie-
jų. – Jaunimas nori ir toliau mane
naudoti kaip taraną negriūvančios
komunizmo pilies vartams daužyti.”
Klausiamas, ar mano esąs vertas to-
kios premijos, V. Bražėnas juokdama-
sis tvirtino, kad nevertas.

Kreipimasis Norvegijos ambasa-
dai įteiktas daugmaž prieš mėnesį,
tačiau diplomatai, patvirtinę šį faktą,
nekomentuoja, kokios lietuvio gali-
mybės tapti bent kandidatu į Nobelio
taikos premiją.

V. Bražėnas 1951–1971 m. buvo
JAV Lietuvių Bendruomenės Con-
necticut apylinkės valdybos narys,
pirmininkas, kelias kadencijas –
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
tarybos narys. Aktyviai dalyvavo
steigiant politines amerikiečių pat-
riotų grupes, per kurias buvo garsi-
nama ir Lietuvos laisvės byla. Buvo
VLIK’o valdybos vicepirmininkas in-
formacijos reikalams. Rezoliucijų ko-
miteto Baltijos valstybėms vaduoti
pirmininko specialusis padėjėjas. Ra-
šė lietuviškoje ir amerikietiškoje spau-
doje, dalyvavo daugelyje radijo ir tele-
vizijos laidų. 2002 m. grįžo į Lietuvą.

Vilnius, liepos 26 d. (ELTA) –
Pietų Azijos ir Pietų Amerikos atsto-
vai nesišvaisto pažadais investuoti
Lietuvoje, tačiau ragina pradėti dia-
logą ir ieškoti sričių, kuriose būtų gali-
ma išnaudoti ekonomines galimybes.

Lietuvos garbės konsulas Indijoje
Om Prakash Lohia sako, kad Indijos
investuotojai teigiamai vertina verslo
aplinką, infrastruktūrą Lietuvoje ir
ateityje dvišaliai santykiai turėtų tik

plėstis. O. P. Lohia teigimu, geresnis
Indijos ir Lietuvos bendradarbiavi-
mas prasidėjo pernai gruodį, kai tuo-
metis užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas viešėjo Indijoje. Indai
pradėjo domėtis Lietuva. Vilčių teikia
ir tai, kad lapkritį į šią Pietų Azijos
šalį vyksta premjero Andriaus Kubi-
liaus vadovaujama delegacija. Nu-
matoma susitikti su Indijos versli-
ninkais, aplankyti informacinių tech-

nologijų miestą Banglo.
Tuo tarpu Lietuvos garbės kon-

sulas Brazilijoje Francisco Ricardo
Blagevitch gana optimistiškai žiūri į
Lietuvos ir Brazilijos ekonominį ben-
dradarbiavimą. Brazilijos ekonomika
viena pirmųjų atsigavo po pasaulio
ekonomikos krizės. Didžiausioje Pie-
tų Amerikos valstybėje yra gerai išvys-
tytas žemės ūkis, kalnakasybos ir ap-
dirbamoji pramonė. Nukelta į 6 psl.

Kaunas, liepos 26 d. (URM info)
– Kaune liepos 25 dieną prasidėjo Už-
sienio reikalų ministerijos remiamos
pasaulio lietuvių menininkų kūrybos
dirbtuvės „Migruojantys paukščiai”,
kuriose susirinkę menininkai disku-
tuoja apie jų vaidmenį šiuolaikinėje
visuomenėje.

Šalia Kauno esančioje Žeimių
dvaro sodyboje lietuviai menininkai,
gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje,
aptaria, kam šiuolaikinėje visuome-
nėje atstovauja kūrėjai, ko iš jų tiki-
masi, koks yra jų vaidmuo tautoje,

kaip pasikeitė menininko vaidmens
samprata pilietinėje visuomenėje ir
kaip šie klausimai susiję su išeivijos
menininkais. Šiais metais projekte
dalyvauja tapytojai, muzikai, sceno-
grafai, grafinio dizaino, kostiumo di-
zaino specialistai, gyvenantys Egipte,
JAV, Jungtinėje Karalystėje, Lenki-
joje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir
Norvegijoje.

Projekto metu menininkai ne tik
kartu dirbs, bet ir susitiks su visuo-
meninių organizacijų, biudžetinės įs-
taigos „Tarptautinis kultūros prog-
ramų centras”, viešosios įstaigos
„Kultūros meniu”, viešosios įstaigos
„Visos mūzos”, Pasaulio lietuvių aka-
demijos atstovais, su kuriais disku-
tuos, keisis idėjomis ir mintimis.

„Migruojantys paukščiai” – tarp-
tautinis tęstinis projektas, skirtas su-
burti Lietuvos menininkus, gyve-
nančius užsienyje ir Lietuvoje, bend-
rai kūrybinei veiklai. Pirmą kartą
projektas surengtas 2007 metais.
Daugiau informacijos apie projekto
programą, dalyvius ir jų mintis gali-
ma rasti interneto svetainėje www.
migruojantyspauksciai.lt.

URM nuotr.
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akmenų
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Redakcijos žodis

Netrukus JAV kino teatruose
pasirodysiančio dokumentinio
filmo apie vis gilyn į duobę smin-
gančią šalies švietimo sistemą
pristatyme sakoma, kad Ame-
rikos mokiniai jau kuris laikas
pagal mokykloje gautas žinias
atsilieka nuo savo bendraamžių
kitose pasaulio šalyse. Bet, čia
pat primena filmo pasakotojas,
amerikiečiai visada pirmavo ir
vis dar pirmauja save vertinda-
mi ir pasitikėdami savimi. Vis
dėlto liepos 23 d. ,,The New York
Times” paskelbti dar vieni duo-
menys apie JAV švietimą tą pa-
sitikėjimą turėtų nors trumpam
sumažinti. Kaip praneša College
Board, šiais metais JAV ėmė atsi-
likti ir pagal studentų, siekiančių
aukštosios mokyklos laipsnio,
skaičių. Dar visai neseniai ji pir-
mavo tarp išsivysčiusių šalių
pagal jaunų žmonių (nuo 25 iki
34 metų) įstojimą į koledžus,
dabar ji tarp 36 valstybių užima
tik 12 vietą. Čia pirmauja JAV
kaimynė – Kanada.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Akmenys. Pastaruoju metu išgir-
dę šį žodį labai sunerimstame, ypač
kai kalbama apie sveikatą, o tiksliau
– apie šlapimtakių akmenligę.

Mokslininkai iki šiol nežino,
kodėl inkstuose susidaro akmenys.
Žinoma, kad šiam negalavimui atsi-
rasti turi įtakos klimatas ir geografi-
nė padėtis. Pagal atliktus tyrimus,
inkstų akmenligė dažniau vargina
žmones, gyvenančius tokiose vieto-
vėse, kurių dirvožemyje yra daugiau
kobalto, kalcio, vario, mažiau cinko.
Tačiau bet kuriuo atveju ši liga yra
susijusi su šlapimo sudėties fiziniais
ir cheminiais pokyčiais: organizme
kaupiasi netirpstančios druskos ir
nuosėdos, iš kurių vėliau susidaro
akmenys. Jų gali atsirasti inkstuose,
šlapimtakiuose ir šlapimo pūslėje.
Liga klastinga ir negailestinga. Jeigu
jos nesigydysite, prasidės uždegimo
procesas, dėl kurio galite netekti vie-
no inksto, o sunkiausiais atvejais vis-
kas gali baigtis net mirtimi.

Kas sukelia akmenligę

• Urodinamikos (šlapimo šalini-
mo) sutrikimai – anatominiai ypatu-
mai, įgimti arba vėliau atsiradę šla-
pimtakių susiaurėjimai, nefroptozė
(inksto nusileidimas);

• Sutrikęs apatinių šlapimo takų
praeinamumas (prostatos adenoma,
prostatos vėžys);

• Medžiagų apykaitos sutrikimas.
• Vandens ir druskų apykaitos

sutrikimas, pavyzdžiui, gyvenant
sausame ir karštame klimate nepa-
kankamai vartojama skysčių.

• Paveldimumas.

Ligos požymiai

Šlapimtakių ligai būdingi šie po-
žymiai:

• skauda juosmenį;
• skausmas, kraujavimas šlapi-

nantis arba staigus šlapimo spalvos
pasikeitimas;

• skausmas kiršnyse;
• cistitas (dažnas, skausmingas

šlapinimasis, skausmas pilvo apačio-
je).

Tol, kol liga nepaūmėja, šlapim-
takių akmenligė gali neturėti jokių
požymių.

Tinkama mityba

Kiekvienu atveju susirgus šla-
pimtakių akmenlige dieta būna skir-
tinga. Jeigu yra uratinių akmenų (jie
yra geltonos arba raudonos spalvos,
susidarę iš šlapimo rūgšties), tokius
akmenis labai sunku aptikti. Net ir
po to, kai jie pašalinami, jų ir vėl gali
atsirasti. Tokiu atveju reikia atsisa-
kyti mėsos sultinių ir nuovirų. Reikia
valgyti kuo mažiau mėsos, kepto ir
rūkyto maisto, taip pat kepenų, inks-
tų, širdžių, plaučių. Išbraukite iš val-
giaraščio pupas ir šokoladą.

Jeigu turite oksalatų (juodos
spalvos akmenų), jie gerai matomi
rentgeno nuotraukose. Šiuo atveju
nevalgykite špinatų ir rūgštynių, ger-
kite mažiau juodos kavos ir arbatos.
Turint fosfatų, reikia atsisakyti pieno
produktų, bet daugiau valgyti virtos
mėsos ir žuvies.

Dažniausiai šlapimtakių akmen-
lige serga apkūnūs žmonės, kurie
mažai juda. Todėl stenkitės kuo dau-
giau judėti, valgyti visavertį ir kuo
įvairesnį maistą. Būtina valgyti agur-
kų ir kopūstų. Gerai inkstus valo
arbūzai, tačiau jų negalima valgyti
sergantiems cukriniu diabetu. Ger-
kite daugiau sulčių, ypač naudingos
obuolių ir moliūgų sultys.

Kaip pašalinti akmenis

Šios ligos gydymas būna konser-
vatyvus ir staigus. Pirmuoju atveju
gydytojas skiria vaistų, fiziologinių
procedūrų, patvarko mitybą. Kai ku-
riais atvejais nedideli akmenys iš
organizmo pasišalina patys ir beveik
be skausmo.

Yra ir šiuolaikiškesnis šlapimta-
kių akmenligės gydymo būdas – smū-
ginių bangų litotripsija, kai akmenys
skaldomi elektromagnetinėmis arba
ultragarsinėmis bangomis, tiesiogiai
nukreipus į juos ultragarsą. Po skal-
dymo panaudojus konservatyvią tera-
piją akmenys pasišalina patys.

Turėkite omenyje, jog ši proce-
dūra veiksminga tik tuomet, kai ak-
menys būna nedideli. Tačiau jeigu
akmenys yra dideli arba yra sudėtin-
gas atvejis ir kelia pavojų paciento
gyvybei, be operacijos neįmanoma
apsieiti (pavyzdžiui, sergant pielone-
fritu, kai yra sutrikęs šlapimo preina-
mumas).

Į pagalbą ateina liaudies
medicina

Gydant akmenligę liaudies medi-
cina siūlo pirmiausia suminkštinti
arba ištirpdyti akmenis. Tam būtina
atsisakyti gausaus maisto. Tinka
kelias dienas gerti tik sultis ir valgyti
kartą per dieną. Daržovių sultys yra
labai sočios, tad net nejausite alkio.
Gerti burokų sultis patariama 3 kar-
tus per dieną po 1 puodelį su 1–2
šaukštais citrinų sulčių. Paskui reikia
kelias dienas iš eilės vartoti avinžir-
nių (lot. Cicer arietinum, angl. chick-
pea) ridikų lapų arba sėklų užpilo (1
šaukštas sėklų 1 puodeliui verdančio
vandens), galima gerti juodų ridikų
sultis su medumi. Žinokite, kad pir-
mą dieną jas išgėrus, pasidarys labai
silpna, nes prasideda valymas, tad
reikia pakentėti ir tas greitai praeis.
Sergant šlapimtakių akmenlige gerai
gydo beržo pumpurų, takažolės,
bruknių, žemuogių nuovirai.

Turintieji polinkį sirgti akmen-
lige turėtų gerti daugiau skysčių.
Ypač patariama išgerti kelis puo-
delius vakare, tada naktinis šlapimas
būtų praskiestas. Nuolatinis šlapimo

praskiedimas yra patikima priemonė
nuo akmenų susidarymo.

Kelis mėnesius 3–4 kartus per
dieną gerkite po ketvirtį puodelio
šviežių morkų sulčių.

Yra ir kitas būdas. Iš stambios
razinos išimkite kauliukus, prikimš-
kite pipirų ir suvalgykite. Pirmąją
dieną užtenka vieno pipiro, antrąją –
2, trečiąją – 3 ir taip iki 10. Paskui po
vieną mažinama iki 1 pipiro. Pipirus
būtina gerai sukramtyti. Kad jie ne-
būtų tokie aitrūs, 5 minutes pamir-
kykite juos karštame, ką tik nuo ug-
nies nukeltame nerafinuotame alie-
juje. Neturint razinų, pakepintus pi-
pirus galima sumalti ir vartoti su
maistu (be razinų – daugiausiai 5
pipirus per dieną) Gydymas trunka
20 dienų.

Inkstų ligos pagal medicinos
daktarą, psichologą

V. Sinelnikov

Psichoterapeutas, homeopatas,
psichologas V. Sinelnikov yra unika-
lių, tačiau paprastų ir be galo veiks-
mingų gydomųjų būdų autorius. Jo
psichoterapiniai metodai padėjo tūk-
stančiams žmonių susigrąžinti svei-
katą, pakelti asmeninio gyvenimo
kokybę, patirti gyvenimo džiaugsmą.
Jo knygos moko, kaip, pažadinus
pasąmonės galias, atsikratyti kaltės
jausmo, įveikti depresiją ir pavydą,
išsigydyti nuo daugybės susirgimų,
kaip užkirsti jiems kelią ir siekti
laimės.

V. Sinelnikov nuomone, inkstai
simbolizuoja gebėjimą išsilaisvinti
nuo to, kas gali ,,apnuodyti” mūsų
gyvenimą. Inkstų susirgimus sukelia
emocijų derinys: kritikos ir smerki-
mo, pykčio ir įniršio, nuoskaudų ir
neapykantos, nevilties ir nesėkmės
pojūčio. Tokiems žmonėms, V. Sinel-
nikov teigimu, atrodo, kad jie – amži-
ni nevykėliai ir viską daro blogai.
Jiems dažnai būna gėda. Baimė dėl
ateities ir materialinės padėties,
liūdesys ir nenoras gyventi taip pat
veikia inkstus.

Kad inkstai visada būtų sveiki,
būtina žiūrėti, kad ketinimai būtų
visada tyri. Iš gyvenimo pašalinkite
baimę, pyktį. Nustokite jaustis auka.
Sveikas organizmas – tai organiz-
mas, kuriame egzistuoja harmonija
arba pusiausvyra. Liga – tai ženklas,
jog pusiausvyra yra pažeista.

Akmenys inkstuose – tai mate-
rializuotos agresyvios emocijos, ku-
rias žmogus metų metais slopino ir
kaupė. Tai neištirpusio pykčio, bai-
mių, nusivylimo ir nesėkmės jausmo
sankaupos, nemalonios kokių nors
įvykių nuosėdos. O inkstų diegliai –
tai pasiekęs viršūnę susierzinimas,
nekantrumas ir nepasitenkinimas
tuo, kas yra aplink.

Daktaras pataria, jei žmogus yra
išbandęs visas gydomąsias prie-
mones ir niekas jam nepadeda, verta
pasinaudoti jo siūlomu būdu –
pakeisti savo neigiamą galvoseną į
teigiamą mąstymą.

Straipsnio autorė yra natūropati-
jos, gydymo natūraliais būdais (be
vaistų, chirurgijos), atstovė.
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Ar Obama išbris
iš Afganistano klampynės?

