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Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS) –
Dalyvavimas NATO vadovaujamoje
tarptautinių pajėgų misijoje Afganis-
tane kitąmet Lietuvai gali kainuoti
per 60 mln. litų. Krašto apsaugos mi-
nisterija pranešė, kad 2011 m. yra
planuojamas 64,2 mln. litų poreikis.
Pasak ministerijos, 2010 m. Vidurio
ir Pietų Azijos regionui – iš esmės Af-
ganistanui – planuojamos išlaidos su-

daro 61,5 mln. litų, įskaitant 11,5
mln. litų likutį, esantį banke užsie-
nyje, kuris perėjo iš 2009 m. ir yra
naudojamas 2010 m.

Lietuva nuo 2005 m. vadovauja
Goro provincijos atkūrimui. Šiuo me-
tu Gore tarnauja vienuoliktoji Lie-
tuvos karių pamaina – iš viso apie
150 karių. Afganistano pietuose,
Kandaharo provincijoje, esantis Lie-

tuvos specialiųjų operacijų pajėgų
dalinys ,,Aitvaras”, kuris operacijas
vykdo kaimyninėje Zabulo provinci-
joje. Seimas yra suteikęs mandatą
Lietuvos kariams dalyvauti tarptauti-
nėse operacijose iki 2013 m. pabaigos.

Tuo tarpu neoficialūs skaičiai ro-
do, kad bendras Afganistane nuo ka-
ro pradžios 2001 m. žuvusių užsienio
karių skaičius viršijo 2,000, daugiau
kaip 60 proc. žuvusių užsienio karių
yra amerikiečiai. Afganistane žuvu-
sių karių skaičius yra daugiau nei
perpus mažesnis už Irake per 7 karo
metus žuvusių užsienio karių skaičių,
bet vis dėlto tai reikšmingas slenks-
tis, kai tokios NATO sąjungininkės
kaip Olandija traukiasi iš organiza-
cijos, o kitos iš naujo svarsto savo bū-
simus vaidmenis jame.

JAV, britų ir kiti NATO vadai yra
perspėję, kad kova šiais metais tik
sunkės, nes užsienio pajėgos vykdo
planą perimti šalies pietuose esančių
Talibano įtvirtinimų kontrolę ir ko-
voti su kitais sukilėliais.

JAV, britų ir kiti NATO vadai yra perspėję, kad kova tik sunkės.
SCANPIX nuotr.
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Misijos Afganistane kaina

Krikšçioniû partijos gretos auga Pasaulî apiplaukè per
2 metus ir 19 dienû
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Vilnius, rugpjūčio 16 d. (ELTA)
– Prieš tris mėnesius pradėjusi pir-
mąsias savo išvykas ,,Už protingą
Lietuvą”, Krikščionių partija, jų va-
dovų teigimu, per trumpą laiką savo
gretas padidino daugiau nei 2 kartus.
Po apsilankymų trečdalyje šalies
miestų ir rajonų į partiją įstojo beveik
2,000 naujų narių, bendras partiečių
skaičius jau pasiekė 3,500.

Krikščionių partijos pirmininkas,
buvęs premjeras Gediminas Vagno-
rius numato, kad iki žiemos partijos
narių skaičius dar padvigubės. Anot
partijos administracijos direktoriaus
Arnoldo Žviko, susidomėjimas Krikš-
čionių partija didėja, nes dauguma
žmonių palaiko jų pasiūlytą antikri-
zinę ekonomikos gelbėjimo progra-
mą ir partijos vadovų pastangas pri-
versti valdančiuosius neatidėliotinai
gaivinti darbo vietas ir nusmukdytas
žmonių bei iždo pajamas.

,,Kas mėnesį iš šalies išvyksta jau
per 10,000 darbščiausių žmonių, ir
emigracija pasiekė kritinį mastą, dėl
to aktyvesni piliečiai nori prisidėti
prie Krikščionių partijos veiklos gel-
bėjant šalį iš neatsakingos politikos
duobės”, – sako A. Žvikas.

Krikščionių partija, anot jo, sie-
kia atkurti piliečių pasitikėjimą vals-
tybės galimybėmis, kurios pavojingai
krinta dėl Vyriausybės vadovų abejin-
gumo žmonių gyvybiniams porei-
kiams ir visiško neveiklumo ekono-
miniu sunkmečiu, dėl to planuojama
su renginiais aplankyti visas likusias
didesnes šalies vietoves.

,,Reikalingos greitos ir protingos
ekonominės permainos, griežtesnė ir
teisingesnė tvarka šalyje, tačiau to
nepasieksime be didesnės piliečių pa-
ramos”, – sako Krikščionių partijos
pirmininkas G. Vagnorius.

Krikščionių partijos pirmininkas Ge-
diminas Vagnorius. DELFI.lt nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (DELFI.
lt) – Profesionalus buriuotojas, Kin-
tų buriavimo mėgėjų klubo vadovas
Andrius Varnas grįžo iš kelionės ap-
link pasaulį paties pagaminta jachta
„Ragainė II”. Per dvejus metus ir 19
dienų trukusią kelionę Andrius Var-
nas su dukra Rasa ir jos draugu bas-
ku pasaulio jūromis ir vandenynais
įveikė daugiau nei 30,000 jūrmylių,
aplankė daugiau nei 40 šalių.

Prisišvartavęs Minijos kaimo
uoste pasaulį apiplaukęs buriuotojas
pirmiausia pasisveikino su savo ma-
ma ir apie pusantrų metukų anūke,
kurios jis nebuvo matęs. Paklaustas,
kas kelionėje buvo sunkiausia, sakė –
kad ryžtis iškeliauti ir atrišti švarta-
vimo lyną nuo savo uosto krantinės.

A. Varnas teigia supratęs, kad
dvejų metų pasauliui pamatyti yra
per mažai – esą mažiausiai reikėtų
penkerių, todėl neatmeta galimybės,
kad aplink pasaulį gali iškeliauti dar
kartą. Jo dukra Rasa Varnaitė, tapusi
pirmąja lietuve moterimi, apiplauku-
sia pasaulį, taip pat neslepia, kad
kiek paviešėjusi krante, vėl norėtų
gyventi ant laivo denio.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (ELTA)
– Seimo laikinoji komisija, tirianti ga-
limai neteisėtą politinių ir interesų
grupuočių poveikį teisėsaugos insti-
tucijoms ir jų atliekamiems tyri-
mams, imasi tirti parlamentarų gru-
pės viešą laišką Lietuvos prezidentei
Daliai Grybauskaitei, kuriame jie
prašė šalies vadovės apginti D. Kedžio
dukters teises. Komisija apklausė kai
kuriuos laiško autorius – Gintarą Son-

gailą, Saulių Stomą ir Kazimierą Uoką.
Pasak komisijos pirmininko Ju-

liaus Sabatausko, komisija savo išva-
dų dar nepadarė, kadangi nėra ap-
klausti kiti kreipimosi autoriai. J. Sa-
batausko teigimu, komisija nutarė
tirti viešą laišką prezidentei, nes tas
kreipimasis buvo adresuotas ir teis-
mams, taip pat ,,dėl laiške išdėstytų
kai kurių teiginių”.

Laikinoji tyrimo komisija posė-

džiavo už uždarų durų. ,,Posėdis buvo
uždaras dėl to, kad komisijos posėdy-
je nevyktų politinių mitingų”, – aiški-
no J. Sabatauskas. Jo vertinimu, į ap-
klausą pakviestas Seimo narys S. Sto-
ma ,,elgėsi nederamai, nemandagiai,
laidė įžeidžiančius epitetus komisijos
atžvilgiu”. Tuo tarpu parlamentaras S.
Stoma kaltino komisiją ,,kišimusi į Sei-
mo nario veiklą, bandymu paveikti jo
sąžinės priimamus sprendimus”.

,,Tai, ką daro šita komisija, yra
pasityčiojimas iš demokratijos, nes ji
stabdo demokratijos procesą, stabdo
visos teisėsaugos ir visos teisinės sis-
temos Lietuvoje atsinaujinimą ir dir-
ba galimai pedofilijos klanų gynimo
pusėje”, – kritikos komisijai negailėjo
S. Stoma.

Seimo nariai kreipėsi į preziden-
tę, prašydami apginti D. Kedžio duk-
ters teises.
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Redakcijos žodis

Kiekvieną dieną sužinai vis
ką nors naujo. Štai praėjusią sa-
vaitę ,,The Wall Street Journal”
išspausdino straipsnį apie jauną
prancūzą Guillaume Leduey,
bandantį atgaivinti jau išnykusią
vieną iš valstijos vietinių kalbų –
eyak kalbą. Pasirodo, šiuo metu
jis yra vienas iš kelių žmonių pa-
saulyje, galinčių kalbėti šia jau
mirusia kalba. Leduey odisėja
prasidėjo, jam internete užtikus
žinutę, jog prieš beveik 10 metų
pasaulyje eyak kalba kalbėjo tik
viena vietinė atstovė. Daug kas
šioje istorijoje keista ir netikėta.
Kad ir tai, jog be prancūzų,
anglų, vokiečių, kinų ir gruzinų
kalbų 21-erių metų lingvistas
galėtų padainuoti ir keletą lie-
tuviškų dainų. Gaila, straipsnyje
ties šiuo faktu ilgiau nesustoja-
ma, todėl neaišku, ar lietuvių
kalba į prancūzo akiratį pateko
dėl kalbinių priežasčių ar… vi-
dinės nuojautos, jog ateityje ir
šią kalbą reikės gelbėti nuo už-
maršties?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kas yra plaukiko niežulys?

Plaukiko niežulys, kitaip vadina-
mas cercarian dermatitis, pasireiš-
kia kaip odos išbėrimas, sukeltas pa-
razitų alerginės reakcijos. Šie mik-
roskopiniai parazitai paprastai yra
paleidžiami užkrėstų sraigių į gėlą
vandenį ar sūrų (ežerai, jūros, prū-
dai) vandenį. Paprastai tinkamiau-
sias parazito nešiotojas yra tam tik-
ras paukštis ar žinduolis, tačiau
atsitinka ir taip, kad parazitas susi-
duria su žmogumi, tuo metu esančiu
vandenyje ir palenda po jo oda, taip
sukeldamas alerginę reakciją ir kūno
išbėrimą. Plaukiko niežulys yra pa-
plitęs visame pasaulyje, tačiau ypa-
tingai jo atvejų padažnėja vasaros
metu.

Kaip vandenyje atsiranda
parazitas?

Suaugęs parazitas paprastai gy-
vena užkrėstų gyvūnų kaip ančių,
gulbių, gervių, žuvėdrų, kartais net
vandeninių gyvūnėlių kaip bebrų ar
ondatrų kraujyje. Šie parazitai pri-
gamina kiaušinėlių, kurie išeina kar-

tu su nešiotojų išmatomis. Jeigu
kiaušinėliai patenka į vandenį, jie
išsirita, paleisdami mažas, bet laisvai
plaukiančias lervas, kurios susiranda
vandenines sraiges. Užkrėtusios
sraiges, jos dauginasi ir toliau sėk-
mingai vystosi. Užkrėstos sraigės
išleidžia skirtingos rūšies lervas arba
cercariją (iš čia ir ligos pavadinimas)
į vandenį. Ši lerva vandenyje plaukio-
ja ir ieško jai tinkamo nešiotojo kaip
bebro ar ondatros. Taip parazito
gyvenimo ciklas tęsiasi. Žmonės nėra
tinkami parazito nešiotojai, tad nors
lerva ir įsitaiso po oda, ji sukelia aler-
ginę reakciją ir išbėrimą. Kadangi
šios lervos negali sėkmingai toliau
vystytis, jos greitai miršta.

Kokie yra ligos požymiai?

Žmonės, užsikrėtę plaukiko nie-
žuliu, jaučia tokius požymius kaip
odos niežėjimas, degimas, dilgsėji-

mas. Taip pat atsiranda maži spuo-
geliai ir žaizdelės. Per dvylika valan-
dų atsiranda maži rausvi spuogeliai,
kurie gali toliau išsivystyti į žaizde-
les. Patartina vengti kasytis tas vie-
tas, nes taip gali atsirasti antrinės
odos bakterinės infekcijos. Niežulys
gali trukti iki savaitės ar net ir ilgiau,
bet turėtų pamažu praeiti.

Kadangi plaukiko niežulį sukelia
alerginė reakcija infekcijai, kuo daž-
niau žmogus būna užkrėstame van-
denyje, tuo didesnė tikimybė atsirasti
sunkesniems požymiams. Taip pat
svarbu paminėti, kad ši liga nėra
vienintelis odos niežėjimas, sukeltas
būnant vandenyje.

Ar reikia apsilankyti
pas gydytoją?

Jei atsiranda minėtos ligos po-
žymiai, paprastai nėra būtinybės
apsilankyti pas gydytoją. Išbėrimas
gali būti gydomas kortikosteroidi-
niais kremais, šaltais kompresais,
juos dedant ant išbertų vietų, mirky-
mu ‚,Epson” druskose ar kepimo so-
doje ir naudojant losjoną, skirtą
įveikti niežulį.

Ar liga pernešama žmogaus
žmogui?

Plaukiko niežulys nėra užkrečia-
ma liga ir negali būti perduota žmo-
gaus žmogui. Kiekvienas, kuris mau-
dantis užterštame vandenyje, gali
apsikrėsti šiuo parazitu. Vaikai turi
dar didesnę riziką nei suaugę, nes ler-
vos paprastai būna netoli kranto
esančiame negiliame vandenyje.

Daug veiksnių turi įtakos van-
dens užterštumui. Jei telkinys yra ži-
nomas, kaip turintis plaukiko niežulį
sukeliantį parazitą, sunku pasakyti,
kiek laiko turi praeiti, kad vėl būtų
saugu jame maudytis. Lervos papras-
tai išgyvena tik 24 valandas nuo tada,
kai jos yra sraigės paleidžiamos į van-
denį. Tačiau užkrėsta sraigė pasto-
viai gamina cercariją visą likusį gy-
venimą. Naujų sraigių užkrėtimui
yra reikalingi migruojantys paukščiai
ar gyvūnėliai.