ALEKSAS VITKUS

Tuoj po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinio išpuolio prez. George W.
Bush pradėjo karą Afganistane ir iškilmingai pažadėjo: „Mes atra-
sime visus, kurie yra atsakingi, ir jie brangiai už tai užmokės.”

Naująją Amerikos politiką Bush apibendrino sakydamas, kad „žygis prieš
terorizmą prasideda su al-Qaeda, bet ten jis nesibaigs, kol kiekviena tero-
ristų grupė nebus išaiškinta ir sunaikinta”.

Terorizmu kaltinamo Osama bin Laden pradėta ieškoti bombarduo-
jant įtariamas jo slapstymosi vietas. Kiek vėliau atsirado ir jo ieškanti
sausumos kariuomenė. Tačiau bin Laden sėkmingai slapstantis, Ameri-
koje entuziazmas kariauti pamažu blėso. Tuo tarpu viceprezidentas Dick
Cheney įtikino prezidentą Bush, kad „Irakas turi arba dar tik gaminasi
masinio naikinimo ginklus, ir kad reikia pulti Iraką pirmiau, negu jis
turės branduolinių ginklų, kuriais galės grasinti Izraeliui”. Karas prasi-
dėjo 2003 m. kovo 20 d., ten pasiuntus apie 100,000 amerikiečių karių.
Afganistano karas buvo nustumtas į šalį ir beveik pamirštas. Amerikiečių
nuostoliai Afganistane buvo palyginti nedideli, gal tik kas mėnesį žuvo ke-
liolika karių. Nei politikai, nei generolai, prisiminę, kad per devynerius
metus sovietai buvo praradę apie 15,000 kareivių, labai nesijaudino.

Tuomet Bush į Iraką pasiuntė papildomų „surge” vyrų. JAV karių
skaičius padidėjo iki 166,000, o krašto valdžia buvo perduota pačiai ira-
kiečių rinktai vyriausybei. Po to dalis kariuomenės buvo perkelta į Afga-
nistaną. Ėjo metai po metų, bet Osama surasti nepavyko. Praėjo dvi Bush
kadencijos, o reikalai Afganistane liko neišspręsti.

Atėjus į valdžią prezidentui Barack Obama, dėmesys grįžo Afganis-
tanui. Bush traukiantis nuo valstybės vairo, Afganistane buvo apie 35,000
amerikiečių karių. Tuojau po inauguracijos Obama tą skaičių pradėjo di-
dinti. 2009 m. pabaigoje Obama paskelbė, kad iki kitos vasaros jis į Af-
ganistaną nusiųs dar 30,000 amerikiečių karių, kartu žadėdamas po pu-
santrų metų pradėti jų išvedimą. Pasakyti, kiek metų tas išvedimas tęsis,
prezidentas nesiryžo. Atrodo, kad dėl „surge” pagerėjusi padėtis Irake pa-
skatino prezidentą Obama sekti Bush pavyzdžiu ir Afganistane. Todėl jei
Irako karą vadiname Bush karu, tai Afganistano karas liks susijęs su
Obama vardu.

Nelabai sekasi Obama nustatyti, kokią strategiją pasirinkti dėl jau
beveik devynerius metus vykstančio karo Afganistane. Ameriką kiek su-
jaudino žinia, kad 2009 m. spalio mėnesį Afganistane žuvo 59 kariai –
naujas mėnesio rekordas. Obama administracija ir patarėjai pradėjo rim-
tai svarstyti, ar sekti gen. Stanley McChrystal patarimu didinti Amerikos
kariuomenės skaičių Afganistane, kai tuo tarpu demokratų daugumą tu-
rintis Kongresas tokiam žingsniui nepritarė. Atrodė, kad dar ilgai už-
truks, kol sulauksime sprendimo.

McChrystal nelaimei, o gal ir laimei, muzikos žurnalo „Rolling Sto-
ne” spausdintame pokalbyje su juo jis neigiamai atsiliepė apie viceprezi-
dentą Joe Biden ir kitus aukštus Obama administracijos narius. To už-
teko, kad birželio 23 d., generolui atskridus iš Afganistano į Baltuosius rū-
mus, jis būtų iš savo pareigų Afganistane atstatytas. Oficialiai Obama
paskelbė, kad jis gen. McChrystal atstatęs dėl jo elgesio, kuris „pakirto ci-
vilinės prieš karinę valdžią vyresniškumo principą, kas yra mūsų demok-
ratijos pagrindas”.

Vadovauti visai NATO kariuomenei Afganistane buvo tuojau paskir-
tas tiesioginis gen. McChrystal viršininkas – gen. David Petraeus, kuriam
yra duodamas kreditas už sėkmingą postūmį Irako kare. Prez. Obama pa-
reiškė, jog karinės vadovybės Afganistane pasikeitimas jokiu būdu ne-
reiškia karo strategijos pasikeitimo. Bet kas yra ta strategija nei Obama,
nei Pentagonas, nei jokie komentatoriai negali ar nenori pasakyti, nors tai
labai norėtų žinoti Senato užsienio santykių komiteto pirmininkas sen.
John Kerry (D-Mass) ir visi jo bendradarbiai.

Kovai Afganistane dabar vadovauja jau trečias generolas (gen. David
McKiernan buvo atstatytas 2009 m. pradžioje), ir šiam Amerikos istorijo-
je ilgiausiam ir visuomenėje nepopuliariam karui galo nesimato. Jei kariuo-
menė iš Afganistano bus patraukta, artėjant 2012 metų prezidentiniams
rinkimams, Obama nenorės pasirodyti kaip karą pralaimėjęs prezidentas.
Kaip komentatorius Steve Chapman sarkastiškai sako, Obama greičiau-
siai pasirinks Amerikos politikai įprastą kelią – tęsti neįmanomą laimėti
karą ir toliau.

Noriu išsakyti savo asmeninę nuomonę dėl kovos prieš terorizmą, ku-
ri sutampa ir su daugelio eilinių amerikiečių, su kuriais turiu progų pasi-
kalbėti. Koks skirtumas, ar mes Afganistane turėsime 30,000 ar 300,000
karių, jei du žmonės (Timothy McVeigh ir Terry Nichols), veikdami kartu,
1995 m. galėjo įvykdyti tokį baisų Oklahoma City federalinio Alfred P.
Murrah pastato nuniokojimą, pareikalavusį 168 žmonių gyvybių ir 450
sužeistų? Kiek mes Afganistane neužmušime teroristų, vienas kitas vis
tiek sugebės atsirasti Amerikoje ir atlikti ką nors panašaus, ką padarė
McVeigh. Mes niekada negalėsime išnaikinti visų galimų šios planetos te-
roristų, nepaisant, kaip veiksmingai veiks mūsų žvalgyba, saugumas ir
antiterorizmo pajėgos.

Kad JAV drąsių karių pasiaukojimas ir aukos yra ir jiems patiems
sunkiai suprantamos ir net beviltiškai bergždžios, galima spėti jau iš to,
kad per vieną birželio mėnesį net 32 kareiviai nutarė palikti šį pasaulį nu-
sižudydami. Kadangi Afganistane dabar yra daugiau kariuomenės, ne-
reikia stebėtis, kad yra daugiau ir aukų. Pvz., liepos 13–14 dienomis per
24 valandas tramdydami vis stiprėjančią Talibano sukilėlių veiklą žuvo 8
amerikiečiai kariai ir nemažai afganų policininkų. Visi duomenys rodo,
kad 2010-ieji Afganistane bus patys kruviniausi.

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Konstitucinio Teismo išaiškini-
mas, kad Lietuvos pilietybė asme-
nims, turintiems kitos valstybės pi-
lietybę, tėra Konstitucijos leista
išimtis, kuri negali būti masinė, kelia
nesibaigiančias audras. Kitąsyk, kaip
regis, populistines, dirbtines ir po-
litines.

Daug dalykų dėl mūsų piliečių,
kurie užsieniuose atsidūrė ne savo
valia, o dėl sovietų okupacijos, ir ten
jau turi palikuonių, ar kurie gimsta
užsieny dabar kaip naujai išvykusių
Lietuvos piliečių vaikai – seniai arba
ir neseniai įstatymu sureguliuota.
Klausimas keliamas dėl tų išvyku-
siųjų iš dabartinės nepriklausomos
Lietuvos, kurie siekia ir gauna kitų
pasirinktų šalių pilietybes žinodami,
jog apsidžiaugę negalės turėti antro-
sios Lietuvos pilietybės. Kaip pat-
varkyti arba apeiti Konstituciją, kad
vis dėlto galėtų?

Čia pirmiausia reikėtų išgerti
šalto vandens ir liautis klaidinus,
neva tokiais naujos pilietybės atvejais
kažkas pripuolęs Lietuvos pilietybę
„atima”. Tai daro nebent įstatymas, o
buvęs pilietis pats pasirinko kitą šalį
iki pat jos pilietybės. Juk daugybė
gyvena ir dirba kitur būdami Lie-
tuvos piliečiais. O būdavo keistuolių,
kurie karų išstumti ir nugyvenę
amžių JAV nė neprašydavo ten pilie-
tybės (niekas nesmerktų!), bet ligi
mirties brangino kaip šventenybę
lietuvišką pasą. Kitiems iš naujo jį
suteikė Nepriklausoma Lietuva.

Niekas niekam šiandien, juolab
lietuviui, neuždraus gyventi ir dirbti
Lietuvoje ir bet kur pasauly šiek tiek
pasirūpinant Lietuva ir artimaisiais,
kad ir kokią pilietybę tas naujai
išvykęs lietuvis turėtų. Tad praktiš-
kai telieka kelionių patogumas (vi-
zos) ir mažutis procentas iš visų Lie-
tuvos piliečių užsienyje, kurie balsuo-
ja Lietuvos valdžios rinkimuose. Pri-
ėmę kitas pilietybes ir tie nebalsuotų.

Jų pilietinio ryšio išlaikymui rūpina-
masi keisti konstitucinę vienos pi-
lietybės nuostatą. (Kada ir kodėl ji
buvo referendumu priimta, derėtų
aiškinti dar sykį.)

Emocijas, be abejo, galima aš-
trinti arba raminti. Tačiau tai tikrai
ne „trečdalis tautos”, kuris būtinai
dings, kad jų pačių apleistą vietą
tėvynėje užimtų svetimtaučiai. Taip
keistai, netikroviškai dėsto Regina
Narušienė (,,Lietuvos žinios”, 2010
m. liepos 19 d.), nors pati negrįžta
netgi turėdama – taip manau – Lie-
tuvos pasą. Kitas dalykas, kad įsive-
dus plačiai aiškinamą dvigubą piliety-
bę daug svetimtaučių iš užsienio (o
dar jų politikams paskatinus) galėtų
panorėti užimti čia, Lietuvoje, poli-
tinę vietą, lengviau susirinkti žemes
ir net balsavimais iš tolo paveikti lie-
tuviškų veršių valstybės kryptį.

Pagalvokime ne apie šimtą, o
apie šimtą tūkstančių Lietuvoj negy-
venančių nelietuvių balsų. Perspek-
tyvų daug. Kaimynai gal irgi mano,
kad jų sienos neteisingai „pasislinko”
gyventojams likus vietoje, tai ar
norime dar Lietuvai rumuniškų-ven-
griškų problemų? „Lenko kortos”
įstatymas taip pat turi politiškai
neprotingų ir užgaulių mums neeu-
ropietiškų nuostatų (pagal jį esame
„Rytuose”, nors nei Čekija su savo
lenkais, nei Suomija, nei Mongolija
nėra rytuose), tad tik nesusigun-
dykime kokiais nors „lietuvio kortos”
atsakais. Savo ruožtu Rusijos Dūmoje
jau prieš metus buvo rengiamas
„ruso kortos” (ukrainiečiams?) įsta-
tymas, dosniai ir net prievarta dalyti
pasai de facto užgrobtų Gruzijos
regionų gyventojams. Tad kartoju,
savo išmonėmis neįkliūkime į bet ku-
rių analogijų ir precedentų pinkles.
Lietuvos piliečiai pasirinko ir pasi-
renka, kad jie nori būti Lietuvos
piliečiais.

Nei „gimusių Lietuvoje” pro-
tėvių, nei „lietuvių kilmės” reikalavi-
mai (į pastarąjį, ko gero, vėl užgau-
liai nepatektų Lietuvos totorius arba
žydas) negelbės nuo problemų, jei ti-
kimės taip formaliai pagausinti pasų
turėtojų skaičių. Gal ir naivių balsuo-
tojų. Žadi antrą pilietybę – geras!
Verčiau gausinkime tų, kurie tvirtai
jaučiasi ar bent kiek tebesijaučia
širdyse lietuviais ir nori Lietuvai ge-
ro, neateidami reikalauti gėrybių
sau. Išties, to dar niekad nebuvo. Už-
sienio lietuviai vis reikalaudavo – ir
gražiai, ir veiksmingai – iš savų vy-
riausybių, kad neleistų Lietuvos
skriausti, rūpinosi jai padėti. Būtų
gerai, kad vyresnioji išeivijos karta
dabar taip auklėtų jaunesniąją. Tegu
reikalauja išnaikinti Lietuvoje korup-
ciją ir ginti Baltijos jūrą.

„Lietuvos žinios”

Vytautas Landsbergis – Lietu-
vos politikas, visuomenės veikėjas,
Europos Parlamento narys.

IŠEIVIJA REIKALAUJA?
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Nei „gimusių Lietuvoje”
protėvių, nei „lietuvių kil-
mės” reikalavimai (...) ne-
gelbės nuo problemų, jei
tikimės taip formaliai pa-
gausinti pasų turėtojų
skaičių. Gal ir naivių bal-
suotojų. Žadi antrą piliety-
bę – geras! Verčiau gau-
sinkime tų, kurie tvirtai
jaučiasi ar bent kiek tebe-
sijaučia širdyse lietuviais ir
nori Lietuvai gero, neatei-
dami reikalauti gėrybių
sau.
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Naujienos Florida Lietuvių Bendruomenės
padangėje

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè
organizaciniams reikalams

Florida valstijos apygarda jungia
aštuonias Lietuvių Bendruomenės
apylinkes: St. Petersburg, Florida
Pietryčių, Sunny Hills, Auksinio
Kranto, Palm Beach, Orlando, At-
lanta ir North Carolina. Per pasta-
ruosius ketverius metus ten įkurtos
dvi naujos apylinkės – Florida Piet-
ryčių ir Orlando. Jau antri metai, kai
buriasi Sarrasota miesto lietuviai.
Pati jauniausia Orlando apylinkė šių
metų rudenį, rugsėjo 24–26 dienomis,
visus kviečia į JAV LB XIX tarybos
antrąją sesiją.

Pažintis su Auksinio Kranto
apylinkės valdyba

Trumpam savaitgaliui atvykusi į
Florida, turėjau galimybę ilgiau pa-
bendrauti su čia gyvenančiais LB
veikėjais. Mane nuoširdžiai priėmė ir
globojo Zita Siderienė, buvusi Florida
Pietvakarių apylinkės pirmininkė
(naujas šios apylinkės pirmininkas –
Domas Asanavičius), XIX tarybos na-
rė. Ji, atsisakiusi savo tiesioginių dar-
bų, paaukojo laiko mane globodama,
mes smagiai kartu keliavome į susi-
tikimus su Florida apylinkių veikė-
jais. Jau penktadienio pavakary per
didžiulę audrą vykome susitikti su
Auksinio Kranto apylinkės valdyba.

Mus pakvietė nuoširdus valdybos
narys, apylinkės iždininkas, ilga-
metis veikėjas Vincentas Skupeika.
Buvo tikrai malonu galų gale susitik-
ti Danutę Liutermozienę, kaip tik
prieš savaitę baigusią pirmininkauti.
Kokius šešerius metus pasikalbė-
davome telefonu apie tai, kaip sekasi
jiems, kas naujo jų padangėje. D.
Liutermozienei šio susitikimo metu
buvo įteiktas JAV LB KV Padėkos
raštas už nuoširdžią visuomeninę
veiklą Lietuvių Bendruomenėje.

Savo pasiaukojimą LB veiklai ji
paveldėjo iš tėvelio Valerijono Balčiū-
no – pirmojo šios apylinkės pirminin-

ko. Padėkos rašto gavimo proga D.
Liutermozienę pasveikino apylinkės
valdybos nariai – nauja pirmininkė
dr. Birutė Pautienytė, Janina Klima-
vičienė, Vincentas Skupeika, Laima
Macijauskienė ir apylinkės nariai Ju-
lius, Leonas, Arūnas.

Apie Aukso Kranto apylinkės
veiklą papasakojo dabar jau buvusi
jos pirmininkė. Apylinkėje priskai-
čiuojama apie keturiasdešimt šeimų,
daugiausia vyresnės kartos lietuvių.
Patalpų renginiams apylinkė neturi,
tad savo susitikimus rengia įvairiose
vietose. Pagal jau numatytas gaires
jos nariai kas antrą savaitę renkasi
bendrų pietų, kurių metu aptaria sa-
vo telkinio naujienas, žinias iš Lietu-
vos. Buvo labai naudinga susitikti su
šio telkinio veikėjais ir trumpai pa-
pasakoti, kokius darbus dabar atlieka
LB Krašto valdyba, apie Išeivijos stu-
dentų stažuočių programą, kokiais
rūpesčiais gyvena lietuviai kituose
telkiniuose. Džiugu, kad šio telkinio
patyrę veikėjai į savo gretas priėmė ir
jaunesnės kartos lietuvius. Janina
Klimavičienė dar tik antri metai at-
vykusi iš Lietuvos, o jau yra apylin-
kės valdybos narė. Aktyvus ben-
druomenininkas V. Skupeika dažnai
aprašo savo apylinkės veiklą ,,Drau-
go” puslapiuose. Šis garbaus amžiaus

žmogaus svarbus darbas liks ateities
kartoms.

Pernakvoję svetinguose V. Sku-
peikos namuose iš pat ryto išvykome
į West Palm Beach miestelį, kuriame
ir vyko Florida apygardos suvažiavi-
mas.

Florida apygardos suvažiavimas

Kaip žinia, Florida apygarda (a.
a. Kęstučiui Miklui išėjus į anapilį)
visus metus neturėjo savo valdybos
pirmininko, todėl būtinai reikėjo iš-
rinkti naują apygardos valdybą. Dar
prieš Naujuosius metus JAV LB
Krašto valdybos vardu kreipiausi į
Palm Beach apylinkės pirmininką
Povilą Manomaitį ir jo valdybą, kad
padėtų suorganizuoti jų telkinyje
Florida apygardos suvažiavimą. Ga-
liu pasakyti, kad apylinkė puikiai
susidorojo su užduotimi – suvažia-
vimui buvo deramai pasiruošta, iš-
siuntinėti kvietimai su suvažiavimo
darbotvarke. Suvažiavimas vyko LR
garbės konsulo Stanley Balzeko jau-
nesniojo konsulato patalpose. Už tai
jam esame labai dėkingi.

Suvažiavime dalyvavo Sunny
Hills, Auksinio Kranto, Atlanta,
Florida Pietvakarių, Palm Beach ir
Orlando apylinkių atstovai. Turėjo-

me ir svečių – dr. Vidą Ramonas su
vyru Sigitu Ramonu ir jų viešnią iš
Lietuvos.

Palm Beach apylinkės
laimėjimai

Palm Beach apylinkės valdybos
pirmininkas P. Manomaitis pasveiki-
no visus susirinkusiuosius ir palin-
kėjo našaus darbo. Jo vadovaujama
apylinkės valdyba darniai dirba dar
tik pusę metų, bet rezultatai jau ma-
tyti: apylinkė ruošia lietuviškus ren-
ginius, joje veikia lietuviška mokyk-
lėlė, moterų ansamblis „Dainelė”,
kuriam ilgus metus vadovauja muzi-
kė Renata Armalaitė. Kelios „Daine-
lės” moterys vyko į Dainų šventę
Toronto mieste, Kanadoje. Buvo ma-
lonu susipažinti su Regina Greičiu-
viene, kuri labai kruopščiai dirba leis-
dama Florida lietuvių biuletenį.

Šios apylinkės sekretorius Anta-
nas Greičius tvarkingai ir pagal LB
įstatus vedė susirinkimą. Visų daly-
vaujančių apylinkių pirmininkai ar jų
atstovai perskaitė pranešimus apie
savo telkinių veiklą.

St. Petersburg apylinkės
pranešimas

Buvo perskaitytas Vidos Meilu-
vienės, St. Petersburg apylinkės pir-
mininkės, atsiųstas veiklos aprašy-
mas. Šiame telkinyje veikia Lietuvių
klubas, šeštadieninė mokyklėlė, susi-
kūrusi trečiabangių organizacija
„Banga”. Rašydama šį straipsnį turė-
jau progos telefonu pakalbinti ger-
biamą pirmininkę V. Meiluvienę. Ji
pasidžiaugė, kad apylinkės valdyba:
L. Kynienė, E. Jasaitienė, A. Kerbe-
lienė, A. Česnaitė – dirba labai nuo-
širdžiai ir gražiai bendradarbiauja su
Lietuvių klubo valdyba.

Sunny Hills apylinkės
veiklieji lietuviai

Sunny Hills apylinkei jau trylikti
metai vadovauja Elena Žebertavičie-
nė, nepaprastų gabumų moteris,
dainininkė, teatro režisierė, eilių kū-
rėja, gera šeimininkė. Savo apylinkė-
je, kurią sudaro apie 50 žmonių, Ele-
na sugeba rasti bendraminčių ir orga-
nizuoti ne tik įprastus lietuviškus
renginius, bet ir atskirų žmonių jubi-
liejus, šeimos šventes, bendras Kū-
čias. Jų telkinyje visada gražiai mini-
ma Motinos diena. Į Florida apygar-
dos suvažiavimą E. Žebertavičienė
autobusu keliavo net 9 val. – susitik-
ti su kitų telkinių lietuviais, dalyvau-
ti apygardos suvažiavime, pasidalinti
savo darbo patirtimi. Kaip tik šio
suvažiavimo metu man teko didelė
garbė ją apdovanoti JAV LB KV Pa-
dėkos raštu, pasirašytu JAV LB Kraš-
to valdybos pirmininko Vyto Maciū-
no. Padėkos raštas – tai apylinkės
pirmininkės E. Žebertavičienės nuo-
širdaus darbo įvertinimas už jos
aktyvią visuomeninę veiklą. E. Žeber-
tavičienė geru žodžiu mini savo apy-
linkės veikėjus Algirdą Naką, Juditą
Manomaitytę, Algirdą Savicką, Juliją
Čepulienę, Valę Zubavičienę ir kitus,
kurie prisideda prie apylinkės ren-
ginių.

Kalbant apie šią apylinkę negali-
ma nepaminėti tik prieš keletą mėne-
sių į anapilį išėjusio a. a. Vinco Žeber-
tavičiaus, mylimo Elenos vyro. Jis

Elena Žebertavičienė.Zita Siderienė.

Bendra suvažiavimo dalyvių nuotrauka. S. Šimkuvienės-Rosen nuotr.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

GARSINKIME LIETUVÂ IR LIETUVIUS TARP
ANGLIŠKAI KALBANÇIÛ SKAITYTOJÛ

Auksinio Kranto apylinkės valdyba sveikina Danutę Liutermozienę.

DETROIT,MI

Jau taip šioj žemėj atsitinka:
Kada ateina ta diena,
Atokvėpiu, tuo paskutiniu,
Paliekam viską žemėj, čia.

Š. m. liepos 8 d. sulaukėme liūd-
nos žinios – netikėtai patyręs širdies
smūgį amžinu miegu užmigo mūsų
parapijietis Povilas Strakšys. Povilas
buvo ilgametis Šv. Antano parapijos
narys, Mišiose dalyvavo kiekvieną
dieną. Jis 20 metų priklausė aukų
rinkėjų komitetui. Povilas, jo mamytė
Morta ir sesuo Marytė bei vienuolė
Zosė ilgus metus tvarkė parapijos ap-
linką, puošė altorius Kalėdoms ir Ve-
lykoms, kartu su jomis pirko bažny-
čios reikmenis, niekuomet neprašy-
damas atlyginimo. Kai 1989 m. gruo-
džio 30 d. bažnyčioje įvyko gaisras,
Povilas buvo pirmasis tai pastebėjęs
ir pranešęs gaisrininkams. Po gaisro
Povilas kasdien lankydavo kun. Al-
fonsą Baboną ligoninėje. Jam daug
padėjo, kunigui gulint  nudegimų
skyriuje. Visuomet ir visur Povilas
skubėjo ištiesti pagalbos ranką savo
šeimai, draugams ir Šv.  Antano para-
pijiečiams.

* * *
Povilas Strakšys gimė 1955 m.

kovo 28 d., Detroit, Michigan, Mortos
ir Antano Strakšių šeimoje. Baigė Šv.
Antano pradinę mokyklą, vėliau – Šv.
Jadvygos gimnaziją, Detroit, MI, kur
gavo stipendiją lankyti universitetą
ar kolegiją. Gimnazijoje mėgo spor-
tuoti, žaidė futbolą bei pasižymėjo
kaip All City linebacker. Povilas lan-
kė ir baigė „Aušros” lituanistinę šeš-
tadieninę mokyklą Detroit, MI.
Toliau mokėsi Wayne County Com-
munity College.  Pragyvenimui dirbo
„Bay’s” kepykloje kepėju. Kai jo
tėvelį Antaną Strakšį ištiko insultas,
jis persikėlė gyventi pas savo mamytę
padėti slaugyti tėvelį.

Jaunystėje Povilas priklausė Bal-
tijos tunto skautams, dainavo lenkų
muzikos ansamblyje „Lutna”. Povilas
buvo Lenkų  Amerikos kongreso na-
rys. Daugiau nei 20 metų priklausė
Šv. Jadvygos lenkų parapijos aukų
rinkėjų komitetui, kelerius metus
buvo komiteto pirmininkas ir net
trečio ordino narys.

Povilas mėgo keliauti, kartu su
mamyte, sesele vienuole Zose ir Ma-
ryte vykdavo į piligrimų keliones. Jie
aplankė Lenkiją, Italiją, Portugaliją,
Prancūziją ir Kanadą. Jam patiko

skaityti Šv. Raštą. Jis mėgo stovyk-
lauti ir groti vargonais. Laisvai kal-
bėjo lietuviškai, lenkiškai ir angliš-
kai.

Giliame nuliūdime paliko motina
Morta, broliai Vladas, Antanas, Ri-
čardas ir Jonas, o taip pat seserys
Marytė ir seselė vienuolė Zosė, 5 sū-
nėnai ir 4 dukterėčios, draugai, pažįs-
tami bei Šv. Antano parapijiečiai.
Velionio tėvelis mirė prieš 24 metus –
1986 m. liepos 26 d.

* * *
Rožinis už P. Strakšio vėlę buvo

kalbamas liepos 12 d., pirmadienį,
Don H. Graham laidojimo namuose,
Detroit, MI, jį vedė kun. Gintaras An-
tanas Jonikas. Šermenyse dalyvavo
arti 150 žmonių.

Atsisveikinimo žodžius lietuvių,
anglų ir lenkų kalbomis tarė Povilo
brolis Antanas ir sesutė vienuolė
Zosė.  Abu jautriai pasidalijo savo pri-
siminimais apie brolį a. a. Povilą. Jie
apibūdino velionį kaip religingą, pro-
tingą, drąsų, geros širdies, dosnų, vi-
suomet paslaugų bei humoro jausmo
nestokojantį žmogų. Povilo sūnėnai
ir dukterėčios džiaugėsi savo dėdės
gerumu, jo dėmesiu. Antanas prisi-
minė, kaip vaikystėje jie abu žaidė
smėlio dėžėje ir statydavo smėlio pi-
lis. Brolis Antanas sakė, jog jie ir vėl
susitiks danguje ir smėlio pilis statys
ten. 

Nukelta į 8 psl.

Sudie, buvęs bendraklasi
a. a. Povilai Strakšy

buvo tas žmogus, kuris visada buvo
šalia, daug padėjo organizuojant
renginius. Pačiai teko dalyvauti šios
apylinkės šventėje ir klausytis a. a. V.
Žebertavičiaus Bernardo Brazdžionio
eilių skaitymo.

Įdomi Atlanta apylinkės veikla

Ypač visus sudomino Atlanta
atstovės Virginijos Šileikytės-Tho-
resen, buvusios apylinkės pirminin-
kės, pranešimas. Šioje apylinkėje yra
užsiregistravę 423 suaugusieji ir 85
vaikai. Veikia ,,Saulės” mokyklėlė,
kuri atšventė 7 savo gyvavimo metus.
Atlanta apylinkėje daugiausia gyvena
jaunos kartos lietuviai, tad jų veikla

ir naujoviškesnė, ir kūrybiškesnė, lei-
džianti paįvairinti LB veiklą neįpras-
tais lietuviškais renginiais. Jie neap-
siriboja tradiciniais renginiais. Or-
ganizuoja motociklininkų žygius,
teniso turnyrus. Nauja šios apylinkės
pirmininke išrinkta Silvija Aniulienė.

Orlando apylinkės ypatumai

Florida suvažiavimo dalyviams
prisistatė Orlando pirmininkas Min-
daugas Šatas. Apie Orlando apy-
linkės veiklos ypatumus kalbėjo bu-
vęs šios apylinkės pirmininkas, pag-
rindinis jos steigėjas Alvydas Smi-
linskas. Nauja apylinkė jau orga-
nizuoja įdomius gražius renginius ir
dar šiais metais visus pakvies į JAV
LB XIX tarybos sesiją savo apylinkė-
je. Tikrai gražus ir neįprastas reiš-
kinys JAV LB padangėje.

Antroje suvažiavimo dalyje įvyko
Florida apygardos valdybos rinkimai.
Kiekviena apylinkė pasiūlė savo na-
rius. Visi balsuotojai, jų buvo 17, pri-
tarė kandidatų sąrašui ir visais bal-
sais nubalsavo už pateiktą valdybos
narių sąrašą. Susirinkę valdybos na-
riai išsirinko savo pirmininką, juo
tapo A. Smilinskas.

Sveikiname naują Florida apy-
gardos valdybą ir jos pirmininką A.
Smilinską linkėdami sėkmingo ir
gražaus bendradarbiavimo!

Jau dvidešimt ketvirti metai,
kaip kasmet Australijoje prieš Kalė-
das pasirodo ,,Lithuanian Papers”
(lietuviški lakštai). Tai 72 puslapių
lietuviškas žurnalas anglų kalba,
kurį  leidžia Lietuvos studijų sam-
būris Tasmanijos universitete; jį
skaito 3,000 prenumeratorių 32 kraš-
tuose.

Jeigu Jūs šito žurnalo dar negau-
nate, užsisakykite jį dabar sau, savo
giminėms ir draugams – visiems, kas
skaito angliškai ir kam rūpi Lietuva.
Užsakymus prašome siųsti elektroni-
niu adresu: A. Taskunas@utas.edu.au

Dr. Algimantas Taškūnas, OAM
,,Lithuanian Papers” redaktorius

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š. m. liepos 24 d. (Nr. 141) ,,Drau-

ge” spausdintame Loretos Timukie-
nės pokalbyje su kunigu Gediminu
Jankūnu ,,Turime visi augintis tikė-
jimą ir sąmoningumą” sakinyje ,,Mo-
kydamasis seminarijoje savaitgaliais
pagelbėdavau ir apsistodavau pas

tuometinį Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos Marquette Park kleboną,
dabar jau a. a. kun. dr. Michael Ya-
kaitį, vėliau – kun. Joną Kuzinską.”
buvo praleista a. a. kun. dr. Michael
Yakaičio pavardė. Atsiprašome. 

Redakcija

Alvydas Smilinskas.