Kaip sumažinti tikimybę
užsikrėsti plaukiko niežuliu?

Visų pirma, patartina neplau-
kioti ir nesimaudyti tuose vandens
telkiniuose, kurie turi plaukiko nie-
žulį sukeliantį parazitą. Būtina veng-
ti maudytis negiliuose vandens telki-
niuose, kur paprastai yra ir sraigių.
Išsimaudę gerai nusausinkite odą su
rankšluosčiu ar nusiprauskite po
dušu iškart išlipus iš vandens. Taip
pat nešerkite paukščių tose vietose,
kur žmonės paprastai maudosi.

Parengta pagal CDC
informaciją

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Nuotr. http://en.wikipedia.org

Kas iš tiesų sukelia alergiją?

Ar žinote, kodėl kačių plaukai
sukelia alergiją? Kodėl kai kurie
žmonės alergiški katėms, bet ne šu-
nims? Neseniai mokslininkai nustatė
priežastį. Pasirodo, alergiją sukelia
ne kačių kailis, o jų seilių baltymas,
kuris, katėms ,,prausiantis”, paten-
ka ant jų kailiuko.

Kapstymasis žemėje taiso
nuotaiką

Ar jums irgi pasitaiso nuotaika,
kai dirbate sode? Priežastis – tiesio-
ginis žemės lytėjimas. Žemėje yra
tam tikrų bakterijų ir mikrobų, kurie
skatina laimės hormono serotonino
gamybą smegenyse. Mokslininkai jau
pabandė šiomis bakterijomis gydyti
depresija sergančius ligonius – ir sėk-
mingai.

Nuo depresijos gelbsti žuvų
taukai

Žuvų taukai vaikams neretai ke-
lia siaubą, o suaugusius jie gali pa-
daryti laimingus. Norvegų tyrimai
parodė, kad asmenys, reguliariai var-
toję žuvų taukus, perpus rečiau ken-
tėjo nuo depresijos nei tie, kurie jų
nevartojo.

Mokslininkai spėja, kad žuvų
taukuose esančios vertingos omega-3
riebalinės rūgštys teigiamai veikia
nuotaiką.

Darbo vietoje – bakterijų
spąstai

Kas dirba prie kompiuterio, tas
veisia nematomą ,,zoologijos sodą”.
JAV mokslininkai nustatė, kad ant
kompiuterinės pelės ir klaviatūros
knibžda vidutiniškai 400 kartų dau-
giau bakterijų nei ant reguliariai va-
lomo klozeto viešajame tualete. Todėl
labai svarbu darbe dažnai plautis
rankas ir reguliariai valyti darbo
priemones dezinfekuojančiais skys-
čiais.

Mankštinkime ląsteles

Gera naujiena visiems, kurie no-
ri ilgiau išlikti jauni. Amerikiečių
mokslininkai nustatė, kad regulia-
rios treniruotės ne tik stiprina rau-
menis, bet ir stabdo senėjimo pro-
cesą. Treniruojantis bent du kartus
savaitėje po 40 minučių su svarsčiais
į organizmo ląsteles patenka daug mi-
tochondrijų – savotiškų mažyčių elek-
trinių. Kuo daugiau energijos jos pa-
gamina, tuo ilgiau nesensta ląstelės.

Vitaminas D padeda sergant
sąnarių susirgimais

Australijos mokslininkai įrodė,
kad vartojant vitaminą D sulėtėja
osteoartrito progresavimas ir atitoli-
nama operacijų būtinybė. Buvo pa-
tikrinta 880 asmenų – nuo 51 iki 79
amžiaus – kelio sąnario būklė. Rasta,
kad turintys žemą vitamino D lygį
turi suplonėjusias kremzles; tokie
asmenys dažniau skundėsi kelio
sąnario skausmais. Po trejų metų
tiriamoje grupėje 353 asmenų kelio
sąnario būklė buvo dar labiau pa-
blogėjusi. Pastaruoju metu yra siūlo-
mas didesnis vitamino D kiekis, pa-
tariamas paros kiekis yra ne mažiau
kaip 1,000 TV.

Paruošė gyd. Ona Radzevičienė
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VYTAUTAS LANDSBERGIS

Reiškiniui galėtų tikti ir koks
nors mokslinis, pavyzdžiui, lotyniš-
kas nusakymas: exodus Lituanorum.

Gamtoje būna panašumų. Žino-
mi aprašyti senovės reiškiniai, kai
imdavę ir patraukdavę tūkstančių
tūkstančiai pelių arba voverių per
miškus ir laukus – ligi pasieks jūros
krantą, kokį nors statų fjordą, ir tada
– žemyn į nebūtį. Mirties instinktas.
Masinis. Nereikdavo nė Hamelno
fleitininko su kerinčia muzika, kurio
mitas, tad žmonių kultūra, atspin-
dėjo natūrą, perteklinės graužikų
populiacijos pasimažinimus. Arba jau
mūsų laikais – banginių savižudybės.
Visa šeima arba kaimenė metasi į
seklumą, laukdama, kol vandenyno
atoslūgis kelis kart padidins milži-
niško kūno svorį ir mirtinai sulaužys
kaulus.

Čia tai jau išties pranešimai
žmonėms: mes nebenorim gyventi,
žiūrėkit, ką jūs vandenynuose pada-
rėt.

O kaip siūlysite pavadinti lietu-
vių populiacijos naikinimąsi ir nyki-
mą? Nenoras gyventi ir „mirties
kultūra”, kaip ją pavadino Jonas
Paulius II, laužia visą pavargusią
baltųjų civilizaciją. Lietuvius dar silp-
nina, kerta jų ypatingi sindromai:
savinieka ir mazochistiškai miela

neviltis. Sociologai seniai pastebėjo ir
nustatė, kad iš visų netolimų tautų,
kurių vargai tokie patys arba dar
gerokai didesni, lietuviai vis vien pa-
tys nelaimingiausi. Verkti ir guostis –
tiesiog „geras tonas”. (Populistams –
politinė trąša.) Pasakęs, pavyzdžiui,
„O man patinka gyventi”, „O man
gerai vien jau tuo, kad esu Lietuvoj”,
liktum nesuprastas arba dar blogiau.
Taptum beveik įtariamuoju: „Tai ką,
gyvate, jau tiek prisiplėšei?”

Čia jau materializmo įtaka. Ji su-
formavo visus baltaodžius nuodijan-
čią „gerovės” sampratą, pagal kurią
matuotinas gerovės lygmuo – visai
netoli lašinių prieaugio. (Asmenų
arba valstybių – tai tik detalės.) Ta-
čiau stebėjom ir vietines viešosios
erdvės įtakas, taip dažnai nukreiptas
būtent į savinieką ir neviltį.

Prieš N metų, atsimenu, buvau
krestėltas, kai kolegos papasakojo
įspūdžius iš susitikimų su mokslei-
viais ir mokytojais. Vienoje vidurinė-
je (gal Panevėžyje) abiturientai atvi-
rai pasisakė, kad bemaž visi galvoja
išvažiuoti. Ir tam juos nuteikusi auk-
lėtoja, kuri nuosekliai aiškina: „Gau-
sit atestatus ir maukit iš Lietuvos
kuo toliau!”. Atsakiau kolegoms, gal
kur ir parašiau, kad tokie mokytojai
apskritai neturėtų dirbti. Sutikda-
mas išties atsidavusių, ugdančių jau-

nimo teigiamą apsisprendimą, norą
ko nors pasiekti, atvirą protą ir tė-
vynės meilę, buvau linkęs galvoti,
kad anas bjaurus atvejis šmėkštelėjo
veikiau kaip išimtis. Anot Konsti-
tucijos aiškintojų, „atskiras atvejis”.
O dar, kai matai pakankamai daug
gražaus jaunimo, kuris kažkaip atsi-
laiko prieš brukte brukamą traliva-
lizmo ir beprasmizmo ideologiją.

Deja, užkrėtimas plito. Nūnai
panašu į atsparumo lūžį, viruso per-
galę, egzodo griūtį. Tai ir emigracijos
mastai, statistika, ir viešai skelbiami
pakitę vertybiniai bei elgesio reika-
lavimai. „Išvažiuoti – geras tonas.”

Ir dar taip turbūt nebuvo, kad į
emigracijos, kaip gyvenimo pasirinki-
mo propagandą, įsijungtų televizija.
Prieš kelerius metus ten pasitaikyda-
vo laidų apie išnaudojimus ir vergijas,
į kurias pakliūva naivūs žmonės ne
tik nesėkmės atvejais, bet ir nepa-
sirengę, patiklūs, avantiūristų aukos
ar beprasmistai, pasidavę sindromui
„by tik iš Lietuvos!” Dabar matome
skatinantį serialą „Misija – lietuvis”,
kurio vedančioji gija – ten gerai, kur
mūsų nėra, tad ko laukiate, vietiniai?
Šokit į mūsų jūrą!

Beje, čia verta pagalvoti ir apie
pavadinimo semantiką. Nejau išties
lietuvio „misija” – palaidoti tėvynę
buvusioje vietoje, kad liktų tik geog-
rafinis pavadinimas, nelyginant ko-

kių prūsų? Yra ir paprastesnė misija:
kurti gerovę kitoms šalims, taip lyg
atkeršijant saviškei neturtingai, ka-
daise išprievartautai, kelio dar ieš-
kančiai motinai. Juolab, jeigu jos liki-
mas tau vienodai rodo. Čia nepadės
atsaini frazeologija: „Kai mūsų reikės
(arba kai ‘jūs’ ten susitvarkysit) –
mes grįšim.” Nelyginant žiūrėtum,
žmogau, į mirštančią motiną iš tolo,
kuri juk neprašo, kad grįžtum, taip ir
neiškepus airiško arba ispaniško
pyrago. Ji tik žiūri, o tu nematai, nes
patogiau. Bastūnas Peras Gyntas
buvo bent prilėkęs verkdamas akių
užspausti.

Čia nekritikuoju visų išvažia-
vusių, nes jų ir motyvai, ir aplinkybės
būna skirtingi. Nemaža jų brangina
ir puoselėja lietuvybę, telkiasi ben-
druomenėse, rūpinasi padėti liku-
siems tėvynėje. Kai kurie net balsuo-
ja Lietuvos rinkimuose.

Bet grįžtant prie reiškinėlio TV,
įdomu būtų praskaidrinti, kas su-
galvojo ir užsakė tą egzodo reklamą
„Misija – lietuvis”. Nejau lietuviai?

Alfa.lt

Vytautas Landsbergis – politi-
kas, Europos Parlamento narys, visuo-
menės veikėjas, meno, muzikos ir kul-
tūros istorikas.

SAVIŽUDYBĖS
SINDROMAS Mergelės Marijos

iššūkis banalybei
ANDRIUS NAVICKAS

Mergelės Marijos į dangų ėmimo slėpinio šventė, dar vadinama Žoli-
ne, yra paradoksaliausia valstybinė šventė Lietuvoje.

Krikščioniškas pasaulis ją pradėjo švęsti dar V amžiuje, kai Jeruzalėje
buvo pašventinta Užmigimo bazilika, pastatyta simbolinio Marijos kapo
vietoje, t. y. ten, kur, kaip tiki katalikai, pasibaigus žemiškajam gyveni-
mui, Jėzaus motina buvo su kūnu ir siela šlovėje paimta į dangų. Beje,
pastarasis faktas tikėjimo dogma paskelbtas tik 1950 metais popiežiaus
Pijaus XII. Tai buvo vienas iš dviejų atvejų, kai buvo pasinaudota popie-
žiaus neklystamumo principu.

Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė minima daugumoje krikš-
čioniškas šaknis turinčių Europos valstybių ir paprastai suvokiama kaip
pagarbos krikščioniškam paveldui išraiška. Pagarba Marijai kur kas di-
desnė valstybėse, kur vyrauja katalikai ir ortodoksai, protestantiškos baž-
nyčios baiminasi, kad itin didelė pagarba Marijai gali klaidingai sumen-
kinti Jėzaus vaidmenį. Lietuva tikrai ne vienintelė pasaulio valstybė, kar-
tais pavadinama „Marijos žeme”. Taip pat nesame vieninteliai, kur krikš-
čionybės kritikams toks įvardijimas kelia pasaulėžiūrinės alergijos prie-
puolį.

Paradoksalu, jog Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčios kritikuojamos tiek
už per esą išpūstą pagarbą mergelei Marijai, tiek už esą moters vaidmens
sumenkinimą. Populiaru piktintis, kad katalikai ir ortodoksai nepripažįs-
ta moters kunigystės ir kartu tyčiotis iš tos pabrėžtinos pagarbos, su kuria
kalbama apie didžiulį Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Kantrus įsi-
klausymas į Dievo valią, ištikimybė iki galo, pasiaukojimas – visos šios sa-
vybės, kurios buvo būdingos Marijai, nėra populiarios šiandien. Viešojoje
erdvėje vyrauja visai kitokios herojės, kurios rungiasi ekscentriškumu,
plastinių operacijų skaičiumi ar apdarų kaina. Žodžiai „Marijos žemė”
kažkodėl gausiems kritikams skamba kaip primityvizmo, tamsuoliškumo
ir nepakantos kitiems simbolis. Tačiau įdėmiai pažvelkime į Jėzaus moti-
nos gyvenimą ir tikrai neatrasime jokios neapykantos, nepakantumo ar
buko prisirišimo prie įprastų socialinių bei kultūrinių klišių. Priešingai,
jai teko sudėtingas išbandymas plaukti prieš stereotipų ir socialinių susi-
tarimų srovę.