Strakšių šeima su dvasininkais (iš k.) Holy Redeemer bažnyčios klebonu pre-
latu Donald Hanchon ir kun. Gintaru Joniku.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Povilas Strakšys



6 DRAUGAS, 2010 m. liepos 27 d., antradienis

� Kauno rajone suñaloti çekû turistai

Vilnius, liepos 26 d. (DELFI.lt) –
Užsienyje darbo besidairantys lietu-
viai neretai naudojasi tarpininkų pa-
slaugomis. Nors pastariesiems imti
atlygį už tai draudžiama, jie ir toliau
šluoja į kišenes patiklių emigrantų
pinigus. 

Panevėžietė Loreta Stravinskie-
nė papasakojo, kaip įkliuvo jos sūnus
ir jo draugė, sumanę išvažiuoti padir-
bėti į užsienį. Atvykusi į Panevėžio
centre įsikūrusį Kauno bendrovės
„Ara Travel” padalinį, pora iš dar-
buotojo Tomo Janušausko išgirdo ge-
rų žinių – darbo Didžiojoje Britanijo-
je išties yra. Iš pradžių bendrovės at-
stovas sakė, kad jie galės dirbti logis-
tikos centre, vėliau – kad mėsos per-
dirbimo fabrike galės fasuoti vištų
šlauneles. Už tai, kad bendrovė padės
įsidarbinti, kiekvienas darbo ieškoto-
jas turėjo sumokėti po 400 litų.

Po keleto dienų, kai iš Anglijos

bus atsiųsta darbo sutartis, jiems dar
reikės sumokėti po 600 litų. Be to,
abu į tą šalį turėtų vežtis dar po 380
–450 svarų sterlingų – atsiskaityti už
kelionę, pragyvenimą iki pirmosios
algos. Sunerimę jaunuolių tėvai paro-
dė jų pasirašytą konsultavimo pa-
slaugų teikimo sutartį teisininkui. Jis
tėvų nenuramino: tokia sutartis ne-
turi jokios juridinės galios ir neužtik-
rina, kad nuvažiavęs iš tiesų gausi
darbo.

Sutartis surašyta gudriai. Pavyz-
džiui, ji galioja iki kliento išvykimo į
ES šalį. Vadinasi, jei nuvažiavęs už-
darbiauti į Angliją klientas negaus
darbo ar turės kitokių priekaištų – tai
bus jau ne „Ara Travel” rūpestis.

Pasak L. Stravinskienės, sūnus
su drauge apsisprendė nerizikuoti ir
paprašė „Ara Travel” atstovo grąžin-
ti sumokėtus 800 litų. Tačiau jų neat-
gavo iki šiol.

Baigiami lieti Labanoro
bažnyçios pamatai

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) – Šią
savaitę turėtų būti baigti lieti atsta-
tomos Labanoro bažnyčios Švenčio-
nių rajone pamatai. Iki žiemos vietos
gyventojai planuoja pastatyti naujas
sienas ir uždengti stogą. Labanoro se-
niūnas Vincas Jusys sakė, kad jau
gautas leidimas statybai. 

Medieną atstatyti sudegusiai
bažnyčiai parapijiečiai paruošė dar
žiemą. Iki rugsėjo 8 d., kai Labanore
vyks didieji metų atlaidai, dalis sienų
jau turėtų būti atstatyta. ,,Iki žiemos
planuojame pastatyti sienas ir už-
dengti stogą, pavasarį įrengsime vi-
dų”, – planais dalijosi seniūnas. Jo
teigimu, pinigų atstatyti sienas ir už-
dengti stogą turėtų užtekti. ,,Po to
vėl po truputį rinksime aukas”, –
tvirtino V. Jusys. 

Švenčiausios Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčia Labanore bus at-
statyta lygiai tokia pati, kokia buvo
prieš gaisrą. Pasak seniūno, numaty-
ta tik keletas patobulinimų. Vienas iš
jų – atstatyti maldos namai bus šildo-
mi. Kovo mėnesį Vyriausybė nutarė
paremti gruodį sudegusios Labanoro
bažnyčios atstatymo darbus puse mi-
lijono litų. Dar 100,000 litų skyrė
Švenčionių rajono savivaldybė. Baž-
nyčiai atstatyti gyventojai jau yra pa-
aukoję daugiau nei 250,000 litų Iš
pradžių skaičiuota, kad Labanoro
bažnyčios atkūrimo darbai turėtų
kainuoti apie 1,7 mln. litų, bet tiki-
masi išsiversti ir su mažesne suma. 

Ši bažnyčia sudegė pernai gruo-
džio 21 d. Ugniagesiai išgelbėjo tik
varpinę. Bažnyčia pastatyta XVIII a.,
ji buvo pripažinta architektūros pa-
minklu, joje buvo 17 dailės paminklų. 

Išeivija talkina knyg¨ leidyboje

Îdarbinimo îmonès ir toliau renka pinigus

Indija ir Brazilija ketina pl∂sti 
ekonominius ryšius su Lietuva

Atkelta iš 1 psl.
Todėl norima bendromis jėgomis

parengti ir išleisti vienatomį Mažo-
sios Lietuvos enciklopedinį žinyną
lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kal-
bomis.

Svečią lydėjo ir naująjį projektą
pristatė vienas MLE įkvėpėjų ir kon-
sultantų, LMA narys korespon-
dentas, prof. habil. dr. Domas Kau-
nas,  MLE IV tomo vyriausiasis re-

daktorius doc. dr. Vaclovas Bagdona-
vičius ir MLE rengimo grupės vedėjas
Vytautas Kaltenis.

Seimo pirmininkė projektui pri-
tarė. Pažadėjo suruošti pokalbį,  ku-
riame Mažosios Lietuvos kultūros pa-
veldo problemas galėtų aptarti leidė-
jai ir rėmėjai, dalyvaujant Vyriausy-
bės, kultūros, mokslo ir visuomenės
atstovams.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Strasbùro teisme – byla dèl religijos laisvès

Kauno r., liepos 26 d. (ELTA) –
Čekų turistams, ant kurių užgriuvo
pastatas, nustatyti rankų, kojų, du-

bens lūžiai, sumušimai, įvairūs kiti
sužeidimai. Dauguma jų gydomi Kau-
no ligoninėje. 

Vienuolika dviračiais keliavusių
jaunuolių nukentėjo liepos 25 d., kai
ant jų užgriuvo pastatas, kuriame jie
slėpėsi nuo staiga užklupusios liūties.
Tai įvyko Kauno rajono Pakapių kai-
me. Kauno ligoninėje gydomi stuburo
sužeidimą patyrusi šešiolikmetė M.
A., rankų ir kojų lūžius patyręs aš-
tuoniolikmetis O. P., jo bendraamžė
M. V., kuriai lūžo kojos kaulas, dvide-
šimtmetė B. P. lūžusiais dubens ir
rankų kaulais, tokius pat sužeidimus
patyrusi septyniolikmetė M. B. ir dar
dvi jos bendraamžės T. A. ir K. F. su
galvos sužeidimais. Aštuoniolikmetis
J. H., kuriam lūžo krūtinkauliai, ir 22
metų M. K., kuriai sumuštos rankos
ir kojos, gydomi Kėdainių ligoninėje.
Du nubrozdinimais atsipirkę jaunuo-
liai – dvidešimtmetė A. H. ir keturiolik-
metis V. K. – gydomi ambulatoriškai.

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos eksportas į Braziliją su-

daro 75 mln. dolerių, Brazilijos į Lie-
tuvą – 73 mln. dolerių per metus. Iš
Lietuvos į Braziliją daugiausia eks-
portuojama optikos, fotografijos, ki-
nematografijos, matavimo, kontrolės,
medicinos prietaisų ir aparatų. Bra-
zilijoje kuriami Lietuvos ir Brazilijos
prekybos rūmai.

Anot F. R. Blagevich, 99 proc.
gyventojų jo šalyje nežino, kur yra
Lietuva, tad garbės konsulas rekla-
muoja Lietuvą vietos žiniasklaidoje.
Konsulo teigimu, brazilai susidomėjo
Lietuva, bet privalome atrasti daugiau
norinčių pradėti verslą Lietuvoje.

,,Mes Brazilijoje turime gerus vy-
nus, mėsą, soją. Lietuvoje jūs turite
alų, degtinę, žemę ir taip toliau. Ma-

nau, kad turėtume pradėti prekybos
ryšius, tai būtų naudinga abiem ša-
lims”, – apie galimybes svarstė F. R.
Blagevich. 

Jis teigė, kad Brazilijos ekonomi-
ka per pastaruosius penkerius metus
auga, žmonės perka techniką, baldus,
nekilnojamąjį turtą. Esą tai galėtų
puikiai išnaudoti Lietuva.

,,Leiskite pateikti pavyzdį. Bra-
zilijoje, jeigu galvoji apie Japoniją,
galvoji apie sakę, jeigu galvoji apie
Meksiką – galvoji apie tekilą. Mes tu-
rime sukurti kažką panašaus, kaip
‘Lietuvoje yra geras alus’. Turime ga-
limybę pasėti tokią mintį Brazilijoje.
Šiuo metu palaikome ekonominius
santykius, bet turime juos plėsti. Tai
pagrindinis ateinančių dvejų metų
tikslas”, – sakė diplomatas. 

Atlyginimas Lietuvoje – vienas mažiausi¨ ES
Liuksemburgas, liepos 23 d.

(ELTA) – Europos Sąjungos (ES) sta-
tistikos agentūros ,,Eurostat” duo-
menimis, šių metų pradžioje mažiau-
sias atlyginimas Lietuvoje buvo vie-
nas žemiausių tarp Sąjungos šalių.

Šių metų sausį mažiausias  dar-
bo užmokestis Lietuvoje sudarė 232
eurus. Latvijoje jis siekė 254 eurus,
Rumunijoje – 142 eurus, Bulgarijoje –
123 eurus. Aukščiausias tarp Baltijos
šalių mažiausias atlyginimas buvo
Estijoje – 278 eurai.

Tarp naujųjų ES valstybių narių
didelis mažiausias  atlyginimas buvo
Maltoje ir Slovėnijoje – atitinkamai

655 ir 597 eurai. Visos ES mastu di-
džiausias darbo užmokestis buvo
Liuksemburge (1,683 eurai), Airijoje
(1,462 eurai) ir Nyderlanduose (1,408
eurai). Palyginimui, Jungtinėse Vals-
tijose mažiausias užmokestis sudarė
872 eurus. Verta paminėti, kad Dani-
joje, Italijoje, Austrijoje, Suomijoje,
Švedijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir
Šveicarijoje nėra nustatytas mažiau-
sias  darbo užmokestis. Šiose šalyse
mažiausias  atlyginimas nustatomas
derybų tarp socialinių partnerių me-
tu, įmonės mastu arba atskiromis su-
tartimis.

Vilnius, liepos 26 d. (URM info) – Gardino lietuvių visuomeninis susi-
vienijimas „Tėvynė“ liepos 24 dieną Gardino senosios pilies kieme surengė
Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvy-
das Daunoravičius. Jis aktyviausiems Gardino Lietuvių Bendruomenės na-
riams įteikė padėkos raštus bei simbolines atminimo dovanas.  Šiuo renginiu,
kurį iš dalies parėmė Lietuvos užsienio reikalų ministerija, taip pat pažymėta
„Tėvynės“ penkiolikos metų veiklos sukaktis.                              URM nuotr.

Nelaimės vieta.              ELTA nuotr. 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) –
Strasbūre įsikūręs Europos žmogaus
teisių teismas turėtų skelbti sprendi-
mą byloje, kurioje netradicinės religi-
jos išpažinėja apkaltino Lietuvą pa-
žeidus jos teises. 

Vilnietė Ilona Gineitienė tvirti-
na, kad prieš šešerius metus Lietuvos
teismai nustatė jos dukrų gyvena-
mąją vietą su tėvu esą dėl to, kad ji

buvo Ošo judėjimo ,,Ojas” meditacijos
centro narė. Moteris siekė įrodyti,
kad buvo pažeistos Europos žmogaus
teisių konvencijos nuostatos, drau-
džiančios diskriminaciją, užtikrinan-
čios minties, sąžinės ir religijos lais-
vę. I. Gineitienė taip pat siekia, kad
būtų pripažinta, jog Lietuva neužtik-
rino pagarbos asmeniniam ir šeimos
gyvenimui. 



Seulas, liepos 25 d. (BNS) –
Liepos 25 d. Japonijos jūroje pradėtos
keturias dienas truksiančios Jungti-
nių Valstijų ir Pietų Korėjos karinės
pratybos, nepaisant Šiaurės Korėjos
grasinimų imtis atsakomųjų veiks-
mų.

Kariniuose mokymuose dalyvau-
ja 20 laivų, 200 lėktuvų ir 8,000 JAV
ir Pietų Korėjos karių. Washington ir
Seulas teigia norintys nusiųsti aiškų
ženklą Šiaurės Korėjai po to, kai šių
metų kovą buvo nuskandintas Pietų
Korėjos karinis laivas. Po tarptauti-
nio tyrimo buvo paskelbta, kad tai
padarė Šiaurės Korėja. Tačiau Pchen-
janas tai neigia.

Pietų Korėjos gynybos ministe-
rija pranešė, kad sulaukus Šiaurės
Korėjos sąjungininke laikomos Kini-
jos protesto, buvo nuspręsta pratybas
rengti ne jautria teritorija laikomoje
Geltonojoje jūroje, o Japonijos jūroje.
Augant įtampai Pietų Korėjos ka-
riuomenė ėmė aktyviai stebėti Šiau-
rės Korėjos kariuomenę pasienio ra-
jonuose, tačiau kol kas nepastebėjo
nieko neįprasto.

Šiaurės Korėja šeštadienį pareiš-

kė, kad pradės ,,šventąjį karą” su
Jungtinėmis Valstijomis ir Pietų Ko-
rėja, ir pagrasino ,,bet kuriuo metu,
kai prireiks”, panaudoti branduolinį
ginklą kaip atsaką į bendras JAV ir
Pietų Korėjos pratybas. ,,Visos šios
karo pratybos yra ne kas kita, kaip
provokacijos, kuriomis siekiama jėga
nuslopinti Šiaurės Korėją”, – teigia-
ma Šiaurės Korėjos valstybinės
KCNA naujienų agentūros išplatinta-
me Nacionalinės gynybos komisijos
pareiškime.

Atsakydamas į Pchenjano įspė-
jimą, JAV valstybės departamento
atstovas Philip Crowley teigė, kad
Washington ,,nedomina žodžių karas
su Šiaurės Korėja”. ,,Iš Šiaurės Ko-
rėjos mums reikia mažiau provokuo-
jančių teiginių ir daugiau konstruk-
tyvių veiksmų”, – pridūrė JAV valsty-
bės departamento atstovas.

Po derybų Seule JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton paskelbė
naujus apribojimus Šiaurės Korėjai.
Siekiama iš neteisėtos veiklos, įskai-
tant ginklų prekybą, gauto šalies
turto įšaldymo ir vadovams tiekiamų
pinigų srauto sustabdymo.
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BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) užsienio

reikalų ministrai patvirtino naujų
apribojimų Iranui paketą. Šie apribo-
jimai, kurių mastas neturi atitik-
menų, nukreipti į strategiškai svar-
bią energetikos sritį. ES tikisi, kad
nauji apribojimai paskatins Iraną
vesti derybas su tarptautine bendrija
dėl jo branduolinės programos.

* * *
Iš 91 tikrinto Europos banko

,,streso” testo neišlaikė 7 bankai, pra-
nešė Europos bankų priežiūros ko-
mitetas. Šiems bakams iš viso trūks-
ta 3,5 mlrd. eurų vertės kapitalo. Tes-
to neišlaikė 5 Ispanijos bankai, taip
pat Vokietijos bankas ,,Hypo Real
Estate” ir Graikijos bankas ,,ATE-
Bank”. Europos bankų priežiūros
komitetas pažymėjo, kad Europoje
atlikti bankų ,,streso” testai buvo
griežtesni nei Jungtinėse Valstijose.