Galima žavėtis ar kritikuoti Mariją, tačiau vadinti jos gyvenimą bana-
liu – nesusipratimas. Daugybę kartų banalesnis yra šiuolaikinių ekstra-
vagantiškų kultūros verslo „blizgučių”, kurios taip žavi daugumą paaug-
lių merginų, gyvenimai. Marija mums primena, kad išorinis blizgesys tėra
laiko vėjo blaškoma migla, o išlieka tai, kas kantriai statoma ant ištikimy-
bės savo pašaukimui pamato.

Neatsitiktinai Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė turi taip pat ir
Žolinės pavadinimą, per ją tradiciškai dėkojama už derlių, šventinami žo-
lynai. Ištikimybė savo pašaukimui krikščionybėje suvokiama kaip vaisin-
giausias savęs įgyvendinimas. Mes labiausiai išskleidžiame, sunokiname
unikalumą, kuriuo kiekvienas esame apdovanotas, ne tada, kai ekscen-
triškai bandome kopijuoti trumpalaikes madas ar įžymybes, tačiau kai lie-
kame ištikimi tai vienatinei misijai, kuria kiekvienas esame apdovanotas.
Krikščionys tiki, kad kiekvienas žmogus savitai atspindi Kūrėją ir turi tik
jam skirtą šventėjimo kelią. Marijos didybė – drąsa tarti „taip” tam, ką jai
skyrė Viešpats, nepaisant to, kad nepalankios aplinkybės gundė žengti
paprastesniu keliu.

Žolinės Mišių liturgijoje Marija vadinama „vilties žvaigžde”. Jos iš-
aukštinimas kartu yra ir žmogaus išaukštinimas, viltis, kurios dalininkais
esame kviečiami būti.

Kitaip, nei tvirtina kritikai, krikščionybė jokiu būdu nenuvertina
žmogaus. Priešingai, pasak krikščionybės, Dievas tvirtai tiki žmogumi ir
visada palieka jam galimybę įsitverti į Kūrėjo ranką. Tiesa, žmogui visada
paliekama pasirinkimo laisvė. Pasak šventojo Augustino, žmogus yra vie-
nintelė būtybė žemėje, kuri gali pakilti iki pat dangaus, bet taip pat nupul-
ti žemiau nei bet kas kitas.

Sutinku, kad Žolinė yra savotiškas akibrokštas sekuliariam pasauliui,
suprantu, jog neišvengiamai bus kritikų, tūžtančių dėl to, kad šiai iškilmei
suteiktas valstybinės šventės statusas. Kita vertus, tai diena, kai esame
raginami sustoti ir susimąstyti apie vertybes, kuriomis grindžiame savo
gyvenimą. Priminimas, kad yra atsvara šiuolaikinio pasaulio religija tam-
pančiam vartotojiškumui. Priminimas, jog žmogaus orumas nepriklauso
nuo moters ar vyro socialinio statuso ar politinės, ekonominės galios.

Tikrai norėčiau, kad Lietuvą kuo labiau persmelktų tos vertybės,
kurios siejamos su Marija: atidumas stokojantiesiems ir vargstantiesiems,
pagalba šalia esantiesiems, jautrumas įskaudintiesiems ir giedras
pasitikėjimas, kad kiekviena diena yra nuostabus naujas pasaulis, kurio
bendrakūrėjais esame raginami tapti.

Deja, kol kas vyrauja kiek kitokios nuostatos, tačiau ir Marija savoje
visuomenėje toli gražu nepriklausė įtakingam elitui. Nepaisydama to, ji
įrodė, kad net vienas žmogus gali iš esmės pakeisti istoriją.

Lrt.lt

Nejau išties lietuvio „misija” – palaidoti tėvynę buvu-
sioje vietoje, kad liktų tik geografinis pavadinimas, ne-
lyginant kokių prūsų? Yra ir paprastesnė misija: kurti
gerovę kitoms šalims, taip lyg atkeršijant saviškei
neturtingai, kadaise išprievartautai, kelio dar ieškan-
čiai motinai.
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Lietuvių kalba? Kodėl gi ne!
AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

DAIVA LITVINSKAITÈ

Rugpjūčio 6 d. baigėsi dar viena
estų, latvių ir lietuvių kalbų inten-
syvių kursų vasara. Jau antri metai
Baltic Studies Summer Institute
(BALSSI) kursai rengiami University
of Wisconsin-Madison. Baltijos šalių
kultūra ir kalba besidominčius Ma-
dison mieste įsikūręs universitetas
pakvies ir kitais metais – 2011 metų
vasarą. 2012 m. kursai persikels į
Pittsburgh PA.

Šią vasarą buvo dėstomi du (pra-
dedančiųjų ir pažengusiųjų) latvių ir
lietuvių kalbos lygiai bei vienas (pra-
dedančiųjų) estų kalbos lygis. Latvių
kalbos gudrybių studentus mokė
Dzidra Rodinš ir Iveta Grinberga,
estų – Mall Pesti, lietuvių – Daiva Lit-
vinskaitė ir Aurelija Tamošiūnaitė.
Studentai ne tik keturias valandas
per dieną mokėsi kalbų, bet ir turėjo
galimybę kiekvieną antradienio va-
karą paklausyti kviestinio svečio
paskaitos apie Lietuvos, Latvijos ar
Estijos kultūrą, tradicijas, istoriją.
Šių metų BALSSI programa surengė
Baltijos šalių filmų festivalį, studen-
tai apsilankė Čikagoje esančiame Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje, pas-
maguriavo „Kunigaikščių užeigoje’’.
Studentus ir dėstytojus globojo uni-
versiteto darbuotojai dr. Jennifer
Tishler, dr. Nancy Heingartner ir dr.
Tom DuBois. Šiltai visus priėmė Ma-
disono ir Vilniaus susigiminiavusių
miestų organizacijos: jie suruošė pri-
ėmimo vakarėlį, tautinių šokių grupė
„Žaibas’’ studentus pamokė lietuviš-
kų tautinių šokių.

Lietuvių kalbos pradedančiųjų
ir pažengusiųjų lygius lankė 8 stu-
dentai: Zachary Kelly, Stephanie
Kaat, Michael Kemezis, Alexis
Schrubbe, Kelly Fitzpatrick, Debra
Raver, Barbara Bird ir Michael
Etzwiller.

Kas paskatino šiuos BALSSI stu-
dentus pasirinkti studijuoti lietuvių
kalbą? Apie tai lietuviškai – patys
studentai.

Zachary Kelly: Pernai vasarą aš
studijavau estų kalbą, taip pat rusų
kalbą ir literatūrą Madison univer-
sitete. Aš noriu studijuoti Baltijos jū-
ros regioną, o kodėl aš taip studijuoju
– tai yra strategija. Aš norėčiau tapti
arba profesoriumi, arba dirbti užsie-
nyje. Lietuvių kalba man yra labai
įdomi. Tai lotynų kalba šiaurėje. Gra-
žiausi man žodžiai „vanduo’’, „ru-
duo’’, „žvaigždė’’.

Michael Kemezis: Apie lietuvių
kalbos kursus sužinojau iš interneto.
Mano tėvo seneliai gimė Lietuvoje ir
atvyko į Ameriką, todėl aš norėjau
studijuoti lietuvių kalbą, kad galėčiau
prisijungti prie savo paveldo. Jeigu
būtų galimybė, norėčiau toliau studi-
juoti lietuvių kalbą ir Lietuvos istori-
ją. Prieš kursus žinojau tik „labas’’ ir
„ačiū’’, dabar jau galėčiau išgyventi
Lietuvoje ir susikalbėti. Lietuvių
kalba yra sunki, bet labai įdomi.

Alexis Schrubbe: Aš pasirin-
kau lietuvių kalbą, nes labai norėjau
susipažinti su seniausia indoeuro-
piečių kalba. Kalba labai įdomi, stipri
– dabar aš ne tik kalbu, bet ir sap-
nuoju lietuviškai. Jeigu būtų antras
lietuvių kalbos lygis, norėčiau tęsti
studijas ir keliauti į Lietuvą.

Stephanie Kaat: Aš esu lingvis-
tė, studijavau prancūzų ir arabų
kalbas. Aš labai norėjau išmokti „sun-
kią” ir seną kalbą, todėl pasirinkau
lietuvių. Tikrai norėčiau mokintis to-
liau.

Debra Raver: Aš studijuoju
lietuvių kalbą, nes aš norėčiau plates-
nio pasaulio supratimo. Lietuva yra
mažesnė šalis negu Amerika, bet aš
manau, kad Lietuvos kultūra yra
labai gili ir plati. Man lietuvių kalba

yra kaip muzika – graži, lyriška, eks-
presyvi. Aš esu etnomuzikologijos
studentė (MA) Indianos universitete
(University of Indiana). Pasirinkau
lietuvių kalbą, nes noriu skaityti lie-
tuviškas knygas apie muziką, ypač
sutartines. Šią vasarą aš išmokau,
kaip atpažinti sunkias lietuvių kalbos
dalis, kurios man padės išversti Ze-
nono Slaviūno knygas apie sutarti-
nes. Lietuvių kalba man taip pat yra
labai svarbi, nes mano motina gimė
Lietuvoje. Kadangi BALSSI yra Ma-
disone, netoli mano universiteto, da-
bar aš turiu galimybę suvokti truputį
šios didelės kalbos.

Kelly Fitzpatrick: Žmonės,
amerikiečiai ir lietuviai, dažnai klau-
sia manęs, kodėl tu nori mokytis lie-
tuvių kalbos. Aš visada sakau: Kodėl
ne? Aš nesu lietuvė, aš neturiu šei-
mos iš Lietuvos ir iki kol aš atvykau į
Madisoną, aš niekada nesusitikau
nieko iš Lietuvos. Bet mano pirmas
darbas buvo restorane, kuriame dir-
bo lietuviai, ir mes tapome gerais
draugais. Todėl kai BALSSI atvyko į
Madisoną, aš nusprendžiau mokytis
lietuvių kalbos. Lietuvių kalba man
labai patinka. Anksčiau aš studijavau
kitas kalbas, lietuvių kalba yra mano
ketvirta kalba ir lietuvių kalba yra
mano mėgstama kalba, be jokios abe-
jonės. Turbūt todėl, kad turiu asme-
ninį ryšį su lietuvių kalba ir galiu kal-
bėti su savo draugais ja kasdien, ne
tik klasėje. Kartais aš esu sužlugdyta,
nes lietuvių kalba nėra labai lengva
kalba. Bet man ne viskas nepatinka
lietuvių kalboje. Manau, kad šią
vasarą buvo galimybė stiprinti tai, ką
jau žinojome. Mano tikslas yra galėti
kalbėti su savo draugais, ne rašyti ar
skaityti romanus. Tad aš esu labai
laiminga, nes dabar aš turiu daugiau
pasitikėjimo sėdėti, gerti alų ir kal-
bėti lietuviškai su savo draugais.

Michael Etzwiler: Mano ma-
ma gimė Kaune. Jos motina, mano
močiutė, gimė Irkutske, Sibire. Abi-

dvi labai gerai kalba lietuviškai. Aš
galiu kalbėti truputį lietuviškai, bet
niekada lietuvių kalbos nestudijavau.
Kai sužinojau, kad universitete Ma-
disone bus BALSSI programa, su-
galvojau dalyvauti. Namie aš jau mo-
kiausi lietuviškai, bet man labai rei-
kėjo daugiau pamokų. Lietuvių kalba
yra labai sunki kalba. Bet man patin-
ka, kaip lietuvių kalba skamba. Ji tu-
ri daug žodžių, kurie apibūdina daug
dalykų, ypač veiksmažodžiai. Aš labai
mėgstu kurti eilėraščius lietuviškai,
tačiau dar nemoku daug žodžių. Dau-
gelis žmonių Amerikoje nemoka lie-
tuvių kalbos, todėl aš su savo šeima ir
draugais galiu slaptai kalbėti. Lietu-
vių kalboje man labai patinka mažy-
biniai žodžiai su „-ėlis’’, „-ėlė’’ ir „-u-
kas’’. Šią vasarą išmokau, kaip geriau
rašyti, skaityti, kalbėti. Aš išmokau
taip pat apie lietuvių kultūrą. Sunki
kalba, bet labai graži. Lietuvių kalba
– tai mano šaknys.

Barbara Bird: Anksčiau aš ne-
sidomėjau lietuvių kalba. Aš dariau
tyrimus apie italų kalbą ir italų imi-
grantus Amerikoje. Ir aš supratau,
kad pamiršau, jog mano močiutė
kalbėjo lietuviškai, jos mama buvo iš
Lietuvos. Lietuviškai aš žinojau tik
penkis žodžius: ‚,labas’’, ,‚ačiū’’, ‚,šal-
tas’’, ,,vanduo’’, ,,druska’’. Viskas.
Lietuvių kalbos mokymasis man pa-
deda suprasti mano tyrimus. Žinau,
kad mano močiutė būtų laiminga, jog
aš galiu truputį kalbėti ir rašyti lietu-
viškai. Šią vasarą aš mokiausi rašyti
ir skaityti, taip pat kalbėti. Mes iš-
mokome daug gramatikos šią vasarą
ir po truputį aš galiu panaudoti, ką
studijavau pamokoje rašydama laiš-
kus ir skaitydama straipsnius. Man
reikia lietuvių kalbos rašyti laiškus
šeimai Lietuvoje. Kai mano močiutė
mirė, mano tėvas ir aš negalėjome
rašyti laiškų į Lietuvą. Po dvidešimt
metų, dabar aš jau rašau savo pus-
broliams Lietuvoje. Taip aš galiu su-
žinoti daugiau apie savo šaknis.