DUISBURGAS
,,Love parade” organizatorius

paskelbė, kad po to, kai per kilusią jo
dalyvių spūstį žuvo 19 ir buvo su-
žeisti dar 342 žmonės, šis kasmet
rengtas technomuzikos festivalis at-
šaukiamas visiems laikams. Patys vo-
kiečiai, dalyvavę ankstesniuose festi-
valiuose, pripažino, kad Duisburgas
buvo nepasiruošęs, o pats renginys
pastaraisiais metais tapo didžiule
sumaištimi. 

MINSKAS
Baltarusija, Sirija ir Venesuela

ketina surasti projektų, kurie būtų
įdomūs įgyvendinti per trišalį ben-
dradarbiavimą, pranešė Minske Bal-
tarusijos prezidentas Aleksandr Lu-
kašenka po derybų su Sirijos vadovu
Bashar al Assad. A. Lukašenka pri-
dūrė, kad ,,tokie pat geri Baltarusijos
santykiai susiklostė su Kataru ir
Sirijos su Kataru”. 

KIJEVAS
Ukrainos milicija Kijeve sulaikė

aštuonis ukrainiečius ultranaciona-
listus, kurie dalyvavo neleistiname
mitinge, protestuodami prieš Rusijos
stačiatikių bažnyčios vadovo apsi-
lankymą Kijeve. Maskvos ir visos
Rusijos patriarchas Kiril atvyko į

Ukrainą liepos 20 d. Jis jau spėjo
aplankyti Odesos ir Dnepropetrovsko
miestus, Kijeve bus iki liepos 28 d. 

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy patvirtino, kad įtariami ,,al
Qaeda” kovotojai Šiaurės vakarų
Afrikoje nužudė prancūzą įkaitą. N.
Sarkozy teigė, kad 78 metų Michel
Germaneau nužudymas yra ,,pasi-
baisėtinas”, pridurdamas, kad už tai
kaltininkams teks sumokėti.

MADRIDAS
Ispanijos policija sulaikė Atlanto

vandenyne 18 metrų ilgio burlaivį su
Brazilijos vėliava, kuriame buvo 1,2
tonos kokaino. Pareigūnai sulaikė du
britus ir Nyderlandų pilietį, buvusius
burlaivyje.  Laivas, plaukęs iš Lotynų
Amerikos prie Galisijos krantų Ispa-
nijos šiaurės vakaruose, buvo sulai-
kytas į pietvakarius nuo Azorų salų. 

TEHERANAS
Tarptautinei bendruomenei su-

griežtinus apribojimus Iranui dėl
branduolinės programos, Teheranas
pareiškė, kad nustos prekiauti su val-
stybėmis, kurios įves griežtus apribo-
jimus jo valdomam turtui užsienyje.
Jungtinės Valstijos, Jungtinės Tau-
tos ir Europos Sąjunga įvedė naujus
apribojimus Iranui dėl branduolinio
kuro sodrinimo. Vakarai nerimauja,
kad Iranas gali pasigaminti bran-
duolinę bombą.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas atsisakė skirti dau-

giau lėšų šalies misijai Afganistane.
Papildomos lėšos – iš viso 60 mlrd.
dolerių, buvo numatytos finansuoti
papildomų dalinių misiją Afganista-
ne. JAV prezidentas Barack Obama
praėjusį gruodį paskelbė, kad ameri-
kiečių karių skaičius Afganistane bus
padidintas dar 30,000 kareivių.

LIMA
Peru vyriausybė dėl itin žemos

oro temperatūros didžiojoje šalies da-
lyje paskelbė nepaprastąją padėtį. Šal-
tis daugiausia palietė pietines šalies
teritorijas, kur šiuo metų laiku oro
temperatūra paprastai nukrenta že-
miau nulio, tačiau šį kartą ji pasiekė
net minus 24 laipsnius Celsijaus. 

Prasidèjo Pietû Korèjos ir JAV
karinès pratybos

Washington, DC, liepos 26 d.
(BNS) – Jungtinės Valstijos pasmer-
kė nutekintą informaciją ir 90,000
slaptų dokumentų paviešinimą pava-
dino ,,neatsakingu” žingsniu, galin-
čiu sukelti grėsmę nacionaliniam
saugumui. 

,,Wikileaks” tinklalapyje pa-
skelbtuose dokumentuose pateikia-
ma informacija apie Afganistano ci-
viles aukas, apie kurias anksčiau
nekalbėta. Slapti dokumentai taip
pat buvo išsiųsti trims žiniasklaidos
šaltiniams, kurie skelbia, jog ši in-
formacija sukėlė ir NATO susirūpi-
nimą, kadangi dokumentuose nuro-
doma, kad Pakistanas ir Iranas pa-
deda Talibanui Afganistane. 

Pakistanas neigia kaltinimus,
kad šalies žvalgybos agentūra ISI
remia Talibaną Afganistane. ,,Ma-
nau, kad Amerikos vadovybė žino, ką
daro Pakistanas, – teigė Pakistano
ambasadorius Washington Husain
Haqqani. – Pastaruosius porą metų
mes taip pat turėjome sumokėti
krauju. Vis daugiau pakistaniečių
žūsta nuo teroristų rankų, įskaitant
ir mūsų kariuomenės bei žvalgybos
pareigūnus.” 

Šie slapti dokumentai, kuriuos
,,Wikileaks” pavadino ,,Afganistano
karo dienoraščiu”, yra stambiausiu

mastu nutekėjusi informacija JAV
istorijoje. Su dokumentais jau spėjo
susipažinti ,,New York Times”, ,,The
Guardian” ir ,,Der Spiegel”. 

JAV nacionalinio saugumo pata-
rėjas generolas James Jones pareiš-
kime teigė, kad ši paviešinta infor-
macija ,,gali kelti pavojų amerikiečių
ir jų partnerių gyvybėms”. Jis pri-
dūrė, kad dokumentuose atskleidžia-
ma padėtis Afganistane 2004–2009
metais dar prieš prezidentui Barack
Obama ,,paskelbiant naują strategiją
apie karių ir išteklių didinimą Afga-
nistane”. 

Nutekintuose dokumentuose
taip pat atskleidžiama, kad Talibanas
naudojasi nešiojamomis į šilumą
reaguojančiomis raketomis, kuriomis
apšaudo lėktuvus. Afganistane veikia
slaptas JAV kariuomenės ir jūrų
pėstininkų dalinys, kurio misija –
nukauti arba sulaikyti aukščiausius
maištininkų vadus. Taip pat teigia-
ma, kad labai daug civilių aukų, žu-
vusių per Talibano pakelių bombų
sprogimus ir NATO misijas, buvo
nuslėpta.   

,,Wikileaks” teigė atidėjusi dar
apie 15,000 dokumentų paskelbimą
iš archyvo, siekiant ,,kiek galima
sumažinti galimą sukelti žalą, kaip to
reikalavo šaltinis”. 

Žiniasklaida paviešino slaptus
dokumentus apie Afganistano karâ

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

Kariniuose mokymuose dalyvauja 20 laivų, 200 lėktuvų ir 8,000 JAV ir Pietų
Korėjos karių.                                                                         EPA nuotr.
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MALDA TIKRAI TURI 
SPARNUS

Jėzus meldžiasi. Ištariame šiuos
žodžius ir prieš akis iškyla gražiau-
sias iš visų žmonių (Ps 45, 3) – Dievo
Sūnus, besimeldžiantis nakties tylo-
je, dienos karštyje, Alyvų sodo vėsoje,
agonijos kančių ugnyje ir skendintis
visa pranokstančios Dangaus šalies
beribiame triumfuojančių maldų
džiugesyje.

Ne tik meilė niekada nesibaigia
(1 Kor 13, 8), bet ir malda. Štai šv. Jo-
nui Patmos saloje buvo leista išgirsti
tarsi galingiems griaustiniams dun-
dant nesuskaičiuojamos laimingųjų
bendrijos džiūgavimą, kuri šlovino
Aukščiausiąjį: „Aleliuja! Užviešpata-
vo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.
Džiūgaukime ir linksminkimės, ir
duokime Jam garbę!” (Apr 19, 6–7).

Tegul joks žmogus, ypač tas,
kuris pagal savo vidinę sandarą da-
bar yra labiau linkęs tyloje ir vienu-
moje ieškoti artumos su Dievu, ne-
galvoja, jog, kai pateks į Dangų, dar
ne iškart bus tinkamai pasirengęs
įsilieti į savo Viešpaties garbintojų
žvilgsniu neaprėpiamą chorą, kurio
atliekama Simfonija bus panaši į
didžiulių vandens srautų ir krioklių
šniokštimą (Apr 19, 6).

Jei Dievo žodis byloja apie amži-
nai besitęsiantį Visagalio šlovinimą,
tada mums tenka būti labiau nuo-
lankesniems ir su tikėjimu priimti tai
ne kaip būsimą neišvengiamybę, bet
kaip nuolat nepasikartojamais vaivo-
rykštės atspalviais nušvintantį Švč.
Trejybės meilės stebuklą, skirtą vi-
siems. Beje, tuo niekada nesibaigian-
čio slėpinio dievišku grožiu siela ne
tik su džiaugsmo perpildyta dvasia
(jusdama begalinį Kūrėjui dėkingu-
mą) gėrėsis, bet ir savaip į jį pati
kūrybingai, su nenumaldomu troš-
kimu bus tarsi milžiniško verpeto
įtraukta.   

Tačiau būsiančiam Dievo šlovi-
nimui amžinybėje visi žmonės yra
šaukiami pradėti ruoštis iš anksto
(tiesa, vieni išgirsta malonės balsą, o
kiti kol kas užsikemša sąžinės ausis).
Viskas prasideda nuo maldos. Jei
žmogus gerai meldžiasi, jis negali
nedorai gyventi, nes maldos metu jis,
kaskart labiau vienydamasis su Die-
vu, įgyja Jo paties gerumo savybių,
kurios yra didžiausias priešnuodis
sąmoningų nuodėmių darymui. Taip,
dėl žmogiško silpnumo ir nuolanku-
mo ugdymo (idant žmogus daugiau
Viešpačiu pasitikėtų, o ne savimi)
jam kasdien leidžiama suklysti, bet
būtų nežmoniška, jei jis, aiškiai ma-
tydamas kad ir mažas savo kaltes,
atsainiai į jas numotų ranka.

Didžioji maldos Sumanytoja –
Šventoji Dvasia. Ji įkvepia tikintįjį

melstis ir suteikia kantrybės dovaną
laukti ne iškart prinokstančių maldos
vaisių. Ji kviečia krikščionį nenuleisti
maldos rankų net tada, kai į jo vidų
vogčiomis ropoja nuovargio, prislėg-
tumo ir nusivylimo kirminai. Jei
žmogus, tvirtai tikėdamas (Jok 1, 6),
pro išmėginimų miglą nesiliauja
žvelgti į savo gyvenimo tvirtybės švy-
turį – Jėzų, tada jis atranda saugiau-
sią vidinės ramybės įlanką (Kol 3, 3),
kurioje, kaip byloja tėvo Raniero
Cantalamessos liudijimas apie Dievo
apdovanotąjį, kartais išsprogsta ne-
lauktos malonės purpuras, skelbian-
tis, kad meditacinės maldos metu
žmogus išgyveno neužmirštamą po-
tyrį.

Paskui mačiau tą pačią Šventąją
Dvasią, virtusią blizgančiu ir švytin-
čiu kirviu, kapojančiu mažas ir dide-
les virves, iš kurių buvo nuvyta pa-
saulio bambagyslė, – sakė jis ir tęsė: –
Pasaulis buvo tarsi susirietusi negra-
ži kenčianti gimdyvė ir švytintis kir-
vis kapojo aplinkui visas ją varžan-
čias virves. Paskui Šventoji Dvasia
iškasė žemėje duobutę ir į ją įdėjo ma-
žą sėklelę. Užkasė, į ją kvėpė, ir sėkla
greit išleido daigą. Paėmė daigą į
rankas, švelniai prie savęs glaudė ap-
globdama ir įsidėjo ją savo begalinę
Širdį, kurioje, nežinau kaip, buvo ir
Tėvas su Sūnumi. Tėvo, Sūnaus ir
Šventosios Dvasios rankos apkabino
ir glaudė prie savęs šią mažą Juose
sudygusią sėklelę. Supratau, kad
visiems reikia šitokio Dievo kvėpsnio,
ir sakiau: „Šventoji Dvasia, kvėpk į
mus, kad ir mes galėtume išdygti ir
suleisti daigą Tavyje.” Ir melsdamas
Šventosios Dvasios jaučiau atgaivą,
tarsi kristų ant mūsų galvų kvapnūs
rasos lašai.

Gal kas nors norėtų klausti: „Ši
Dievo žmogui dovanota vizija yra
savaip įdomi, bet kur iš maldos ky-
lantys tikėjimo darbai? Juk neužten-
ka maloniai Dievui kuždėti: „Viešpa-
tie, Viešpatie...”, nes nenumaldomai
artėjant amžinybei viską lems  kiek-
vieno asmens pastangos visais savo
gyvenimo poelgiais priklausyti Vie-
ninteliam (Mt 7, 21). 

Atsakykime: „Blogai, jei žmo-
gaus lūpos tik mašinaliai šnabžda
maldos žodžius, o jo širdis lieka tarsi
suakmenėjusi (Mk 7, 6). Tačiau kai
tikintysis dažnai stengiasi melstis dėl
to, kad jo mintys, žodžiai ir poelgiai
būtų sąmoningai kreipiami link Vieš-
paties valios vykdymo, tai yra, kol jo
gyvenimo kreivė išties – į Dievą, tada
neįmanoma, kad jis darbais išsiža-
dėtų Jo. Priešingai, per pasitikinčią
Viešpačiu maldą žmogui kaskart
suteikiamas naujas postūmis gyventi
taip, kad nebūtų gėda pratęsti savo
egzistenciją anapusybėje.”

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Duris atvėrė pirmoji Lietuvoje 
privati psichiatrijos klinika

Vilniuje pradėjo veikti pirmoji
Lietuvoje privati psichiatrijos klinika
– Ąžuolyno gatvėje įsikūrusi ,,Ąžuoly-
no klinika”. Tiek stacionaro, tiek ir
ambulatorines paslaugas teikiančioje
klinikoje gydomi įvairūs psichikos
sutrikimai, čia taip pat teikiamos il-
galaikio palaikomojo gydymo ir slau-
gos paslaugos.

,,Iki šiol Lietuvoje nebuvo pri-
vačios psichiatrijos klinikos, be to,
šalyje nepakankamai išvystytas dva-
sios ligų gydymo tęstinumas – iš ligo-
ninės žmonės dažnai išleidžiami į
nežinią, jais toliau nebesirūpinama.
Šiomis aplinkybėmis ir gimė mintis
įkurti privačią dvasios ligų gydymo
įstaigą, kur visos paslaugos būtų po
vienu stogu – ir stacionaras, ir psi-
chologinė bei psichoterapinė pagalba.
– teigia ,,Ąžuolyno klinikos” vadovas,
psichiatras Dainius Stasiūnas. – Mū-
sų tikslas – tinkamai gydyti ligą, o ne
trumpam panaikinti požymį.”

Visą parą be poilsio dienų vei-
kiančioje klinikoje gydomi psichikos
sutrikimai. ,,Nuotaikos, nerimo,
adaptacijos, šizofreninio spektro, val-
gymo, asmenybės ir elgesio bei psi-
chologinės raidos ir emocijų sutriki-
mai – tai vis į mūsų kliniką besikrei-
piančių žmonių problemos, kaip ir
priklausomybės nuo alkoholio, nar-
kotikų ar medikamentų”, – sako D.

Stasiūnas.
Pasak jo, ,,Ąžuolyno klinikoje”

gydomi ir suaugę pacientai, ir vaikai.
Žmonės taip pat gali kreiptis ištikus
ūmioms krizinėms būsenoms. Klini-
koje įrengtos tik vienvietės arba dvi-
vietės jaukios palatos.