Visi BALSSI studentai su dėstytojais ir organizatoriais.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui“ iš Punsko,
Lenkija

Praėjusį savaitgalį Lenkijos lie-
tuvių sostinėje Punske surengta di-
džiausia šio krašto šventė – Žolinė ir
kartu paminėtos Punsko dienos. Šeš-
tadienį ir sekmadienį Punske, kurio
daugiau kaip 80 proc. gyventojų su-
daro lietuviai, vyko daugybė įvairiau-
sių renginių. Žolinė Punskui šiemet
buvo ypatinga – šventėje abi dienas
lankėsi Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdybos pirmininkė
Regina Narušienė ir šios organizaci-
jos atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Punsko dienų renginiai prasidėjo
šeštadienį XXVII tautodailininkų
mugės atidarymo renginiais. Mieste-
lio bažnyčios aikštėje buvo rodomi
amatai ir lietuviški patiekalai. Lietu-
vių liaudies kultūros centre lankyto-
jus pakvietė fotografijų paroda „Se-
nosios baltų kultūros akimirkos”, į
kurios atidarymą susirinko nemažai
žiūrovų.

Jau yra tapusi tradicija Žolinės
išvakarėse rinktis prie Seivų ežero
esančioje kaimo turizmo sodyboje
„Šilainė”, kur svetingi šeimininkai
Irena ir Albinas Šuščevičiai padeda
surengti Duonos, medaus ir pieno
šventę. Jos metu ragaujamas šviežiai
suspaustas sūris su šviežiu medumi,
ruošiami tradiciniai lietuviški patie-
kalai. Jų galėjo paragauti visi norin-
tieji, klausantis folkloro ansamblių
pasirodymo.

Šiemet šventė išskirtinė ir dėl to,
kad Punske kelias dienas buvo įsi-
kūrusi medžio drožėjų stovykla. Me-
nininkai kūrė įvairias medines skulp-
tūras, o sekmadienį viena jų, vaizduo-
janti šventąjį Kazimierą, buvo iškil-
mingai pašventinta prie Punsko baž-
nyčios.

Šeštadienio vakare prie Punsko
lietuvių namų dar buvo surengta jau
XVI lietuvių jaunimo estradinių dai-
nų šventė, o vėliau koncertavo popu-
liari grupė „InCulto”, šiemet Lietu-
vai atstovavusi „Eurovizijos” kon-
kurse Norvegijos sostinėje Osle.

Pagrindiniai šventiniai renginiai
Punske surengti sekmadienį. Nuo
pat ryto centrinė miestelio aikštė prie
bažnyčios ūžte ūžė – čia įsitaisė
dešimtys amatininkų, lietuviškų val-
gių prekybininkų. Nepaisydami visus
kamavusio dar neregėto karščio –
temperatūra pavėsyje siekė beveik 90
laipsnių pagal Farenheit, į lietuvių
sostinę Lenkijoje susirinko tūkstan-
čiai žmonių iš aplinkinių miestelių,
buvo ir labai daug svečių iš kaimy-
ninų Lietuvos rajonų.

Ryte miestelio bažnyčioje sureng-
tos šventos Mišios iš pradžių lietuvių,
po to – lenkų kalba. Netrūko ir spor-
tinių renginių – Punsko mokyklos
sporto salėje surengtas krepšinio tur-
nyras, mokyklos svetainėje varžėsi
šachmatininkai. Visi labiausiai laukė
vidurdienio, kai bažnyčioje buvo
šventinami derliniai vainikai, buvo
aukojamos šventosios Mišios ir su-
rengta iškilminga eisena aplink baž-
nyčią.

Įvairių lietuviškųjų vietovių ats-
tovai į bažnyčios, turinčios Švenčiau-
siosios Mergelės Marijos Dangun
Ėmimo vardą, atnešė įvairius vaini-
kus iš šių metų javų, žolynų. Vainikai
išties buvo vieni už kitą gražesni ir
Lietuvoje tikrai nematyti. Visi šie
derliniai vainikai, o taip pat žolynai,
kuriuos į bažnyčią atsinešė šimtai
žmonių, buvo pašventinti. Ne vieno

susirinkusiųjų akyse spindėjo ašaros,
kai jie klausėsi pamokslo žodžių.
Aplink skambėjo tik labai graži dzū-
kiška šneka, ir net neatrodė, jog esi
ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje. Bū-
tent tai labiausiai krito į akis ir šven-
tėje dalyvavusiai R. Narušienei, kurią
pakalbino „Draugas”.

„Tikrai toks įspūdis, kad esu Lie-
tuvoje – aplinkui šimtai žmonių ir
visi kalba tik gražia lietuviška kalba.
Aš Punske apsilankiau pirmą kartą,
nors jau seniai norėjau čia atvažiuoti.
Abi dienas važinėdama po šį kraštą,
susitikdama su vietos žmonėmis,
lankydama lietuvių ūkius vis galvo-
jau – kaip gaila, kad čia – ne Lietuvos
dalis, kad jie yra atskirti valstybės
sienos. Tai puikūs, nuostabūs žmo-
nės, ir mano įspūdžiai iš šio apsilan-
kymo – patys geriausi”, – susijau-
dinusi sakė PLB valdybos pirminin-
kė.

Ji kartu su V. Bandis, lydima
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkės Irenos Gaspa-
ravičiūtės, aplankė keletą lietuvių
ūkininkų ūkių, buvo susitikusi su
vietos bendruomenės atstovais, iš-
klausė jų problemų. Paklausta, ko-
kias pačias aktualiausias problemas
įvardijo Lenkijos lietuviai, R. Naru-
šienė sakė, kad kai kuriose vietovėse
dar yra nemažai nesusiskalbėjimo su
vietos valdžia, netrūksta problemų
švietimo, kitose srityse.

„Žinau, kad Lietuvoje gyvenan-
tys lenkai dažnai skundžiasi, kad pa-
žeidžiamos jų teisės, nepaisoma jų
interesų. Man susidarė įspūdis, kad
lietuviai, kurie Lenkijoje yra tautinė
mažuma, turi daug daugiau bėdų nei
lenkai Lietuvoje. Tačiau žmonės čia
jau įpratę prie tokios padėties, jie
stengiasi nedejuoti, o lietuvybę, tė-
vynės meilę tėvai labai stipriai nuo
mažų dienų įdiegia savo vaikams, ir
tai čia labai jaučiasi”, – kalbėjo vieš-
nia.

R. Narušienė, kuri į Jungtines
Amerikos Valstijas išvyks rugsėjo
pabaigoje, sakė parsivešianti iš apsi-
lankymo Punske pačius šviesiausius
prisiminimus, nors jai ne mažiau rūpi
ir Karaliaučiaus srityje, Gudijoje ir
kituose kraštuose gyvenantys lietu-
viai, kurie gal neturi galimybių su-
rengti tokių įspūdingų švenčių kaip
Punske.

Žolinė sekmadienį dar tęsėsi prie
Punios ežero, kur surengtas Punsko
krašto ansamblių koncertas, taip pat
pasirodė svečiai iš Lietuvos – Kalvari-
jos pučiamųjų orkestras ir sakso-
fonininkų ansamblis. Prie Punsko
lietuvių namų daug žiūrovų sutraukė
V tarptautinis folkoro festivalis
„Duonukės kelias – rugiapjūtės pa-
baigtuvės”, įvairių ansamblių, kapelų
koncertai, o prieš vidurnaktį dangų
nušvietė įvairiaspalvės ugnies sal-
vės.

Abi dienas Punskas išties ūžė, čia
gyvenantys lietuviai įrodė, kad jie
nepamiršę senųjų tradicijų, papročių,
dainų ir šokių, kulinarinio paveldo.
Susitiko nemažai abiejose sienos
pusėse gyvenančių giminaičių, ku-
riems kažkada buvo sunku susitikti,
o dabar, kai nebeliko kažkada abi ša-
lis skyrusių sienų, atsirado galimybė
daugiau bendrauti, kartu švęsti ir
pasidžiaugti nuveiktais darbais. Kai
lankaisi Punske, negali nesididžiuo-
ti lietuviu esąs – taip sakė ne vie-
nas šventėje sutiktas žmogus, čia
labai gera aura, ore tvyranti lietu-
viška dvasia visus uždega ir suvieni-
ja.

Žolinės šventėje Punske – ir PLB atstovės

Bažnyčia sekmadienį buvo pilnutėlė.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Šv. Mišių iškilminga eisena.

R. Narušienę (k.) šventėje lydėjo Lenkijos LB valdybos pirmininkė I. Gaspa-
ravičiūtė.

Derliniai vainikai buvo vienas už kitą gražesni.
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Latvijoje steigiama mažiau
religiniû organizacijû

Lietuvos moksleiviai atostogauja ilgiau

Netoli Seinû îsikurs Ç. Milošo
dialogo centras

Deklaravês iõvykimâ kaunietis
susidùrè su sunkumais

Pasirinkusiûjû kunigystès keliâ
šiemet dvigubai daugiau

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) –
Naujų religinių organizacijų steigimo

Latvijoje aktyvumas pastaraisiais
metais sumažėjo, religinių organizaci-
jų narių skaičiaus didėjimui ekonomi-
nė krizė taip pat neturėjo didelės įtakos.

Teisingumo ministerijos Religi-
jų ir visuomeninių reikalų skyriaus
vadovė Jekaterina Macuk sakė, kad
daugiausia naujų religinių organiza-
cijų Latvijoje buvo steigiama 1995–
2000 m. 2004 m.
buvo užregistruotos maždaug 23 relig
inės organizacijos, o per pastaruosius

trejus metus –
ne daugiau kaip po 10 per metus.

Pastaraisiais metais registruoja-
mos naujos religinės organizacijos,
susidariusius suskilus jau esamoms
arba joms atsišakojus. Į klausimą,
ar tai nerodo, kad mažėja jų išpažinė-
jų skaičius, J. Macuk atsakė, kad

kiekviena iš religinių konfesijų ir or-
ganizacijų užima tą nišą, kurios po-
reikis yra. Būtina taip pat atsižvelg-
ti į nedidelį Latvijos gyventojų skaičių.

Nuo to laiko, kai buvo leista
steigti naujas religines organizacijas,
praėjo labai daug laiko, ir kiek-vien-
as žmogus galėjo pasirinkti, į ku-
rią jų įsijungti. Tiesa, žmonių religi-
niai įsitikinimai gali keistis, ir jie gali
pereiti į kitą religinę organizaciją, to-
dėl jų skaičius keičiasi, kai kurios or-
ganizacijos pasinaikina, steigiamos
kitos. Tokių tendencijų yra ir kitose
pasaulio šalyse.

Sociologiniu požiūriu, per krizę
žmonės paprastai aktyviau dalyvauja
religinėse organizacijose, nes ekono-
mikos nestabilumas ir materiali-
niai sunkumai paskatina juos mąstyti
apie dvasinį augimą, o kai kurie tie-
siog tikisi stebuklo.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (DELFI.
lt) – Lietuvos moksleiviai turi dau-
giau laisvadienių nei daugelis kitų
Europos šalių mokinių, rodo Europos
švietimo informacijos tinklo ,,Eury-
dice” duomenys. Kitais mokslo me-
tais Lietuvos moksleivių be savaitga-
lių laukia dar beveik 3 mėnesiai
atostogų. Pradinukai Lietuvoje kitais
mokslo metais, įskaičius vasaros
atostogas, tačiau neįskaičiuojant sa-
vaitgalių, atostogaus 89 dienas.
Aukštesniųjų klasių moksleivių lau-

kia 10 dienų trumpesnės atostogos.
,,Eurydice” duomenimis, maž-

daug tiek pat, kaip ir Lietuvoje, atos-
togos mokyklose kitąmet tęsis ir Lat-
vijoje. Estijoje jos truks trimis dieno-
mis trumpiau. Panašus skaičius lais-
vadienių laukia ir Prancūzijos, Bel-
gijos, Italijos, Rumunijos, Kipro bei
Maltos mokyklose besimokančių
moksleivių.Tuo metu Čekijoje, Dani-
joje, Vokietijoje bei Nyderlanduose
moksleiviai turės apie 2 mėnesius
laisvų dienų.

A. Mazuronis si∆lo M. Adomèno
atstatydinimâ

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (DELFI.
lt) – Seimo narys Andrius Mazuronis
užregistravo Seimo nutarimo projek-
tą, kuriuo siūlo nutraukti Seimo na-
rio Manto Adomėno įgaliojimus, nes
pastarasis, tapęs Seimo nariu, neatsi-
sakė viešosios įstaigos „Demokrati-
nės politikos institutas” prezidento
pareigų, nors pagal Konstituciją tai
yra nesuderinama su Seimo nario
veikla.

Anot A. Mazuronio, už tokio po-
būdžio Konstitucijos reikalavimo ne-
silaikymą M. Adomėnas neabejotinai
turi netekti Seimo nario mandato,
juo labiau, kad jo pavardė kartu su
neskaidriais veiksmais minima jau ne
pirmą kartą.

„Tiek Konstitucijos, tiek kitų tei-
sės aktų reikalavimų turi laikytis vi-
si – tiek eiliniai piliečiai, tiek ir Seimo
nariai. Įstatymas galioja visiems vie-

nodai, todėl ir atsakomybę už nusi-
žengimą privalo prisiimti kiekvienas.
Kolega M. Adomėnas – ne išimtis, to-
dėl jis neabejotinai turėtų netekti
Seimo nario mandato”, – teigė A. Ma-
zuronis.

Neseniai Seimo narys A. Mazu-
ronis M. Adomėną dėl galimai ne-
skaidriai laimėto VšĮ „Demokratinės
politikos institutas” konkurso ragino
patį palikti Seimo nario kėdę. „Siek-
damas, kad nereikėtų traukti Seimo į
dar vieną nemalonią procedūrą, siū-
liau kolegai pačiam atsisakyti Seimo
nario mandato ir tokiu būdu prisiimti
atsakomybę už savo veiksmus. Ka-
dangi M. Adomėnas to nepadarė, ma-
nau, yra būtina kiek galima greičiau
išspręsti šį klausimą. Todėl pasiūliau
Seimui įvykdyti teisingumą”, – teigė
Seimo narys A. Mazuronis.

Vilnius, rugpjūčio 16 d.
(DELFI.lt) – Deklaravęs savo išvyki-
mą į užsienį, tačiau vėliau nuspren-
dęs likti Lietuvoje, vyriškis pakliuvo į
neįtikėtiną istoriją. Atvykęs į Kauno
miesto Šilainių seniūniją atsiimti
deklaracijos apie išvykimą iš Lietu-
vos, Vladislovas Paukštys (vardas ir
pavardė pakeisti) netikėtai sužinojo,
kad savo sprendimo pakeisti negalės.
,,Esu siunčiamas į užsienį per prie-
vartą! Anksčiau ketinau išvykti. Ta-
čiau kai pildžiau išvykimo deklara-
ciją, nenutuokiau, kad mano planai
visiškai pasikeis”, – pasakojo žmogus.

Persikelti gyventi pas dukterį į
Angliją V. Paukštys buvo nusprendęs
kartu su žmona. Kauniečiai sutuok-
tiniai, prisiklausę bauginančių isto-
rijų apie tai, kad Privalomuoju svei-
katos draudimo (PSD) mokesčiu ap-
mokestinami visi emigrantai, susku-
bo apie tokį savo sprendimą pranešti
Šilainių seniūnijai.

Nepraėjus nė savaitei V. Paukščio
planai pasikeitė: pažįstamas pasiūlė
dirbti elektriku vienoje Kauno įmo-
nėje. Be to, sunkiai susirgo garbingo
amžiaus jo uošvė. Iš prašymą turėju-
sios priimti seniūnijos darbuotojos
vyriškis tikino išgirdęs perspėjimus,
esą pakeitęs savo sprendimą turės
problemų – negalės lankytis pas gy-
dytoją, darbo biržoje ir kitose svar-
biose institucijose.

,,Buvau gąsdinamas ir tuo, kad
apsisprendęs likti, bet vėliau vis dėlto
nutaręs išvykti iš Lietuvos, galiu būti
nubaustas bauda”, – teigė V. Paukš-
tys. Vyriškis tikino supratęs, jog jam
dabar geriau likti deklaravusiųjų iš-
vykimą į užsienį sąrašuose ir tikėtis,
kad uošvė greit pasveiks. ,,Tuomet

ateityje dar galėsiu važiuoti į užsie-
nį”, – dėstė V. Paukštys.

Valstybinės ligonių kasos (VLK)
atstovas spaudai Kazys Žilėnas pa-
tvirtino, kad deklaravęs savo išvyki-
mą į užsienį asmuo nebetenka teisių į
nemokamą gydymą ir skubią pagalbą
Lietuvoje. Anot jo, jei žmogus, pra-
nešęs seniūnijai apie ketinimą emig-
ruoti, vėliau persigalvoja, jis privalo
kuo skubiau pakeisti savo sprendimą
ir iš naujo deklaruoti savo gyvena-
mąją vietą.

Tačiau Vidaus reikalų ministeri-
jos (VRM) Ryšių su visuomene sky-
riaus vedėjos pavaduotoja Gabrielė
Banaitytė susiklosčiusią padėtį įver-
tino kitaip. ,,Asmuo gali keisti spren-
dimą. Tokiu atveju per septynias dar-
bo dienas po deklaracijos pateikimo
jis tai pačiai deklaravimo įstaigai turi
pateikti paaiškinimą, kodėl neišvyko,
bei prašymą panaikinti išvykimo dek-
laraciją ir atkurti ankstesnius deklara-
vimo duomenis”, – tikino valdininkė.

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS) –
Į Vilniaus šv. Juozapo kunigų semina
riją šiemet įstojo 8 norintieji tapti
kunigais – dvigubai daugiau nei pern
ai. Kaip sakė sostinėje įsikūrusios
seminarijos rektorius Žydrūnas Va-
buolas, šiemet stojančiųjų buvo 10.
Tarp 8 priimtųjų – įvairaus am-
žiaus vyrai. ,,Senelių nėra, bet yra ir
jaunų abiturientų, ir su aukštuo-
ju išsilavinimu”, – sakė jis.

Į Kauno kunigų seminariją, kaip
teigė jos rektorius Aurelijus Žukaus-
kas, kol kas priimti 6 žmonės, ta-
čiau dar
vyks papildomas priėmimas, ir tikim
asi, jog įstojusiųjų pa-daugės.

Telšių vyskupo Vincento Borise-
vičiaus seminarijoje mokslus pradės 5
j a u n u o l i -

ai. Anot rektoriaus Jono Ačo,visi jie b
aigę vidurinę mokyklą, vyresnių žmo
nių tarp įstojusiųjų nėra. Įs-
tojusiųjų į Telšių seminariją gali būtii
r daugiau, kadangi rugpjūčio pabai-
goje planuojamas papildomas priėmi
mas.

Vilniaus ir Telšių seminarijose
p a s i r u o š i -
mas kunigystei trunka septynerius, o
Kauno – šešerius su pusemetų. Visos

e seminarijose stojantie-
ji priimami į įvadinį pasiruošimo to-
lesniems mokslams – propedeuti-
nį – kursą. Vėlesni dveji metai – filo-
sofijos studijos. Po jų vyksta teolo
gijos studijos. Vilniaus ir Telšių semi
narijose jos apima ketverius, Kauno –
trejus su puse metų. Kauno semina-
rijos auklėtiniai kartu mokosi ir Vy-

Seinai, rugpjūčio 16 d. (ELTA) –
Netoli Seinų, Krasnogrudos dvarely-
je, ketinama įkurti tarptautinio dia-
logo centrą, kuriuo kitąmet bus įam-
žintas poeto Česlavo Milošo gimimo
100-metis.

Krasnogrudos dvarelyje būsima-
sis Nobelio premijos laureatas prieš
karą leisdavo vasaros atostogas pas
savo tetas, patyrė pirmųjų eilėraščių
kūrybinį įkvėpimą.

Apie naujojo centro kūrimą pra-
nešė Paribio centro Seinuose vadovas
Krzysztof Czyzewski vykusiame susi-
tikime ,,Milošo atmintis”. Minint Č.
Milošo (1911–2004) mirties metines,
kaip ir kasmet, Krasnogrudoje susi-
rinkę rašytojai, kritikai, politikai iš
Lenkijos ir Lietuvos dalijosi mintimis
ir prisiminimais apie Lietuvoje gi-
musį pasaulinio garso poetą, kitų me-

tų planais minėti Č. Milošo gimimo
šimtmetį.

Kitus metus Lietuvos Seimas yra
paskelbęs Č. Milošo metais, į minėti-
nų datų sąrašą šią sukaktį įtraukė ir
UNESCO. 2004 m. Krokuvoje miru-
sio ir palaidoto poeto, eseisto Č. Mi-
lošo gimimo šimtmetį kitąmet minės
ir JAV, Rusija, Italija, Švedija, Pran-
cūzija, Ispanija, Izraelis, Ukraina, Vo-
kietija, Čekija, Kinija, Japonija, Ko-
rėja.

Poeto gimtinėje Kėdainių rajone,
Šateiniuose, sutvarkytame svirne
1999 m. įkurtas Č. Milošo kultūros
centras, kuriame lankėsi ir pats Č.
Milošas. Tuomet paklaustas, kaip
jaučiasi savo gimtinėje, poetas sakė
esąs labai laimingas matydamas at-
statytą pastatą, puikiai sutvarkytą
aplinką ir pajuokavo, jog tokie džiu-
gūs dalykai dažniausiai atsitinka jau
po mirties.

Kaip skelbia dienraštis ,,Gazeta
Wyborcza”, Lenkijos Seimas vis dar
delsia pasekti Lietuvos pavyzdžiu ir
2011 metus paskelbti Č. Milošo me-
tais, tačiau Lenkijoje planuojama
daug renginių. Lenkijos knygos insti-
tutas artėjančiam jubiliejui rengia Č.
Milošo biografiją, kurioje poeto gyve-
nimas būsiąs aprašytas sisteminiu
metodu.

Kitų metų gegužę Krokuvoje
vyks Č. Milošui skirtas festivalis, į
mokslinę konferenciją Jogailos uni-
versitete dalyvauti pakviesti ir garsūs
amerikiečių bei lietuvių profesoriai,
taip pat Č. Milošo sūnus Tony.

Česlovas Milošas Punske 1980 m.



New York, rugpjūčio 16 d. (BNS)
– Jungtinės Tautos (JT) apskaičiavo,
kad smarkių potvynių nuniokotame
Pakistane apie 3,5 mln. vaikų gresia
didelis pavojus susirgti vandeniu
plintančiomis mirtinomis ligomis,
pranešė vienas JT atstovas.

JT Humanitarinių reikalų koor-
dinavimo biuro (OCHA) atstovas

spaudai Maurizio Giuliano sakė, kad
Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO) taip pat pasiruošusi padėti
dešimtims tūkstančių žmonių, jeigu
kiltų choleros protrūkis.

„PSO ruošiasi sutekti pagalbą iki
140,000 žmonių, jeigu išplistų cho-
lera”, – sakė pareigūnas. „Iki 3,5
mln. vaikų gresia didelis pavojus už-
sikrėsti vandeniu plintančiomis ligo-
mis, dažnai sukeliančiomis viduria-
vimą, tokiomis kaip vandeningas
viduriavimas ir dizenterija”, – pridū-
rė M. Giuliano. Pasak jo, pavojus su-
sirgti šiomis ligomis Pakistane gresia
apie šešiems milijonams žmonių. M.
Giuliano nurodė, jog didelį susirū-
pinimą taip pat kelia vidurių šiltinė,
A ir E tipo hepatitas.

OCHA išreiškė nerimą, kad Pa-
kistane gali kilti ,,antra mirčių ban-
ga”, jeigu tarptautiniai donorai ne-
skirs daugiau lėšų. ,,Šių ligų sukelia-
mų mirčių gausėja. Kol kas neturime
duomenų, tačiau PSO dirba ištisą
parą, padėdama vyriausybei nusta-
tyti konkrečius skaičius”, – aiškino
M. Giuliano.
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ROMA
Italijos policija paėmė grynųjų

pinigų ir turto už 800 mln. eurų (be-
veik 3 mlrd. litų) iš Sicilijoje veikusio
verslininko, įtariamo ryšiais su mafi-
ja. Šie pinigai ir kitas turtas buvo
areštuoti suėmus didžiausią Sicili-
joje verslo magnatą – 56 metų Mi-
chele Aiello, kuris vėliau buvo nuteis-
tas kalėti 15,5 metų už ryšius su
mafija, sukčiavimą ir korupciją. M.
Aiello pagarsėjo veikla nekilnojamojo
turto ir sveikatos apsaugos srityse.

KIJEVAS
Ukrainos žurnalistai perspėjo

streikuosiantys dėl netinkamų darbo
sąlygų, skųsdamiesi dėl spaudos lais-
vės suvaržymų per pastarąjį pusmetį,
kai šaliai pradėjo vadovauti preziden-
tas Viktor Janukovyč. Žurnalistai šį
perspėjimą paskelbė kilus nuogąs-
tavimų, kad ruošiamasi uždaryti
televizijos kanalus TVi, ,,5 Kanal” ir
,,Čiornomorska”, palankiai nušvie-
čiančius opoziciją ir Vakarų šalis.
Šeštadienį šios trys televizijos pa-
skelbė simbolinį valandos trukmės
streiką.

MASKVA
Dūmai virš Maskvos ėmė sklai-

dytis, nors ore dar jaučiasi degėsių
kvapas. Maskvos oro uostai dirba
įprastu režimu. Matomumas Mask-
vos oro uostuose – nuo 1,400 iki
3,000 metrų.

KANDACHARAS
Afganistano policija šalies pie-

tuose surado 17 tonų sprogmenų, ku-
rie buvo paslėpti iš Pakistano at-
gabentose dažų skardinėse. Iš Kvetos
miesto Pakistane atvažiavęs sunk-
vežimis su sprogmenimis buvo sulai-
kytas Spin Boldako pasienio punkte.
Suimti du vairuotojai, bet, anot pa-
reigūnų, dar neaišku, ar jie žinojo, ką
iš tikrųjų veža. Kabulas jau seniai
kaltina Pakistano slaptąsias tarny-
bas talibų rėmimu ir jų slėpimu su
Afganistanu besiribojančiose genčių
teritorijose.

NAUJASIS DELIS
Indijos kontroliuojamoje Kašmy-

ro dalyje saugumo tarnybos darbuo-
tojai sulaikė policininką už tai, kad
tas metė batą į valstijos ministrą Omar
Abdula. Išpuolis įvyko Šrinagare Ne-
priklausomybės dienos iškilmių metu.

WASHINGTON, DC
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates teigia, kad JAV neabejotinai
pradės mažinti savo karių skaičių
Afganistane jau kitų metų liepą.
NATO pajėgų vadas Afganistane ge-
nerolas David Petraeus sakė svarstąs
galimybę patarti JAV prezidentui
Barack Obama atidėti pasitraukimo
iš Afganistano planą. B. Obama 2011
m. gruodį įvardijo kaip karių pasi-
traukimo iš Afganistano pradžią.
Tuo pačiu pritarė, kad į šalį būtina
pasiųsti dar 30,000 karių.

* * *
JAV prezidentas B. Obama įspėjo

Turkijos premjerą Recep Tayyip Er-
dogan, kad Ankaros nuostata Irano
ir Izraelio atžvilgiu gali sumažinti jos
galimybes gauti ginkluotės iš Jung-
tinių Valstijų. Tai pranešė Didžiosios
Britanijos dienraštis ,,The Financial
Times”. ,,Prezidentas B. Obama
pareiškė, kad Turkijos pozicija iškėlė
klausimų, kurie bus svarstomi Kon-
grese”, – sakė leidiniui aukštas Ame-
rikos vyriausybės atstovas, prašęs
neskelbti jo pavardės.