,,10 vietų esame numatę ir ilga-
laikiam palaikomajam gydymui bei
slaugai. Senyvo amžiaus žmonėms
teiksime užimtumo terapiją, psicho-
loginę pagalbą, profesionalią slaugą.
Visą parą jų saugumui čia budės
gydytojas, o prireikus kitų specialistų
pagalbos ar stacionarinio gydymo,
senelius aptarnaus ‘Medicinos diag-
nostikos centras’ arba ‘Baltijos ir
Amerikos klinika’, su kuriomis
esame pasirašę bendradarbiavimo
sutartis”, – apie ramioje vietoje ir
gražioje aplinkoje teikiamas slaugos
paslaugas pasakoja ,,Ąžuolyno klini-
kos” vadovas.

Anot D. Stasiūno, ateityje klinika
tikisi padidinti savo paslaugų pri-
einamumą žmonėms, sudarydama
sutartis su teritorinėmis ligonių
kasomis. Taip pat, bus siekiama su-
daryti palankias sąlygas, kad ,,Ąžuo-
lyno klinikoje” būtų patogu gydytis
ne tik vilniečiams, bet ir gyventojams
iš kitų Lietuvos vietų bei svečiams iš
užsienio.

Delfi.lt

Liuda V. ir Petras V. Avižonis, gyvenantys Laguna Hills, CA,
užsisakė „Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė ir 50 dol. auką Nuoširdžiai esame dėkingi.

Emily  Valancius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija Norusis, gyvenanti Highland Park, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame  labai
dėkingi už paramą.

Eufemija E.  Steponis, gyvenanti  Seven Hills, OH, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Atkelta iš 5 psl.
Seselė vienuolė Zosė prisiminė,

kaip Povilas atšventė savo paskutinį
gimtadienį su Šv. Antano parapijie-
čiais per Verbų sekmadienį. Savo
broliui padainavo kelias giesmes.
Prisiminė, kad brolis visuomet buvo
pasiruošęs nesavanaudiškai padėti
kitiems. Sūnėnas mažasis Ričardas
parašė savo dėdei laišką, bet taip su-
sijaudino, kad negalėjo jo paskaityti
ir padėkoti už jo globą, dosnumą ir
gerumą. Sūnaus laišką dėdei per-
skaitė jo tėvas Ričardas Strakšys.

Atsisveikinimo metu užuojautą
pareiškė Šv. Antano parapijiečiai ir
„Lietuviškų melodijų” radijo pro-
gramos vedėjas.

Tarp gausybės vasaros žydinčių
žiedų prie a. a. Povilo karsto bažny-
čioje buvo išdėstytos nuotraukos iš a.
a. Povilo gyvenimo. Buvo pastebėta,
kad a. a. Povilui šeima buvo svar-
biausia jo gyvenime.

* * *
Šv. Mišios už velionio vėlę buvo

atnašaujamos liepos 13 d., antradie-
nį, Šv. Antano parapijos bažnyčioje.
Gedulingas šv. Mišias koncelebravo
kun. Jonikas ir Holy Redeemer baž-
nyčios klebonas, prelatas Donald
Hanchon. Mišių metu vargonavo a. a.
Povilo vargonų mokytojas Eric Bak,
giesmes giedojo Juliegha Noruše-
vičiūtė. Ypač gražiai nuskambėjo
„Ave Maria”.

Savo pamoksle kun. Jonikas sa-
kė, jog nors a. a. Povilą jis pažinojo 9
mėnesius, velionis paliko jam ypa-
tingą įspūdį. Prisiminė, kaip praeitą

savaitę a. a. P. Strakšys pakvietė jį
prie stalo ir pavaišino kava ir pyragu.
Kun. Jonikas padėkojo gausiai Strak-
šių šeimai už jos pasiaukojimą ir
dėmesį Šv. Antano parapijai. Baigda-
mas kun. Jonikas palinkėjo a. a.
Povilui geros kelionės pas Viešpatį:
„Gerai dirbk ir visiems paieškok gerą
vietą danguje.”

Prelatas Hanchon sakė, kad jis
pažinojo a. a. Povilą ir jo šeimą apie
20 metų. Jie lankydavo Holy Redee-
mer parapiją. Jis apibūdino a. a.
Povilą kaip ramų, bet stiprios valios,
geros širdies, švelnų bei dosnų žmo-
gų.

Po Mišių 25 automobilių procesi-
ja nulydėjo a. a. P. Strakšį į jo amžino
poilsio vietą Šv. Jadvygos kapinėse.
Šeima ant a. a. Povilo karsto pabarstė
žemės iš Lietuvos ir savo kiemo. Bu-
vo kalbamos maldos, visi dalyviai
sugiedojo „Marija, Marija”. A. a. Po-
vilo bendraklasis Larry Michel pa-
dainavo jam specialiai skirtą dainą
anglų ir lenkų kalbomis. Po laidotu-
vių visi vyko papietauti.

Ilsėkis ramybėje, mielas drauge,
Povilai. 

Visi išeisime iš laiko, kiekvieno
laukia ši dalia. Tiktai laikykimės
mes Kristaus ir vėlei būsime drauge.
Ir taip lydėsime viens kitą, ir ašaros
riedės veide, tiktai meldžiu jus, pati-
kėkit, prasideda nauja pradžia (Jo-
lanta Toločkaitė)

Buvusi bendraklasė ir ilgametė
bičiulė Regina Juškaitė-Švobienė

Sudie, buvęs bendraklasi
a. a. Povilai Strakšy
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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 GYDYMAS

MARGUMYNAI

Petras Utka

Gyveno su broliu Silvestru. Šis
po vedybų apsigyveno atskirai. Abu
buvo bažnyčios tarnai. Petras vedė
Oną Valančiūtę iš Lazdynavos kaimo.
Graži buvo juodbruvė moteris. Visa-
da tvarkinga ir gera šeimininkė. Pet-
ras su ja užaugino tris dukteris: Janę,
Salomėją ir Meilę.

Kaime žemės turėjo 6 ha, o išsi-
kėlę į vienkiemį geros kalno žemės
gavo dar mažiau. Kaime turėjo ne-
didelį namelį su gražiomis nudažy-
tomis langinėmis. Viename gale (gry-
čioje) gyveno, o antrasis namo galas
buvo kaip sandėlis (kamara). Vėliau,
kai vedė brolis Silvestras, kamara bu-
vo įrengta naujai šeimai. Labai ankš-
tai gyveno ir išaugino šeimas. Iš tro-
besių stovėjo kluonas ir tvartas. Sta-
sys (šiaučius), Jurgis ir Petras Utkos
buvo vieno valako ūkininkai, todėl
turėjo bendrą kluonieną, kurioje
sukraudavo šiaudus į stirtas (kū-
gius). Petras išlaikė arklį, dvi karves
ir keletą avių. Žemę dirbo gerai ir
pasėlius prižiūrėjo. Tačiau nedidelis
žemės plotas (dar kaime) sudarė siau-
rus rėžius, kuriuose buvo sunku
žemę įdirbti ir prižiūrėti.

Kaip minėjau, Petras buvo baž-
nyčios tarnas, todėl šiek tiek prisi-
durdavo kalėdodamas pas parapijie-
čius. Petras gavo sklypą kalne, pasis-
tatė trobesius, tačiau jam ir žmonai
mirus sodyba buvo parduota, o duk-
terys išsikėlė gyventi kitur.

Silvestras Utka

Silvestras, vadintas Selvu, dirbo
parapijos bažnyčioje zakristijonu. Bu-
vo išmokęs batsiuvio amato, tačiau su
nedidelėm pertraukom visą laiką tar-
navo bažnyčiai. Gyveno su broliu Pet-
ru vienoje troboje (gryčioje). Selvas
ilgai senberniavo ir artimai draugavo
su mano dėde Dominu Palaima (taip
pat senberniu). Kokie jo santykiai
buvo su broliu Petru, nežinau, tačiau
viešumon neiškildavo jokių paskalų.
Atskirai nuo brolio Petro žemės ne-
turėjo ir jo niekas nematydavo dir-
bančio laukuose. Buvo apsiskaitęs
žmogus, dalyvavo Šaulių sąjungos
veikloje. Selvas dalyvavo ruošiant
viešus pasilinksminimo vakarus, ge-
gužines. Dirbdamas zakristijonu,
dažnai lankydavo kleboniją ir ten
susipažino su klebonijos tarnaite
Felicija (Felia), kilusia iš Kežionių
kaimo. Buvo iškeltos linksmos vestu-
vės ir Selvas, sukūręs savo šeimą,
įsirengė gryčios antrąjį galą. Labai
greitai šeimoje pasipylė vaikai: ketu-
rios dukterys ir du sūnūs.

Vyriausioji duktė Stasė liko gy-
venti prie tėvų. Nijolė įsigijo medici-
nos sesers specialybę, gyvena ir dirba
Kaune. Kitos dukterys: Regina, Gir-
da, Verutė, Birutė sukūrė šeimas ir
gyvena savarankiškai. Sūnus Valdas
miręs, o jaunėlis Algirdas gyvena Jo-
navoje.

Selvas, sulaukęs garbingo am-
žiaus – 94 metų mirė, o žmona Felia
gyvena Upninkuose ps dukterį Stasę.

Edvardas Jasionis

Pravardės neturėjo. Gyveno su

motina, kuri, kiek prisimenu, jau
buvo senyvo amžiaus. Todėl ūkio dar-
bams Edvardas samdydavo pusmer-
ges. Kaime turėjo pusvalakį (10 ha)
žemės. Laikė arklį, dvi karves ir avių.
Jis buvo vidutinis kaimo ūkininkas.
Žemę prižiūrėjo, tačiau javų derlius
buvo vidutinis. Matyt, stokojo patir-
ties, o be to, Edvardas ilgai neturėjo
šeimos, todėl  jaunystės polėkiai buvo
svarbesni. Gyvenamasis namas (dar
tebestovi) buvo vienu galu (gryčia),
kuriame gyveno, o antroje namo pu-
sėje buvo sandėlis (kamara), kur san-
dėliuodavo grūdus ir laikydavo ūkio
rakandus.

Edvardas buvo išvaizdus kaimo
vaikinas: šviesiais plaukais, mėlyna-
kis, aukštas, todėl ilgai rinkosi mer-
giną sau į žmonas. Bajoriškių kaime
Stepšių (Adukų) šeimoje buvo graži
mergina Ievutė. Jos tėvai žadėjo di-
delę pasogą, todėl tikėjosi ištekinti
Ievutę už turtingo ūkininko. Edvar-
das, susipažinęs su Ievute, pradėjo
dažniau su ja susitikinėti. Draugystė
peraugo į didžiąją meilę. Piršosi Ievu-
tei stambus ūkininkas Vareikis iš
Medinų kaimo. Tėvams šis jaunikis
patiko ir ruošėsi Ievutę už jo ištekin-
ti. Tai sužinojęs, Edvardas pasirūpino
gauti leidimą vedyboms iš vyskupo
(kurijos), todėl nereikėjo skelbti ve-
dybų viešai bažnyčioje. Kai teisinis
dokumentas vedyboms buvo gautas,
buvo sutarta slaptai bažnyčioje susi-
tuokti.

Sutartą sekmadienį Ievutė nėjo į
bažnyčią, o pasiruošė ryšulėlį rūbų ir
laukė sutartoje vietoje atvažiuojant
jaunojo. Edvardas turėjo gražų kaš-
toną arklį. Jam padėjo važiuoti Simo-
nas Grinius (keltuvo savininkas).
Persikėlę per upę, jie patraukė į Ba-
joriškių kaimą, kur su ryšulėliu laukė
jaunoji Ievutė. Įsodinę ją į vežimą
šuoliais važiavo iki keltuvo ir persi-
kėlę per upę nuvyko tiesiai į bažny-
čią. Kunigas Juozas  Šereiva laukė
jaunųjų. Ievutė priėjo išpažinties ir –
tiesiai prie altoriaus. Susituokę jau-
nieji eidami nuo altoriaus šypsojosi, o
vargonininkas grojo Mendelsono
maršą. Iš bažnyčios atvažiavo pas Ed-
vardą, kur laukė jo motina ir arti-
mieji draugai. Žydelis Kremermanas
Mitkė su patefonu sugrojo maršą ir
iššovė iš medžioklinio šautuvo. Stalas
buvo kuklus. Išgėrus stiklelį, vestu-
vių įtampa atslūgo. Tačiau temstant
pasirodė Ievutės tėvai Adukai. Jau-
nieji išbėgo į priemenę ir puolė tė-
vams bučiuoti rankų, atsiprašyti.
Tėvai, neperžengę gryčios slenksčio,
išvažiavo. Žinoma,  vestuvinė nuotai-
ka pasikeitė.

Keletą mėnesių jaunavedžių nie-
kas nelankė. Po pamaldų pradėjo lan-
kyti Ievutės sesuo Stefutė. Vėliau ir
tėvai atleido jauniesiems, galiausiai
susitaikė. Ievutės tėvai pasogai nu-
pirko 38 ha ūkį Bukonyse. Tada Ed-
vardo šeima (jau turėjo sūnų Vidą)
paliko Upninkus ir persikėlė į  Buko-
nis. Edvardas pradėjo ūkininkauti,
šeimoje atsirado duktė Laimutė, gimė
antras sūnus.

1944 metais vėl Lietuvą užval-
džius okupantams, Edvardas dėl poli-
tinių motyvų 1945 m. buvo areštuo-
tas ir išsiųstas katorgon į Vorkutą. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 7

John J. Siaurusaitis, gyvenantis  Baltimore, MD, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Maksiminas Karaska, gyvenantis  Frederickburg, VA, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo laikraščio leidybai pa-
remti dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už paramą.

Valgant mažiau mėsos, galima
lengviau išlaikyti normalų kūno
svorį, teigia mokslininkai. Europoje
ištyrus beveik 400 tūkstančių suau-
gusiųjų nustatyta, kad mėsos valgy-
mas siejamas su svorio didėjimu, net
jei žmonės suvartoja vienodą kiekį
kalorijų.

Stipriausia ryšys nustatytas
tiems, kas vartojo perdirbtą mėsą
kaip dešros ir kumpis, teigia Londono
imperijos koledžo mokslininkai. Tai
reiškia, kad daug proteino turinčios
dietos per ilgą laikotarpį nepadės
tiems, kas siekia sumažinti savo
svorį. Tyrimo išvados, kurias paskel-
bė žurnalas „American Journal of
Clinical Nutrition”, sutampa su
visuomenės sveikatos specialistų pa-
tarimais apskritai valgyti mažiau
mėsos.

Mokslininkai naudojo didelio ty-
rimo duomenis, kuriame siekiama
nustatyti mitybos ir vėžio sąsajas,
praneša BBC. Dešimties Europos val-
stybių gyventojų svoris buvo paimtas
tyrimo pradžioje ir po penkerių metų,
jie taip pat pildė išsamius mitybos

klausimynus. Mokslininkai nustatė,
kad mėsos vartojimas susijęs tiek su
vyrų, tiek ir moterų svorio padidė-
jimu, teigiama Savigydos pramonės
asociacijos pranešime. Tokia priklau-
somybė nustatyta ir atsižvelgus į ka-
lorijų suvartojimą apskritai, fizinį ti-
riamųjų aktyvumą ir kitus veiksnius,
kurie galėjo turėti įtakos rezulta-
tams.

Mokslininkai nustatė, kad tie
žmonės, kurie suvartodavo tą patį
kalorijų kiekį, tačiau kasdien suval-
gydavo 250 gramų mėsos daugiau nei
kiti, per penkerius metus papildomai
priaugo 2 kilogramus svorio. Tokie
duomenys prieštarauja teorijai, kad
daug proteino ir mažai angliavan-
denių turinčios dietos žmonėms pa-
deda sumažinti svorį. Nors neaišku,
kodėl mėsa paskatina priaugti dau-
giau svorio žmonėms, kurie suvartoja
tą patį kalorijų kiekį, gali būti, kad
toks daug kalorijų turintis maistas
kaip mėsa pakeičia, kaip žmogaus
organizmas reguliuoja apetitą.