* * *
JAV prezidentas B. Obama pri-

taria siūlymui statyti mečetę ir mu-
sulmonų kultūros centrą New York
mieste, netoli 2001 m. rugsėjo 11-ąją
per teroro išpuolius sugriautų Pa-
saulio prekybos centro bokštų dvy-
nių. ,,Kaip pilietis ir kaip prezidentas
manau, kad musulmonai turi tokią
pat teisę atlikti savo religines apei-
gas, kaip ir visi kiti šalies piliečiai”, –
pareiškė Amerikos administracijos
vadovas.

MEXICO
Dėl buvusio Kubos vadovo Fidel

Castro pasisakymų tarp Kubos ir
Meksikos kilo diplomatinis skanda-
las. Savo straipsnyje ,,Milžinas sep-
tynmyliais batais” F. Castro išsakė
abejones dėl Meksikos prezidento Fe-
lipe Calderon išrinkimo teisėtumo.
Meksikos užsienio reikalų ministeri-
ja paskelbė pareiškimą, kuriame
neigiami F. Castro tvirtinimai.

Pakistane apie 3,5 mln. vaikû
gresia mirtinos ligos

Seulas, rugpjūčio 16 d. (BNS) –
Pietų Korėjos prezidentas Lee Myung-
bak pasiūlė jungimosi su Šiaurės
Korėja planą, numatytą trejiems
metams. Pasak ,,The Korea Times”,
bendrus šio proceso principus prezi-
dentas pristatė per pasisakymą, skir-
tą 65-osioms Korėjos išsivadavimo
nuo Japonijos kolonijinio valdymo
metinėms.

Pagal pirmąjį plano punktą nu-
matyta užtikrinti taiką ir saugumą
Korėjos pusiasalyje, pirmiausia bran-
duolinį Šiaurės Korėjos nusiginklavi-
mą. Antruoju tikslu numatoma eko-
nominio bendradarbiavimo plėtra
siekiant pakelti Šiaurės Korėjos eko-
nomiką. Ir tik tada, pasak Pietų Ko-
rėjos prezidento, korėjiečiai galės
įveikti skirtumus tarp dviejų sistemų
ir sukurti bendrą valstybę, kurioje
būtų ginamos visų piliečių teisės.

Kalbėdamas apie konkrečias
priemones Lee Myung-bak pasiūlė
įvesti specialųjį mokestį ir taip su-
rinkti lėšų, būtinų jungimosi dar-
bams. ,,Reuters” duomenimis, bend-
ros Korėjos kūrimas Seului gali
kainuoti per 1 trilijoną dolerių.

Siekiant gauti reikalingų lėšų,
specialistų skaičiavimais, Pietų Ko-
rėjos piliečiams teks 60 metų mokėti
2 proc. daugiau mokesčių nei dabar.
Apklausos duomenimis, daugiau nei

60 proc. Pietų Korėjos gyventojų pa-
sisako už bendros valstybės sukūri-
mą, tačiau tolimoje ateityje, atsi-
žvelgdami į dideles jungimosi išlai-
das.

Pietų Korėjos prezidentas išsakė
įsitikinimą, kad dvi Korėjos galiau-
siai vis tiek susijungs, tačiau nespė-
liojo, kada tai gali įvykti. Pastaruoju
metu santykiai tarp dviejų šalių
paaštrėjo dėl Pietų Korėjos laivo
,,Cheonan” nuskendimo.

Tuo tarpu Šiaurės Korėjos gink-
luotųjų pajėgų generalinio štabo ats-
tovas pareiškė, kad KLDR (Korėjos
liaudies demokratinė respublika)
,,smogs negailestingą smūgį, atsaky-
dama į Jungtinių Valstijų ir Pietų
Korėjos provokacijas”. Pasak kariš-
kio, prasidėjusios Amerikos ir Pietų
Korėjos karinių jūrų pajėgų pratybos
,,yra praktinis rengimasis karinei
agresijai”. Bet priešiškoms jėgoms
,,nepavyks netikėtai užklupti korėjie-
čių tautos”, įspėjo KLDR generalinis
štabas. ,,Barack Obama administra-
cija turi atvėsinti savo įkarštį ir at-
sisakyti beprasmiškų mėginimų at-
skirti ir pasmaugti KLDR”, – pabrė-
žiama jo pareiškime.

Pratybose Korėjos pusiasalio pie-
tuose, truksiančiuose iki rugpjūčio
26 d., dalyvauja apie 30,000 JAV ir
56,000 Pietų Korėjos kariškių.

Pietû Korèjos prezidentas pristatè
jungimosi su Šiaurès Korèja planâ

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

ŠIAURĖS AMERIKA

AZIJA

Pietų Korėjos prezidentas Lee Myung-bak išsakė įsitikinimą, kad dvi Korėjos
galiausiai vis tiek susijungs. EPA nuotr.

OCHA išreiškė nerimą, kad Pakis-
tane gali kilti „antra mirčių banga”,
jeigu tarptautiniai donorai neskirs
daugiau lėšų. Reuters nuotr.
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DETROIT, MI
LYDI ŠVENTADIENIS

MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ
(ŽOLINĖ)

Anomis dienomis Marija susi-
ruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos
kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo
namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik
Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą,
jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati
Elzbieta pasidarė kupina Šventosios
Dvasios.

Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai
palaiminta iš visų moterų ir palai-
mintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man
ta garbė, kad mano Viešpaties motina
aplanko mane?! Štai vos tik tavo pa-
sveikinimo garsas pasiekė mano au-
sis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis ma-
no įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsi-
pildys, kas Viešpaties jai pasakyta.”

O Marija prabilo: „Mano siela
šlovina Viešpatį, mano dvasia džiau-
giasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis
pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane
vadins visos kartos, nes didžių daly-
kų padarė man Viešpats, ir šventas
yra jo vardas! Jis maloningas iš kar-
tos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis
parodo savo rankos galybę ir išsklai-
do išdidžios širdies žmones. Jis nu-
meta galiūnus nuo sostų ir išaukština
mažuosius. Alkstančius gėrybėmis
apdovanoja, turtuolius tuščiomis pa-
leidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką
savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo
gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mū-
sų protėviams – Abraomui ir jo pa-
likuonims per amžius.” Marija pra-
buvo pas Elzbietą apie tris mėnesius,
o paskui sugrįžo į savo namus.

(Lk 1, 39-56)

Šios dienos iškilmę pradėta švęs-
ti nuo V a. Rytų Bažnyčioje ir vadinti
Koimesis tes Theotokou (gr. Dievo
Motinos Užmigimu). Užmigimo sąvo-
ka nurodo Mergelės Marijos žemiško-
jo gyvenimo pabaigoje įvykusį slėpi-
ningą mirties slenksčio peržengimą.
Bizantijos imperatorius Mauricijus
(† 602) paskelbė rugpjūčio 15 dieną
valstybine švente. Ši diena greičiau-
siai pasirinkta todėl, kad V a. pra-
džioje tą dieną Jeruzalėje buvo pa-
šventinta naujai pastatyta bažnyčia
Mergelės Marijos garbei. Romos li-
turgijoje šią iškilmę aptinkame VII
a., o popiežius Hadrijanas († 795)
prideda pavadinimą „Assumptio”
(lot. priėmimas, ėmimas), tuo duo-
damas kryptį tolesniems teologi-
niams ieškojimams. Praėjo nemažai
amžių, kol 1950 m., Visų Šventųjų
dieną, popiežius Pijus XII iškilmingai
paskelbė apreikštojo tikėjimo dalimi
esant tai, jog Mergelė Marija, užbai-
gusi savo žemiškąjį gyvenimą, buvo
su kūnu ir siela paimta į Trijų Die-
viškųjų Asmenų garbę.

Ėmimas į dangų yra susitikimas,
kurio metu Motina atsiduoda į Sū-
naus rankas, o jis ją priima į prisi-
kėlimo šlovę. Jis vėl imasi globoti tą,
kurią nuo kryžiaus patikėjo globoti
savo mylimajam mokiniui (Jn 19, 27).
Dabar Viešpats pasiima ją pas save.
Jis priima tą, kuri angelo apreiškimo
dieną priėmė jį, leisdama jam įsikū-
nyti (Lk 1, 26-38).

Nuo šiol Jėzaus mokiniams Mari-
ja yra ženklas danguje (Apr 12, 1).

Joje mes matome įgyvendinta tai, ką
Dievas nori įgyvendinti Bažnyčioje,
keliaujančioje į amžinosios Karalys-
tės pilnatvę (Apr 7, 9-17; 21, 1-8; 22,
1-5).

Apaštalas Paulius skelbia, kad
visi ištikimieji dalyvaus Kristaus
prisikėlime, „tačiau kiekvienas pagal
savo eilę” (1 Kor 15, 23). Viešpaties
Jėzaus prisikėlimas nėra užbaigtas
laike: jis prisikėlė dėl mūsų, kad ir
toliau būtų mirties nugalėtojas. Die-
vo Motina išaukštinama po Kristaus
prisikėlimo ir pirmiau mūsų prisikė-
limo. Kristaus prisikėlimas yra Ma-
rijos perkeitimo priežastis ir šaltinis.
Ištikimojoje Mergelėje Šventoji Dva-
sia jau pabaigė savo darbą, išliedama
šlovę tai, kuri nuo pat savo prasidėji-
mo buvo malonės pilnoji (Lk 1, 28). Ji
yra visiškai susiliejusi su dieviškuoju
gyvenimu. Tai, ko mes viliamės, jai
jau yra duota.

Marija išpranašauja savo pačios
išaukštinimą ir garbinimą iki laikų
pabaigos: „Štai nuo dabar palaiminta
mane vadins visos kartos” (Lk 1, 48).
Bažnyčia, pagerbdama Mariją, nieko
neprikūrė šalia užrašytų Biblijos žo-
džių – ji tik atsiliepė į šią pranašystę,
kurią Marija ištarė malonės valandą.
Šie Marijos žodžiai nėra vien jos pa-
čios asmeniški, galbūt savavališki,
žodžiai. Pasak Luko, Elzbieta, kupina
Šventosios Dvasios, taip pat ištarė
šiuos pranašiškus žodžius apie Mari-
ją: „Tu labiausiai palaiminta iš visų
moterų (...); Laiminga įtikėjusi, jog
išsipildys, kas Viešpaties jai pasaky-
ta” (Lk 1, 42. 45). Mes galime girti
Mariją, nes ji yra palaiminta, palai-
minta visada, per visas žmonių kar-
tas. Tokia yra šios dienos šventės es-
mė. Ji yra palaiminta, nes yra suvie-
nyta su Dievu, gyvena su Dievu ir
Dieve.

Viešpats Jėzus savo Kančios iš-
vakarėse, atsisveikindamas su savai-
siais, pasakė: „Mano Tėvo namuose
daug buveinių. Jeigu taip nebūtų,
argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vie-
tos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu,
vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu,
kad jūs būtumėte ten, kur ir aš” (Jn
14, 2-3). Marija tardama: „Štai aš
Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip
tu pasakei” (Lk 1, 38), paruošė
Dievui buveinę čia, žemėje; su siela ir
kūnu, ji tapo jam gyvenama vieta ir
taip atvėrė žemę dangui.

•••
Šios dienos Evangelijos ištrauka

leidžia suprasti, kad Marija yra tikro-
ji Sandoros arka, kad Marijoje išsi-
pildė šventyklos slėpinys – Dievas ap-
sigyveno žemėje. Marija visų pir-
miausia suteikė Viešpačiui savo sielos
erdvę ir taip tapo realia šventykla,
kur Dievas galėjo įsikūnyti ir tapti
matomas šioje žemėje. Taigi, jai bū-
nant Dievo buveine žemėje, joje jau
yra paruošta jos amžinoji buveinė, ir
tai padaryta visiems laikams. Marija
yra palaiminta, nes per amžius tapo
su kūnu ir siela Viešpaties buveine.
Marija ne tik kviečia mus ja žavėtis,
ją gerbti, ji taip pat veda, rodo mums
gyvenimo kelią, rodo, kaip galėtume
tapti laimingi, surasti kelią į laimę.

Pasiklausykime dar kartą Elzbie-
tos ištartų žodžių: Nukelta į 9 psl.

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Kaip kviečio grūdas krito jis
Tikrai, mums žiūrint, ne laiku.
Nors kūnu ir numiręs jis,
Bet sieloj gyvas iš tiesų.

Jis privertė susimąstyt,
Kad laikina, ką tu matai.
Prie regimo neprisirišt,
Kad laukia mus kiti namai...

Sekmadienį, liepos 25 d., lietui
stipriai lyjant, atrodė, tarsi dangus
prakiuro ir kun. Ričardas Repšys ver-
kė, žmonės rinkosi į Šv. Antano para-
pijos koplyčią, Detroit, Michigan, kur
šv. Mišios buvo aukojamos a. a. kun.
Repšio vienerių metų mirties sukak-
čiai paminėti. Šv. Mišias aukojo kle-
bonas kun. Gintaras Antanas Joni-
kas, savo pamoksle priminęs a. a. Ri-
čardą buvus giliai tikinčiu dvasiškiu.

2009 m. liepos 28 d. kun. Repšys,
gelbėdamas savo 13-metį sūnėną, tra-
giškai žuvo nuskęsdamas kartu su
juo. Kun. Jonikas asmeniškai kun.
Ričardo Lietuvoje nepažinojo, bet at-
vykęs į JAV pradėjo dirbti kartu: kun.
Jonikas važiuodavo į Dievo Apvaiz-
dos parapiją vesti rekolekcijų, o kun.
Ričardas į Šv. Jurgio parapiją Roches-
ter, NY. Kun. Jonikas sakė, kad kun.
Ričardui svarbiausia buvo jo gilus ir
stiprus tikėjimas, liudijimas Kristuje
ir pagalba žmogui bei savo parapi-
jiečiams. Iki gyvenimo pabaigos jis
bandė visiems padėti. „Turbūt jis
šiandien žiūri į mus šioje šventovėje
ir šypsosi mums visiems, kurie jį čia
šiandien prisimena”, – kalbėjo kun.
Jonikas. Kun. Ričardas turėjo drau-
gų, kurie jam labai daug padėjo, kai
jis atvažiavo į Michigan valstiją. Jis
vertino žmonių draugystę, bendra-
darbiavimą, pagalbą ir talką.