Delfi.lt

Daugiau svorio priauga vartojantieji 
daugiau mėsos

Technologijos trukdo ilsėtis
Jei manote, kad kelios savaitės

tingaus gulinėjimo paplūdimyje pa-
dės atsikratyti įtampos darbe pilnų
metų, manykite iš naujo, – rašo „The
Daily Mail”. Neseniai atliktoje ap-
klausoje paaiškėjo, jog pusę vadybi-
ninkų vasaros atostogos priverčia
„dar labiau jaudintis”. Daugelis jų į
vasarišką pakrantę su savimi tem-
piasi išmaniuosius „BlackBerry” ir
„iPhone”.

Tyrimas parodo drastišką tech-
nologijų poveikį atostogoms. Pasak
mokslininkų, dabar jau nebėra taip

paprasta „nuo visko atsijungti ir atsi-
palaiduoti”. Vietoj to, jog leistų laiką
su šeima, daugelis kontorų darbuoto-
jų nuolat tikrinasi elektroninį paštą,
atsako į užklausas, atsiliepinėja į
skambučius darbo reikalais. „Seniai
praėjo tos dienos, kai kelioms savai-
tėms galėjai nutraukti ryšį su darbo
pasauliu ir visavertiškai pailsėti.
Nors technologinės priemonės įgalino
žmones dirbti nuotoliniu būdu, iš-
jungti jas dabar yra kur kas sun-
kiau”, – tikino tyrimą kuravusi mok-
slininkė Penny de Valk. Balsas.lt
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Iškilmingame rajono tarybos
posėdyje – Garbės piliečio vardo

regalijos Marijai Remienei
STEPONAS LIKTORAVIÇIUS
www.sirvinta.net

Šeštadienio, liepos 24 d., vidur -
die nį, po miesto šventės, skirtos Šir-
vintų 535 metų ju biliejui, atidarymo,
įvyko iškilmingas rajono tarybos po -
sėdis, kuriame, vykdant birželio mė -
nesio tarybos posė džio sprendimą su -
teikti iš Musninkų kilusiai JAV lietu-
vių visuomenės ir kultūros veikėjai
Marijai Bareikaitei-Remienei krašto
garbės piliečio var dą, įteiktos šį titulą
liudijančios regalijos.

Kraštietės nuopelnus Lietuvai,
Širvintų kraštui ir Musninkams pris-
tatė Musninkų seniūnė Birutė Jan -
kauskienė. Ji kalbėjo, kad Marija Ba -
reikaitė-Remienė gimė ir užaugo
Mus  ninkuose, prisiminė jos šviesaus
atminimo tėvus ūkininkus Eleonorą
ir Joną Bareikas, jų darbus Mus nin -
kų krašte. Kadangi J. Bareika vokie -
čių okupacijos metais dirbo Musnin -
kų valsčiaus viršaičiu, 1944 m. šei ma
buvo priversta pasitraukti į Vo kietiją.
1949 m. M. Bareikaitė emigravo į
JAV, studijavo verslo administravimą,
35-erius metus dirbo draudimo kom-
panijoje ,,Aetnos”. Išauklėta katali -
kiš ka dvasia ir Nepriklausomos Lie -
tu vos idealais, ji visą gyvenimą dirba
lietuvybės ir Lietuvos labui. Būdama
profesionali ir talentinga vadybinin -
kė, kelis dešimtmečius sėkmingai va -
dovavo svarbiausių išeivijos instituci-
jų finansavimu besirūpinantiems
fon dams ir komitetams.

1963 m. tapusi Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų kon -
g regacijos Čikagos rėmėjų grupės va -
dove, dvidešimt penkerius metus or -
ga nizavo labdaringus kultūros rengi -
nius Putnamo seselių vienuolynui
remti, bendravo su išeivijos daili nin -
kais, surengė daug jų kūrybos paro-
dų.

1974–1996 metais M. Remienė
dir bo Lietuvių Fonde, pirmininkavo
jo valdybai, tarybai, komisijoms. Ypa -
tin gi jos nuopelnai ,,Draugui”,  nuo
1909 metų einančiam išeivijos lietu-
vių dienraščiui: daug metų vadovauja
jo leidybai lėšas telkiančiam Draugo
fondui, yra jo tarybos pirmininkė.
Nuo 1995 m. M. Remienė globoja lie -
tuvišką radijo laidą ,,Margutis II”.

1997–2006 metais, būdama JAV
LB Kultūros tarybos pirmininke, ji
organizavo šimtus išeivijos kultūri -
nių renginių, rūpinosi geriausių Lie -
tu  vos solistų ir meno kolektyvų
pasirodymais išeivijos lietuvių ben-
druomenėse. Vienas svarbiausių M.
Remienės nuopelnų – 2000 m. į Lie -
tuvą parvežti M. K. Čiurlionio galeri-
jos rinkiniai, nuo 1957 m. specialiai
kaupti Nepriklausomai Lietuvai.

M. Remienė apdovanota Jono
Pau liaus II medaliu ,,Pro Ecclesia et
Pontifice”, Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Riterio
kryžiumi, Lietuvos Laisvės Kovos są -
jūdžio Pasipriešinimo dalyvio kryžiu-
mi.

M. Remienės dėmesio netrūksta
ir Širvintų kraštui. Savo tėvų atmini -
mui ji atnaujino Musninkų Švč. Tre -
jybės bažnyčią, sutvarkė šventorių,
su remontavo kleboniją. Musninkų
miestelio aikštė pasipuošė jos pado -
vanota Šv. Arkangelo Mykolo skulp-
tūra. M. Remienė visada remia Mus -
ninkų vidurinę mokyklą, prisidėjo lė -
šomis prie Parapijos namų remon-
to.

Šia proga Mariją Remienę sveiki-
no daugybė Širvintų krašto inteligen-
tų, politikų, Musninkų vidurinės
mokyklos direktorius V. Trakima vi -
čius, specialiai tam reikalui į Šir vin -
tas atvykęs ,,Vorutos” laikraščio lei-
dėjas ir redaktorius Juozas Vercin -
kevičius.

Marija Remienė po Širvintų miesto garbės pilietės regalijų įteikimo (viduryje).
Jai iš dešinės stovi Širvintų miesto meras Kęstutis Pakalnis.

Agnės Gatelytės nuotraukos

,,Būdama toli nuo tėvynės aš visą gyvenimą buvau su jumis, dirbau Lietuvai
ir gimtojo Musninkų krašto žmonėms”, – sakė Marija Bareikaitė-Remienė.               

Vytauto Lapėno atminimo
įamžinimui statomas paminklas

Pasaulyje garsaus lakūno Vy -
tauto Lapėno atminimui įamžinti
sta tomas paminklas Tetirvinų kaime
Pasvalio rajone lakūno vardu pa -
vadin toje gatvelėje. Paminklo atida -
rymas ir aviacijos šventė planuojami
rugpjūčio 28 dieną.

Legendinis lakūnas V. Lapėnas,
suteikęs sparnus daugeliui žmonių,
tapęs tikru Mokytoju, savo asme -
ninių savybių ir ypatingų gabumų dė -
ka yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet
ir pasaulyje. Deja, priartėjus prie
sportinių viršukalnių, Vytautą ty kojo
nelaimės. Pirmą kartą tai nutiko
1989 metais, kai Vytautas su akroba-
tiniu lėktuvu Kyviškių aerodrome
nukrito į mišką. Tačiau po daugybės
nudegimų jis ne tik išsikovojo gyvybę,
bet ir galimybę vėl skraidyti, tapo tre -
neriu ir ryškia asmenybe. Kita baisi
nelaimė lemtinga buvo 2008 metų
sausį, pakilus į dangų su malūns par -
niu Rojūnų aerodrome. Daugeliui
žmonių V. Lapėnas tebėra skraidanti
legenda, tai Lietuvos aviacijos aukso
fondas. 

Išėjus V. Lapėnui amžinybėn, avi-
a torių sumanymu buvo įkurta vi -
suomeninė komisija atminimui įam -
žinti, sukurtas paminklas-biustas,
ku ris visuomenei bus pristatytas ir
atidengtas vasaros paskutinįjį savait-
galį. Paminklo autorius pasvalietis
skulptorius Kęstutis Krasauskas.
Panevėžio aeroklubas žada pagerbti
la kūną, surengdami gražią aviacijos
šventę su pasirodymais ore bei gali-
mybe kiekvienam išbandyti skrydį.

Norintiems prisidėti prie iškilaus
piloto atminimo įamžinimo atidaryta
Pasvalio rajono Tetirvinų krašto ben-
druomenės sąskaita, kurią gali pa pil -
dyti kiekvienas žmogus, kuriam svar-

bus atsidavusio Skrydžiui lietuvio
lakūno atminimo įamžinimas. Tiks -
linė sąskaita: LT41 4010 0426 0025
2163, AB DnB NORD bankas. Pa -
minklo rėmėjų – organizacijų ar pa -
vienių žmonių pavardės bus įrašytos į
specialų albumą Pasvalio krašto mu -
zie juje. Visi rėmėjai bus paskelbti pa -
minklo atidengimo ceremonijoje. Ti -
kimasi, kad aviacinių tradicijų krašte
nepritrūks lėšų paminklo statybai.

Informaciją parengė 
Vilma Jankienė

Vy tauto Lapėno paminklo autorius
pasvalietis skulptorius Kęstutis Kra -
sauskas. 

Dalyvauja rašytojos dukra Rūta
Andries ir anūkė Daina, Vinco Ku-
dirkos brolio Motiejaus anūkė Zita
Ruočkuvienė, Išeivių literatūros sky-
riaus vedėja Virginija Paplauskienė,
aktorė Vilija Grigaitytė, operos solis -
tė Rita Preikšaitė, pianistė Beata
Vingraitė.

Prieš renginį kviečiame aplan -
kyti parodą, skirtą Kotrynos Grigai -
tytės 100-mečiui „…poezija ir meilė
ištikimiausios mano gyvenimo paly -
do vės…”, kurią parengė Virginija
Paplauskienė, apipavidalino daili -
ninkė Inga Zamulskienė.

„Tėviškėj gimė subtiliausi ir
gražiausi poezijos posmai, ir, daina
vir tęs ‘Na tai kas’. Ten aš laisvai,
niekieno netrukdoma, išsitiesdavau
kūrybiniam darbui. Mama rašymui
labai pritarė. Šiuo atveju ji buvo tikra
dr. V. Kudirkos sesuo. Gerai atsimenu
jos žodžius: ‘Rašyk, vaikeli, rašyk.
Dirbti ūkyje gali kiekvienas, o rašyti –
ne... Gal ateis dienos, kada nebus tam
laiko, tai rašyk dabar, kol esi pas
mane’. <...> 

Man buvo pavesta gėlių prie žiū-
ra. O jų buvo pilni darželiai. Vien tik
bijūnų vienais metais suskaičiavau
71 krūmą. Platūs sodo takai, tarpais

taip gi buvo gėlėmis apsodinti. Takus
reikėdavo prižiūrėti, kad gė lėmis nea-
paugtų, o tie bijūnai... Balti, ru žavi,
raudoni. Jų kvapsnis, jų gro žis...”

Kotryna Grigaitytė

Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejus (MLLM). Adresas: Rotušės a.
13, LT–44279 Kaunas. Darbo laikas:
antradieniais-šeštadieniais 9 val. r. –
5 val. p. p. Tel. 8-37-207477 el. paš-
tas jmaironis@takas.lt

Kotryna Grigaitytė 1930 m.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje 
rugpjūčio 12 d., ketvirtadienį, 5 val. p. p. rašytojos

Kotrynos Grigaitytės 100-mečio minėjimas

Indrė ir  Donatas Tijūnėliai, gyvenantys Lemont, IL, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi už paramą.
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Bresto žemė – Lietuvos
istorijos dalis

Bresto žemė yra bene svarbiau-
sioji Baltarusijos dalis, jungianti va-
karus ir rytus. Miškai, tarpumiškis,
geltoniu žėrintys rapsų laukai, mėly-
nos rugiagėlių akys, padūmavę nuo
rūko upių slėniai... Važiuojant greit-
keliu iš abiejų pusių šmėkščioja seni
ir jauni miestai su cerkvių kupolais ir
bažnyčių bokštais, kaimai su mėlynai
dažytomis tvoromis ir gandrų lizdais
ant namų stogų.

Prisilietimas prie istorijos

Per kelias valandas Bresto žemę
keliautojas gali pervažiuoti skersai ir
išilgai. Tačiau tada jis taip ir neišgirs
galingų ąžuolų ošimo Belovežo girio-
je, neišvys po ją klajojančių išdidžių
stumbrų, nesužinos, kokias paslaptis
slepia istorinės pilys. Ir Bresto tvir-
tovė neatskleis jam savo gynėjų hero-
izmo.

Šiame krašte, menančiame nepa-
prastai turtingą istorinę praeitį,
padovanojusiame pasauliui genialų
poetą Adomą Mickevičių bei sukilimo
vadą Tadeušą Kosciušką, reikėtų
paviešėti ilgiau.

Mums, lietuviams, viešnagė
Bresto krašte – puiki proga dar kartą
prisiliesti prie savosios šalies istori-
jos. Juk šis kraštas – tai Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės dalis, me-
nanti Vytautą ir Kęstutį, Sapiegas ir
Radvilas. Čia vyko daug reikšmingų
mūsų tėvynei įvykių, kuriuos net vi-
sagalis laikas nepajėgia ištrinti iš
atminties.

Kviečia istorijos vingiai

Nutarę pakeliauti po Bresto
kraštą, pirmiausia pasukite į Kame-
necą, įsikūrusį į šiaurę nuo Bresto,
ant Lesnaja upės kranto. Tai labai
senas miestas, savo gimtadienius
švenčiantis nuo 1276 metų. Šį kraštą
valdęs tuometinis kunigaikštis Vla-
dimiras Vasilkovičius nusprendė su-
stiprinti šiaurines savo kunigaikštys-
tės ribas, tad ėmė statyti pasienio
miestą-tvirtovę. Davė jam Kameneco
vardą – simbolinį, susijusį su akme-
niu. Gal neatsitiktinai, o nujaus-
damas, jog miestui teks būti tvirtam
lyg akmeniui, kad atlaikytų istori-
nius kataklizmus.

Kunigaikštystės pakraštyje tąsyk
iškilo ir didžiulis akmeninis bokštas –
šiandieninio Kameneco simbolis. Šis
statinys geriausiai atspindi krašto
istoriją. Ir ne vien todėl, kad jame da-
bar įrengtas muziejus, tiesiog į
kiekvieną jo plytą įsirėžusios amžių ir
įvykių žymės.

Pirmoje XIV a. pusėje Kamene-
cas įeina į LDK sudėtį, o dalijantis
Gedimino palikimą, atitenka Kęstu-
čiui. Vėliau, 1382-aisiais, kaip žmo-
nos Danutės kraitį jį perima Kęstučio
žentas Mazoveco kunigaikštis Janu-
šas. Kitais metais Kameneco bokštą
po savaitę trukusios apsiausties
užima Jogaila, tačiau netrukus jį
drauge su visu miestu atiduoda Vy-
tautui. Jogaila su Vytautu Kameneco
bokšte dažnai susitikdavo pasitarti ir
pailsėti prieš medžioklę Belovežo
girioje.

Pro Kamenecą ėjo svarbus kelias
iš Krokuvos ir Liublino į LDK mies-
tus – Gardiną, Vilnių ir toliau, į ry-
tus. Akmeniniame šio miesto bokšte
svečiavosi pasiuntiniai iš Europos

šalių, Novgorodo ir Pskovo, o 1409 m.
Romos popiežiaus Aleksandro V lega-
tas čia įteikė bulę Lenkijos karaliui.

Bokšte – unikaliame karinės
statybos šedevre – veikia muziejus su
turtinga kraštotyros ekspozicija. Na,
o užlipus ant bokšto verta pasigrožėti
įspūdinga senojo LDK miesto Kame-
neco panorama. Nuo čia puikiai ma-
tyti stačiatikių Šv. Simeono soboras,
kuriame saugomos vilniečio daili-
ninko I.Trutniovo (XIX a. pab.) tapy-
tos ikonos.

Katalikų tikėjimą išpažįstantys
žmonės aplanko Kamenece veikian-
čią Šv. Apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčią.

Dar dėmesį patraukia įspūdingas
paminklas miesto įkūrėjui Oleksai,
kurį Volynės kunigaikštis Vladimiras
Vasilkovičius 1276 m. pasiuntė į šiau-
rines kunigaikštystės žemes įsteigti
tvirtovę – būsimą Kamenecą.

Belovežo girią saugo UNESCO

Iš Kameneco kelias veda į Bal-
tarusijos nacionalinį parką – Belove-
žo girią, 1992-aisiais UNESCO ją
įtraukė į Pasaulinio žmonijos paveldo
sąrašą.

Čia išlikusi žmogaus rankų be-
veik neliesta pirmapradė Europos
miškų dalelė su turtingiausia flora ir
fauna. Pagal biologinę įvairovę Belo-
vežo giria gretinama su tokiais visoje
planetoje žinomais miškais kaip
Amazonės džiunglės ir Afrikos Gabo-
no Respublikos tropikai.

Šis miškų masyvas, kažkada be-
sidriekęs nuo Baltijos jūros iki Bugo
ir nuo Oderio iki Dniepro, pirmąsyk
buvo paminėtas Ipatjevo metraštyje
dar 983 metais. Čia gyveno karingos
jotvingių gentys, o į girią pretendavo
totoriai ir vokiečių riteriai, lenkų
karaliai, rusų carai. LDK giria atite-
ko 1366-aisiais, o 1409 m. Belovežo gi-
rios pavadinimas atsiranda istoriniuo-
se lietuvių ir lenkų dokumentuose.

Dar XV–XVI a. buvo susirūpinta
šios unikalios girios išsaugojimu. Ka-
ralius Žygimantas I išleido įsakymą,
įpareigojusį saugoti girią ir joje gyve-
nančius žvėris. Netrukus pasirodė ir
pirmi Miško nuostatai, reguliavę pra-
moninį miško gėrybių naudojimą.

Istoriniai kataklizmai niokojo šią
girią, bet ji vis dėlto išliko iki mūsų
dienų. Dabar šiuo nacionaliniu parku
rūpinasi Baltarusijos prezidento val-
dyba.

Neatsiejamas Belovežo girios at-
ributas – stumbrai. Baltarusiškoje
Belovežo girios dalyje gyvena per tris
šimtus šių žvėrių. Dauguma jų laisvai
vaikštinėja miške, kitais girios galiū-
nais galima pasigrožėti voljeruose.

Su turtinga Belovežo girios isto-

Brangiai sesutei

A † A
SOFIJAI

mirus, brangiai VANDAI BRAZDŽIŪNIENEI nuoširdžią
užuojautą reiškia

Algimantas Mykolaitis

A † A
SOFIJAI GALANTE

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą dr. GEORGE
GALANTE su šeima ir visus artimuosius.

Teresė Kučienė
Pranas Povilaitis

Česė, Evaldas ir Linda Veleckiai

rija, fauna ir flora galima susipažinti
Gamtos muziejuje, ypač mėgstama-
me jaunųjų lankytojų. Na, o suaugu-
siuosius labiau domina čia įsikūrusi
„Viskulių” vyriausybinė rezidencija,
kurioje 1991-aisiais buvo pasirašytas
Baltarusijos laisvės aktas. Taip ši vie-
ta dar kartą įėjo į istoriją.

Čia planuotas Žalgirio mūšis

Brestas, kaip stambus prekybos
ir amatų centras, į LDK sudėtį įėjo
1319 metais. Jame buvo pastatyti
Svečių namai, rengiamos mugės,
klestėjo amatai: čia nuolat darbavosi
kalviai, odininkai, staliai, puodžiai,
siuvėjai, kurpiai. 1550 m. Breste ėmė
veikti pirmoji šioje teritorijoje spaus-
tuvė, kurioje buvo išspausdinta ir
garsioji Bresto Biblija.

Klestintis LDK miestas buvo
vadinamas Polesės Venecija, jis 1390-
aisiais, antrasis po sostinės Vilniaus,
gavo Magdeburgo teises. 1406 metais
karalius Jogaila ir kunigaikštis Vy-
tautas čia kūrė Žalgirio mūšio planą.

LDK su Lenkija susijungus į
Abiejų Tautų Respubliką (1569 m.),
Brest-Litovske (taip tuo metu vadi-
nosi miestas) buvo paskelbta Bresto
bažnytinė unija, suvienijusi šios vals-
tybės teritorijoje rytines ir vakarines
krikščionybės atšakas.

Abiejų Tautų Respublikos epo-
cha paliko Bresto žemėje gausybę
bažnyčių ir vienuolynų, Pinsko jė-
zuitų kolegiją ir didingus Sapiegų
rūmus Ružanuose.

Po trečiojo Abiejų Tautų Res-
publikos padalijimo (1795 m.) Bresto
kraštas įėjo į Rusijos imperijos sudėtį.
Valdant Nikolajui I, senojo Bresto

vietoje iškilo didžiulė Bresto tvirtovė.
Nuo 1915-ųjų kraštas ilgam buvo

atsidūręs Pirmojo pasaulinio karo
veiksmų zonoje, o 1918 m. kovo 3 d.
Bresto tvirtovėje buvo pasirašyta gar-
sioji Bresto taika. Tačiau sunkiausius
išbandymus, žinoma, teko atlaikyti
per Antrąjį pasaulinį karą. 1941-ųjų
birželio 22 d. Vermachto kariuomenė
atakavo tvirtovę, tikėdamasi užval-
dyti ją per aštuonias valandas. Hero-
jiška jos gynyba tęsėsi apie mėnesį.
Nuo ugnies lydėsi plytos, į šipulius
byrėjo betonas, o žmonės laikėsi.

Šiandien memorialinis Bresto
tvirtovės kompleksas-muziejus – vie-
nas iš garsiausių Baltarusijos istori-
jos objektų.

Atkasta archajinė gyvenvietė

Na, o išėję už tvirtovės mūrų ir
perkirtę Bugą juosiantį tiltą, ne-
trunkame patekti į dar ankstesnius
istorinius laikus – XI–XIII a. Mat čia
archeologai yra atkasę senovinę
gyvenvietę – Bresto pirmtakę. Savo
akimis išvydome, kaip kažkada gy-
veno žmonės. Atkasti 17 statinių
iškalbingai rodo to meto gyvenamųjų
namų ir ūkinių pastatų stilių, o
aptikti buities reikmenys pasakoja
apie protėvių kasdienybę.

Visi radiniai kruopščiai užkon-
servuoti, o senoji gyvenvietė atsi-
dūrusi po stikliniu gaubtu. Ją turistai
apžvelgia iš viršaus. Sakoma, kad
toks muziejus vienintelis Europoje.
Ne šiaip sau ir jį juosianti teritorija
paskelbta istoriniu archeologiniu
draustiniu.

Asta Bendoraitė
,,Valstiečių laikraštis”
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Skelbiamas XIV Tautinių šokių 
šventės ženklo (logo) konkursas 

2012 m. liepos 1 d. į Boston, MA
sugužės tautinių šokių šokėjai iš JAV,
Kanados, Europos ir Pietų Amerikos
lietuviškų  į XIV Lietuvių tautinių šo -
kių šventę. 

Šventės ruošos komitetas jau
pra dėjo ruošos darbus ir skel bia
Tautinių šokių šventės ženklo (lo go)

sukūrimo konkursą. Savo pasiū ly -
mus siųskite iki rugsėjo 1 d. el. paš -
to adresu PauliusB@aol.com

Laimėtojas bus paskelbtas 2010
m. rugsėjo 30 d.

Konkurso nuostatai

Šventės ženklu bus pažymėti pla -
katai, vėliavos, marškinėliai, šventės
prog rama, vokai, tinklalapio svetai -
nė, suvenyrai. Tad ženklas turi būti
lengvai skaitomas ir atpažįstamas
tiek jį padidinus, tiek sumažinus. Jis
gali būti juodai-baltas ir spalvotas (ne

daugiau kaip 4 spalvų).
Ženklo tekste turi būti užrašas:

,,XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šven-
tė. XIV Lithuanian Folk Dance
Festival. Boston 2012”.

Šrifto stilių ir dydį nustato kūrė-
jas. Pageidautina ženkle atspindėti
Bos ton miestą. Kūrėjas vertinimo ko -
misijai privalo atsiųsti neilgą projek-
to pagrindinės minties paaiškinimą
raštu. 

Sukurtą ženklą atsiųsti pdf arba
jpg formatu. Ženklai vertinimui bus
spausdinami 8”x11” dydžio lape.
Sukurtą ženklą komisijai pateikti
šiais būdais:

1 – juodai-baltą su tekstu;
1 – juodai-baltą be teksto;
1 – juodai-baltą bendrą pavyzdį.
Spalvoti ženklai neprivalomi, bet

jeigu spalva svarbi, prašoma atsiųsti
ir spalvoto ženklo pavyzdį.

Šventės ruošos komitetas

Dailininkės Vidos Krištolaitytės parodos „Atgaila ir meilė“ atidaryme liepos 11
d. Kretingoje, pranciškonų vienuolyne. Stovi: kun. Benediktas Jurčys, OFM,
Renata Žiukaitė, Aldona Kerpytė, Vida Krištolaitytė, žurnalistas Stasys Po-
vilaitis.                                   V. Krištolaitytės asmeninio albumo nuotr.

Sekmadienį, liepos 25 d. kuni-
gas salezietis, misionierius Herma-
nas Šulcas atnašavo šv. Mišias Palai -
min tojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Le mont. 

Susitikime po Mišių kun. H. Šul -
cas susirinkusiems pasakojo apie gy-
venimą Afrikoje ir apie Jaunimo so-
dybą, kurią kunigas prieš dešimtmetį
įkūrė savo senelio žemėje Kėkštų
kaime (Kretingos rajonas). 

Kun. Hermanas Šulcas susitikimo
PLC metu.

Dainos Čyvienės nuotr.

Liepos 1 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvyko susitikimas su  doku-
men tinių ir vaidybinių filmų kūrėju iš Lietuvos Aloyzu Jančoru. Kino mylėto-
jams buvo parodyti du filmai – ,,Akligatvis” ir ,,Ištraukos iš dienoraščio”.   

Nuotraukoje: Aloyzas Jančoras, Maria Vanagas, Stanley Balzekas, Jr.,
Meilė Jančorienė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje.

Ritos Janz nuotr.

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija 
vyks rugsėjo 24–26 dienomis  Orlando, FL 

,,Ren aissance Orlando Ho tel – Airport”
(5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Registruotis reikia iki šių metų rugpjūčio 25 d. tel. 1-800-545-1985.
Kambario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia pami nėti, kad

dalyvausite Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

�Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys jau 20 metų meldžiasi, kad kon-
gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai min tą -
ja ir maloniai kvie čia visus dalyvauti
šv. Mišiose, kurios bus aukojamos
šeš ta dienį, rugpjūčio 7 d., 9:30 val. r.
se selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Po Mišių ne -
didelės vaišės. Dau giau informacijos
tel. 773-776-1324 arba tinklalapyje
www.ssc2601. com

�Maloniai kviečiame visus į Va -
sa ros šventę, skirtą Žalgirio mūšio
600-osioms metinėms paminėti, kuri
vyks  rugpjūčio 8 d. (sekmadienį) 12
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro so -
de lyje, Lemont. Šventėje dalyvaus
broliškų tautų atstovai, kurių ainiai
a nuo me tu  petis į petį su lietuviais
ko vo jo prieš kryžiuočius. Pergalingai
aidint būg nų ir pučiamųjų garsams
Šaulių rinktinės veliavininkų veda -
mas atžygiuos ir pats Didysis Lie tu -
vos kunigaikštis Vytautas bei Lietu -
vos valdovas ir Lenkijos karalius Jo -
gaila su svita. Nu galėtojams šoks ir
dainuos vaidilutės, gros ,,Gabija”.
Šventės metu vyks Žalgirio mūšiui
paminklo ati dengimas (pa min klo
autorius – Ro mualdas Povi laitis).
Susirinkusieji galės pasmaguriauti
įvairiais gardumynais, paragauti gar-
daus alučio ir kitų gaivių gėrimų.
Šventės vedėjas – Algiman tas Bar -
niškis. Ruošia JAV LB Vidurio Vaka -
rų apygarda kartu su LR gene ra liniu
konsulatu Čikagoje, Šiaurės Ameri -
kos lietuvių studentų sąjunga ir JAV
lietuvių jaunimo sąjunga.

��Tradicinė Pasaulio lietuvių
cen tro gegužinė vyks sekmadienį,
rugpjūčio 29 d. Pradžia 1 val. p. p.
Kviečiame dalyvauti.

��Santaros-Šviesos 57-ame suva-
žiavime rugsėjo 10 d., penktadienį,
vyks a. a. Juliaus Šmulkščio paminė-
jimas. Profesorius buvo aktyvus San-
taros-Šviesos narys, ilgametis India-
na Uni versity – Purdue Fort Wayne
Univer sity dekanas ir Politikos mok-
slų ka tedros vedėjas, LR prezidento
Valdo Adamkaus patarėjas. 2010 m.
buvo apdovanotas LR Gedimino ordi-
no Ko mandoro kryžiumi.

�Pasaulio lietuvių centras gruo -
džio 4 d. organizuoja ,,Metų žmo-
gaus” pokylį. Pradžia 6 val. v.

��Visus kviečiame į Beverly Sho -
res Lietuvių klubo gegužinę, kuri
vyks nuosta biame Lituanikos parke
šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 12 val. p.
p. skambant Broniaus Mūro muzikai,
ąžuolų pavėsyje, šalia Dariaus ir
Girėno paminklo, prie čiurlenančių
fontanų. Pietūs, gėrimai, loterija.
Susitikime, pabendraukime, links -
min kimės kartu. 

�Kasmetinės 96-osios Lietuvių
dienos vyks rugpjūčio 14 d. nuo 11
val. r. iki 5 val. p. p. ir rugpjūčio 15 d.
nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p.
Frackville Mall apsipirkimo centro
pa talpose. Šventės svečias – brig. ge n.
Frank J. Sullivan. Mu zi ki nę pro-
gramą atliks šokių kolektyvai ,,Ma lū -
nas” (Baltimore) ir ,,Gin ta ras” (Ma -
ha noy City), akor deonistas Lyn ne
Cox, dainininkas Ro  bertas Kup s tas.
Visus kviečiame paskanauti lie tu viš -
ko maisto, dalyvauti mugėje. Ren ginį
or ganizuoja Lietuvos Vy čių An -
thracite kuopa Nr. 144 ir Schuylkill
County lan kytojų biuras (Vi sitors Bu -
reau).  Daugiau informacijos su teiks
Larry Do malakes tel. 570-874-4092 ir
Marion Wydra tel. 570-339-5565.

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle vyks
Lietuvių Bendruomenės šeimos sto-
vyk la „Lankas”. Daugiau ir išsames-
nės in formacijos gausite iš stovyklos
va dovės Jūratės Audėjaitienės (hiju-
rate@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”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

�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 sto -
vykla vietės tinklalapyje 

www.ne ringa. org/meno.html. 

�Sukurtas naujas Lietuvių kata-
likų mokslo akademijos (LKMA) ir
Ame rikos lietuvių kultūros archyvo
(ALKA) tinklalapis. Labai lengvai nau-
dojamas ir puikiai apgalvotas. Dau -
giau informacijos apie ten saugomus
archyvus pateiksime vėliau. Nau jojo
tinklalapio adresas www. lkma.org. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Prof. Julius Šmulkštys

Liepos 23 d. ,, Draugo” 10 psl.  po nuotrauka neteisingai išspausdinta
Genovaitės Treinienės pavardė. At siprašome gerbiamos skaitytojos.

www.draugas.orgwww.draugas.org