Liturginius skaitinius skaitė Al-
gis Kaunelis. Šią liūdną sukaktį mi-
nint nuostabiu sopranu visas litur-
gines dalis ir giesmes giedojo Julieg-
ha Noruševičiūtė, jai vargonais
akompanavo Eric Bak. Galime tikė-
tis, kad a. a. kun. Ričardas girdėjo ir
džiaugėsi giesmėmis. Skirtingose Mi-
šių vietose specialias meditacijas
(„Kaip kviečio grūdas krito jis”, „Ar
turi dangiškus namus...” ir „Prasi-
deda nauja pradžia”), skirtas a. a.
kun. Ričardui, skaitė šių eilučių
autorė. Prieš Mišių pabaigą kun. Jo-
nikui buvo įteiktas a. a. kun. Ričardo
Šv. Raštas iš Lietuvos. Ši reikšminga
ir brangi dovana buvo perduota vieno
brolio kunigo kitam kunigui. Klebo-
nas kun. Jonikas labai apsidžiaugė
gavęs tokią brangią ir atmintiną do-
vaną, primenančią jam jo kolegą, bro-
lį kunigą ir draugą.

Prie pagrindinio altoriaus buvo
įrengtas altorėlis, papuoštas tautinių
raštų staltiese. Ant jo buvo padėta a.
a. kun. Ričardo nuotrauka, žvakės, o
žemiau padėta puošni įvairių vasaros
žiedų puokštė. Prie a. a. kun. Ričardo
nuotraukos buvo padėta balta rožė,
perrišta juodu kaspinu.

Po Mišių visi buvo pakviesti į pa-
rapijos salę užkandžiams. Mūsų ger-

biamas klebonas kun. Jonikas prieš
vaišes sukalbėjo maldą. Dalyvavo pa-
rapijiečiai, draugai, a. a. kun. Ričardo
pažįstami. Susirinko arti 60 asmenų
pasimelsti ir prisiminti kun. Ričardą.

Salėje galima buvo pamatyti nuo-
traukas ir daiktus, kurie bylojo apie
a. a. kun. Ričardo nueitą gyvenimo
kelią: jo Šv. Raštas iš Lietuvos, medi-
nis marijonų rožinis, nuotraukos iš
įvairių renginių, gintarinis laivelis,
nurodantis į jo mėgstamą laisvalaikio
užsiėmimą, klumpės – jis daug vaikš-
čiodavo; suvenyrai iš įvairių valstijų
ir kraštų, kuriuos kun. Ričardas ap-
lankė. Buvo paruoštas kun. Ričardo
žūties ir laidotuvių albumas, kuriame
sudėtos iškarpos iš įvairių straipsnių,
nuotraukos.

Ant salės sienos buvo pakabintas
plakatas: „A. a. kun. Ričardas Rep-
šys 1950–2009. Jis galėjo tapti mūsų
sielos vedliu, bet Dievas turėjo jam
kitą planą.” Iš koplyčios įneštas
įrengtas altorėlis: a. a. kun. Ričardo
nuotrauka, medinis kryžius, žvakės
ir žemiau padėta gėlių puokštė.

Apie a. a. kun. Ričardą kalbėjo
Antanas Strakšys. Jis paminėjo, kad
apie velionį neseniai buvo rašyta sa-
vaitraštyje „Amerikos lietuvis” (2010
m. liepos 3 d.) ir dienraštyje „Drau-
gas” (2010 m. liepos 14 d.). A. Strak-
šys padėkojo visiems apsilankiu-
siems, prisiminusiems a. a. kleboną
Ričardą. Deja, jis mūsų šventovėje
nespėjo atnašauti nė vienerių Mišių.

Ilsėkis ramybėje, a. a. kun. Ričar-
dai Repšy. Tebūna Lietuvos žemelė
Jums lengva.

Nors ir sunku mums išsiskirt –
Kun. Ričardui džiaugsmas

tai patirt.
Į dangiškus namus sugrįžti,
Kūrėjo veidą ten išvysti.

Jis jau laimingas, jau namuos.
Kas žemiška – nebekamuos.
Kur po mirties tikiesi būti?
Tik Kristus Tau neleis pražūti!

(Jolanta Toločkaitė)

Paminėtos kun. Ričardo Repšio
pirmosios mirties metinės

A. a. kun. Ričardo Repšio prisimini-
mui. Antano Strakšio nuotr.
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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

www.draugas.org

Mūsų kaime viešosios bibliotekos
nebuvo. Pradinė mokykla turėjo ne-
didelį knygų rinkinį ir mokiniams
duodavo paskaityti. Tačiau plačioji
visuomenė, kaimo žmonės neturėjo
galimybės, o nusipirkti neįstengė. Be
to, dirbant žemės ūkio  darbus, nelik-
davo laiko knygai. Turint tik pradi-
nės mokyklos išsilavinimą nebuvo ir
tokio poreikio. Kaime susiformavo
toks požiūris, kad žemdirbiams pa-
kanka mokėti skaityti ir rašyti.

Didesniuose miesteliuose koncer-
tuodavo įvairūs menininkai. Kaime
labai buvo populiarūs Pupų dėdės
koncertai. Juos buvo galima išgirsti
tik per radiją. Tačiau radijo ausines
turėjovos du ūkininkai.

Kaime kinas atsirado 1940–1941
m., kai raudonarmiečiai įsitvirtino
Lietuvos teritorijoje. Vasarą kiną ro-
dydavo lauke, žmonės noriai susi-
rinkdavo žiūrėti filmų.

Atvažiavę įvairūs iliuzionistai
(vadinami „štukoriais”) rodydavo
„štukas”. Kaime surasdavo didesnę
gryčią ir paskelbdavo apie koncertą.
Žmonės už rodomas „štukas” apsi-
mokėdavo maisto produktais ar pini-
gais.

Pirmą kartą mokytoja Konstan-
cija Žukaitė-Palaimienė organizavo
pradinės mokyklos mokinių išvyką į
Kauną. Iki Jonavos važiavome ark-
liais, o paskui traukiniu į Kauną. Iš-
lipome stoties perone ir tuneliu išėjo-
me į miestą. Pabuvome Karo muzie-
juje, matėme S. Dariaus ir S. Girėno
lėktuvo nuolaužas, dalyvavome sode-
lyje vėliavos nuleidimo ceremonijoje
skambant varpams. Labai įsiminti-
nas buvo spektaklis apie knygnešius
Kauno dramos teatre.

Kaimo bendruomenės kultūrinis
gyvenimas priklausė nuo čia dirban-
čių išsilavinusių žmonių. Tokių švie-
suolių būta nedaug, todėl tarp miesto
ir kaimo kultūrinio gyvenimo buvo
didelis atotrūkis.

Kaimo žmonės visada nuoširdži-
ai sutikdavo ir vaišindavo atvykusius
gimines ar pažįstamus. Prisimenu,
per šienapjūtę pas mus atvyko poetas
Petras Vaičiūnas su žmona (tėvo pus-
brolis). Nenorėdamas gaišinti darbo,
poetas užlipęs ant prėslo pats mynė
šieną ir juokavo su žmona. Vakare
pasivaišinę nuėjo miegoti ant šieno.

Kaime buvo pripažinta sava bui-
tinė kultūra. Kaimynai sveikindavosi
pakeldami kepurę, o mes, vaikai, tu-
rėjome sveikintis su kiekvienu kaimo
gyventoju (dėdėmis ir tetomis). Įėjus
į kaimo gryčią, pirmiausia būdavo
pagarbinamas Kristus. Šeimininkai
atsakydavo: „Per amžius.” Tada, jei
šeima valgydavo, buvo sakoma: „Pa-
sotink, Dieve.” Šeimininkai padėkoję
kviesdavo svečius prisėsti. Toks buvo
nerašytas etiketas.

Kumečių ir samdinių gyvenimas
kaime buvo sunkus. Jiems svarbu bu-
vo gauti darbą, pragyventi ir išmai-
tinti šeimą. Samdinių, kumečių gy-
venimas priklausė nuo šeimininko
sąmoningumo ir žmoniškumo. Tur-
tiniai skirtumai kaime buvo labai
ryškūs,  vartoti žodžiai „biednas” ir
„bagotas”.

Valstiečių gyvenime nuoširdu-
mas ir sąžiningumas buvo garbės rei-
kalas. Nerakindavo svirnų, paviršu-

tiniškai užsklęsdavo trobos duris. Va-
gysčių  nebuvo. Jei įvykdavo koks ne-
sutarimas ar nusižengimas, didžiau-
sia negarbė buvo paviešinti faktą.
Kaimiečiai vieni kitus vadino vardais.
Vyresnį žmogų buvo priimta vadinti
dėde ar teta. Būdami vaikai turėjome
su dėdėmis ir ypač tetomis sveikintis
bučiuodami ranką. Atsisveikindami
su tėvais, seneliais arba dėkodami už
gautas dovanas būtinai bučiuodavo-
me ranką. Atsikėlus ryte ir atėjus
prie stalo valgyti, reikėjo persižegno-
ti. Vakare, einant gulti, bobutė su-
klupdydavo mus ir liepdavo kalbėti
poterius. Atsisėdus prie stalo kalbos
nutrūkdavo. Su duonos rieke, kurią
atriekdavo tėvas, reikėjo elgtis pagar-
biai: nemėtyti, netrupinti ir nepalikti
kąsnių. Tokia kultūra būdavo per-
duodama iš kartos į kartą.

Kaime nebuvo tradicijos minėti
vardo ar gimimo dieną. Net ir šei-
mose vardinių ar gimtadienių ne-
švęsdavo. Darbo dieną strapalioti po
ūlyčią pasigėrusiam būtų didžiausia
gėda. Niekas neieškojo progų gerti,
dykinėti, nes ūkininkams darbų  be-
galės. Pasivaišindavo tiktai per šven-
tes, atlaidus. Sekmadieniais po pietų
namie pailsėdavo, išeidavo su šeima
apžiūrėti pasėlių, ruošdavosi kitos
savaitės darbams.

Nors kultūrinių priemonių kai-
me buvo mažai, tačiau dorovės, mo-
ralės, elgesio principai buvo aukšti.
Nors kaimo žmonės buvo mažai raš-
tingi, jų tarpusavio supratimu, vals-
tietišku mandagumu, kuklumu, at-
jauta kitam, vidine kultūra ir mora-
lės principais galime tiktai žavėtis.

Mūsų kaime nebuvo teisminių
bylų nei tarp valstiečių, nei šeimose.
Turtiniai reikalai, dalybos vyko re-
miantis tarpusavio supratimo ir są-
žiningumo normomis.

Upninkai pokario metais

Besitraukiant vokiečių kariuo-
menei (1944 m.) ir artinantis  Tarybų
Sąjungos armijai, Upninkai atsidūrė
fronto linijoje. Už upės įsitvirtino vo-
kiečiai, o šiapus (Upninkų pusėje)
priartėjo Tarybų Sąjungos armija. Iš
pradžių Upninkų gyventojai slėpėsi
namuose, rūsiuose arba iškastame
bunkeryje. Tačiau pabūgę artilerijos,
kaimo žmonės pasitraukė į užfrontę.

Frontas laikėsi daugiau kaip dvi
savaites. Per tankų susišaudymą bu-
vo sudeginta klebonija, špitolė, ūki-
niai trobesiai, mokykla ir parduotu-
vė. Išliko tiktai bažnyčia. Sudegė ir
mūsų gyvenamasis namas.

Frontui pasitraukus, laukai buvo
išvarpyti sviedinių. Iškasti apkasai,
nuniokoti pasėliai, primėtyta granatų
ir šaudmenų. Kai kur mėtėsi ginklai.
Šventosios upe plaukė kareivių ir
arklių lavonai. Klaikus vaizdas.

Tuo metu jau buvo subrendę ru-
giai, todėl kaimo ūkininkai tuojau
ėmėsi juos pjauti, kad apsirūpintų
duona.

Rusų čekistai areštavo Dominą
Palaimą (mano dėdę) ir kitus apylin-
kės gyventojus, šaulius ir aktyvius
Lietuvos patriotus. Frontui nutolus,
dar ilgai buvo girdėti patrankų, bom-
bų trenksmai. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 18

Atkelta iš 8 psl.    „Laiminga įtikė-
jusi.” Pirmasis ir svarbiausias veiks-
mas, kad Dievas apsigyventų žmogu-
je ir kad žmogus rastų amžinąją pa-
laimą, yra tikėti į Dievą, kuris pasi-
rodė Jėzuje Kristuje bei padarė save
girdimą dieviškaisiais Švento Rašto
žodžiais. Tikėti nereiškia dėti vieną
įsitikinimą prie kito. Tikėti, kad eg-
zistuoja Dievas, yra tokia pat infor-
macija kaip kita. Dažnai mums mažai
svarbu, ar informacija teisinga, ar
klaidinga, mat ji nekeičia mūsų
gyvenimo. Bet jeigu Dievo nėra, gyve-
nimas tuščias, ateitis – tuščia. Tačiau
jeigu Dievas yra, tada viskas keičiasi:
gyvenimas tampa šviesa, įgyjame
nuorodą, kaip gyventi.

Tikėjimas nurodo kryptį mūsų
gyvenimui, mus skatina artintis prie

Dievo, vienytis su Dievu ir taip atras-
ti vietą, kur gyventi, ir būdą, kaip gy-
venti. Tikėjimas nėra vien tam tikra
mintis ar idėja, bet greičiau – gyveni-
mo būdas, elgsena. Tikėti, vadinasi,
sekti Dievo Žodžio mums nurodyto-
mis pėdomis. Dažnai yra manoma ir
tikima, kad, nustumdami Dievą ir
būdami nepriklausomi, sekdami savo
mintis, savo valią, tikrai taptume
laisvi, galėdami daryti, ką panorėję,
nes niekas negalėtų mums ko nors
įsakyti. Tačiau ten, kur išnyksta
Dievas, žmogus netampa didesnis;
priešingai, netenka dieviškojo orumo,
nebelieka jo veide Dievo švytėjimo.
Galiausiai pasirodo esąs tik aklos
evoliucijos vaisius, o toks gali būti
naudojamas ir išnaudojamas.

Delfi.lt

MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ 

Margumynai

Mažai angliavandenių turinti dieta laimi 
Remiantis neseniai atlikto tyri-

mo rezultatais, metant svorį, ilguoju
laikotarpiu mažai angliavandenių
turinti dieta yra tiek pat veiksminga,
kaip ir mažai riebalų turinti dieta, be
to, ji net gali būti sveikesnė širdžiai,
praneša AP.

Dvejus metus trukusio tyrimo,
kurio metu vyko įtempti pasitarimai,
rezultatai rodo, kad abiejų rūšių die-
tos nulėmė didesnį didelio tankio li-
poproteinų (HDL), arba „gerojo” cho-
lesterolio, kiekį. Vis dėlto tie žmonės,
kurie laikėsi mažai angliavandenių
turinčios dietos, gavo beveik dukart
daugiau „gerojo” cholesterolio nei tie,
kurie laikėsi mažai riebalų turinčios
dietos.

Anksčiau atlikti tyrimai parodė,
kad mažai angliavandenių turinčios
dietos per 6 mėn. padeda geriau nu-
mesti svorį, bet ilgesnio laikotarpio
tyrimų rezultatai buvo nevienareikš-
miai. Kai kurių tyrimų duomenys
leido manyti, kad mažai angliavan-
denių turinti dieta lemia didesnį

„gerojo” cholesterolio kiekį.
Neseniai atliktas tyrimas yra

vienas ilgiausiai trukusių tyrimų,
lyginant šias dvi dietas. Po dvejų
metų skirtingų dietų besilaikę tyrimo
dalyviai vidutiniškai neteko beveik
po tiek pat svorio – apie 6,8 kg,  arba
7 proc. Esminis skirtumas pastebėtas
matuojant „gerojo” cholesterolio kie-
kį. Tų, kurie laikėsi mažai angliavan-
denių turinčios dietos, HDL kiekis
padidėjo 23 proc., o tų, kurie laikėsi
mažai riebalų turinčios dietos – 12
proc., teigia Temple University Nutu-
kimo tyrimų ir mokslo centro direk-
torius Gary Foster, kuris vadovavo
valstybės finansuotam tyrimui. 

Tyrime dalyvavo 307 suaugusieji,
du trečdaliai jų buvo moterys. Tyri-
mo dalyviai buvo nutukę, bet nesirgo
diabetu ir neturėjo cholesterolio
problemų. Tyrimo rezultatai buvo
paskelbti ,,Annals of Internal Me-
dicine”.

Delfi.lt
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkū ri mo istorija šiuo metu
pristatoma Miuncheno technikos universiteto Architektūros muziejuje,  Vo kie -
tijoje.  Miuncheno technikos universiteto archyvo nuotr.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
M. Kaminsko nuotr.

Valdovų rūmai pristatomi 
tarptautinėje parodoje 

Išskirtinė Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų atkū -
ri mo istorija šiuo metu pristatoma
Vo kietijoje. Miuncheno technikos
universiteto Architektūros muziejus
surengė tarptautinę parodą „Rekons -
trukcijos istorija – istorijos konstruk-
cija” („Geschichte der Rekonst ruk -
tion – Konstruktion der Geschich -
te”). Ji atidaryta šių metų liepos mė -
nesio pabaigoje. Parodoje rodomi
vertingiausi ir žinomiausi įvairių pa -
saulio šalių istorijos bei kultūros
objektai, kurie praeityje buvo sunai -
kinti, o vėliau atkurti.

„Surengta paroda sulaukė itin
tei giamo susidomėjimo. Tad norėda-
mi pasidalyti šia sėkme dėkojame
jums (Nacionaliniam muziejui Lie tu -
vos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmams – red. past.) už bend -
radarbiavimą”, – tarnybiniame laiške
rašo Miuncheno technikos univer-
siteto Architektūros muziejaus direk-
torius prof. dr. Winfried Nerdinger.

Miuncheno technikos universite-
to Architektūros muziejaus surengto-
je parodoje „Rekonstrukcijos istorija
– istorijos konstrukcija” iš viso pris-
tatomos 85 išsamios studijos ir 200
pa vyzdžių apie įvairių epochų ir pa -
saulio šalių (nuo Japonijos iki Kana -
dos, nuo antikinės Graikijos iki šių
dienų) istorijos bei kultūros objektų
rekonstrukcijas. Čia pasakojama tik
apie pačius reikšmingiausius ir iš tai -
gingiausius sunaikintus bei at kur tus
statinius, kurių parodą atrinko ir
sudarė kompetentingų universiteto ir
jo muziejaus specialistų grupė.

„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rezidencija Miuncheno technikos uni-

versiteto Architektūros muziejaus
specialistai susidomėjo, matyt, neat-
sitiktinai. Apie Lietuvoje atkuriamą
nepaprastą istorinį objektą jau buvo
skaitę Vokietijos spaudoje, taip pat jį
matė lankydamiesi Vilniuje. Nus -
pren dę surengti parodą, vokiečių spe-
cialistai labai prašė joje pristatyti ir
Lie tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmus – kaip svarbų šalies
valstybingumo atgavimo pavyzdį. Pa -
rodos rengėjų teigimu, pasaulyje yra
nedaug atstatytų objektų, kurie po
ilgo nebūties laikotarpio vėl buvo
prikelti naujam gyvenimui”, − sako
Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų Užsienio ryšių ir parodų sky-
riaus vyresnioji muziejininkė Birutė
Verbiejūtė.

Valdovų rūmų muziejaus darbuo-
tojai turėjo parengti parodos medžia -
gą bei atkurtos Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rezidencijos maketą ir
juos saugiai pristatyti į Miuncheną.
Visas transportavimo, draudimo ir
kt. išlaidas padengė parodos organi-
zatorius – Miuncheno technikos uni-
versiteto Architektūros muziejus.

Miuncheno technikos universite-
to Architektūros muziejuje surengta
paroda veiks iki spalio 31 dienos. Ne -
spėjusieji arba neturintieji galimybių
čia apsilankyti apie rodomus objektus
gali skaityti jau išleistame gausiai
iliustruotame kelių šimtų puslapių
parodos kataloge, taip pat Miuncheno
technikos universiteto Architektū-
ros muziejaus interneto svetainėje
www.architekturmuseum.de.

www.valdovurumai.lt info

Pirmą kartą Lietuvoje skelbia-
mas vaikų piešinių konkursas „Nu -
piešk gražiausią žodį”, skirtas puose -
lėti lietuvių kalbą ir atskleisti jos gro -
žį. Šiame konkurse kviečiami daly-
vauti pradinių klasių mokiniai, gyve -
nantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Vaikai turi A4 formato popieriaus la -
pe pavaizduoti jiems gražiausią lietu-
višką žodį. 

Kitoje pusėje reikia užrašyti savo
vardą, pavardę, amžių, piešinio pava-
dinimą, adresą, telefoną, elektroninio
pašto adresą, mokytojo, padėjusio pa -
rengti darbą konkursui vardą ir pa -
vardę. Į konkursą „Nupiešk gražiau -
sią žodį” yra kviečiami įsitraukti lie -
tuvių kalbos ir dailės mokytojai, ku -
rie gali paraginti vaikus dalyvauti,
pa dėti jiems išsirinkti gražiausią
lietuvišką žodį ir jį meniškai pavaiz-
duoti. Piešimo techniką ir priemones
dalyviai gali pasirinkti savarankiškai
ir konkursui atsiųsti iki trijų geriau -
sių savo darbelių.

Vaikų piešinių konkursą ruošia
kalbinių technologijų plėtojimu užsi-
imanti bendrovė „Tilde IT”, Lietuvių
kalbos institutas, LR Švietimo ir
mok slo ministerija.

Konkurso „Nupiešk gražiausią
žodį” tikslas yra paskatinti meilę lie -
tuviškam žodžiui, atkreipti dėmesį į
lie tuvių kalbos grožį, aktyvinti pradi -
nių klasių ir dailės mokytojų darbą
bei ugdyti jaunuolių patriotiškumą.
„Ti kimės, kad šis konkursas pa ska -
tins moksleivius nuo pat pirmųjų kla -
sių puoselėti savo gimtąją kalbą ir at -
rasti joje naujų spalvų”, – apie vaikų
piešinių konkurso tikslus pasakojo
Dai nius Numgaudis, Švietimo ir
mok s lo ministerijos kancleris.

Dar vienas konkurso organizato -
rių siekis – supažindinti vaikus su di -
džiuoju Lietuvių kalbos žodynu. „Šie
metai visiems lietuvišką žodį ger -
bian tiems žmonėms yra ypatingi, nes
minimas Lietuvių kalbos žodyno aš -
tuoniasdešimties metų jubiliejus. No -
rime paskatinti vaikus rinktis jiems
gražiausią lietuvišką žodį, pasinaudo-
jant šiuo žodynu, kurį galima rasti ir
internete adresu www.lkz.lt”, – pasa -
kojo Lietuvių kalbos instituto direk-
torė Jolanta Zabarskaitė.

Vaikai savo piešinius galės siųsti
iki gruodžio 1 dienos. Nugalėtojus iš -
rinks kompetentinga komisija, kuri
įvertins atsiųstų darbų atitikimą
kon kurso nuostatams: temos atiti -
kimą, piešinio originalumą, grožį, es -
tetiškumą ir meniškumą. Gražiausiai
nupieštų lietuviškų žodžių autoriai
gruodžio viduryje bus apdovanoti kom-
piuteriu su programine įranga, fo to -
apa ratu ir mobiliuoju telefonu, ku -
riuos įsteigė elektroninė parduotuvė
„Media Shop”. Dalyvius taip pat nu -

džiugins leidyklos „Šviesa” do vanos,
programinė įranga „Tildės Biu ras
2009 Namams”. Geriausi vaikų pie -
šiniai bus patalpinti inter ne tinio tin-
klalapio www.lituanika.lt ga lerijoje.

Piešti bus galima ne tik namuose
ar mokyklose, bet ir „McDonalds”
restoranuose. Nupieštus piešinius
vaikai galės palikti restoranų admi -
nis tracijai, kuri juos perduos konkur-
so organizatoriams.

Kalbines technologijas plėtojan -
čios įmonės „Tilde IT” direktorius
Vac lovas Pranskūnas džiaugėsi, kad
gali prisidėti prie lietuvių kalbos puo -
selėjimo. „Mums labai svarbu, kad
vaikai augtų mylėdami savo šalį ir
kal bą. Patriotiškumo ugdymas yra
ker tinis kiekvienos save gerbiančios
valstybės akmuo”, – konkurso orga -
ni zavimo motyvus dėstė „Tilde IT”
direktorius V. Pranskūnas.

Lietuviško žodžio puoselėjimui ir
grožiui skirtame piešinių konkurse
„Nupiešk gražiausią žodį” raginami
dalyvauti visi kūrybingi, lietuvių kal -
bai ir dailei neabejingi pradinių kla -
sių moksleiviai.

Konkursas vyks nuo 2010 m.
rug pjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d. Vai -
kų piešiniai siunčiami iki gruodžio 1
d., adresu: Tilde IT, Konkursui „Nu -
piešk gražiausią žodį”, Žirmūnų g.
139, Vilnius LT-09120. Užsienyje gy -
venantys vaikai piešinius gali siųsti
elektroniniu paštu.

Visa informacija susijusi su pie -
šinių konkursu „Nupiešk gražiausią
žo dį” bus skelbiama tinklalapyje
www.lituanika.lt. Iškilus klausimams
konkurso dalyviai gali kreiptis į
Strateginių komunikacijų centro pro-
jektų vadovę Sigitą Šeštokaitę, tel.
+370 5 279 18 29 arba el. paštu sigi-
ta@skc.lt

www.lituanika.lt

Piešinių konkursas
„Nupiešk gražiausią žodį”

Čikagos lituanistinės mokyklos mo-
kinės Ados Kanapskytės piešinys
,,Barbora Radvilaitė”. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo testamente!

Margumynai

Pietinėje Uralo kalnų dalyje (Ru-
sijoje) plytintis Karačiajaus ežeras
Washington, DC įsikūrusio Pasaulio
stebėjimo instituto buvo paskelbtas
užterščiausiu pasaulio tašku.

Tyrimai parodė, jog radiacijos
kiekis ežere yra didesnis, nei Černo-
bylio atominės elektrinės nelaimės
zonoje. Teršalai pasimaudyti jame
nusprendusį žmogų gali numarinti
per vieną valandą.

Ežeras tokiu tapo, nes 1951–
1953 metais čia iš greta esančios
gamyklos „Majak” pradėtos laidoti
skystos radioaktyvios liekanos. 1960–
1968 m. ežeras pradėjo sparčiai džiū-

ti. Stiprūs vėjai savo ruožtu radioak-
tyvias dulkes paskleidė po apylinkes.
Manoma, jog nuo panašaus į Hiro-
simos atominės atakos metu pasiekto
radiacijos lygio regione nukentėjo
pusė milijono žmonių. Po tragedijos
Karačiajaus ežeras buvo „užlopytas”
10,000 betono blokų. Taip siekta už-
kardyti tolimesnį radioaktyvių dul-
kių sklidimą.

Šiuo metu nėra žinoma, ar re-
gioną pavyks visiškai išvalyti, tačiau
didžiausi pesimistai baiminasi, jog
teršalai gali išplisti į Techos upę, o iš
ten nutekėti į Atlanto vandenyną.

Balsas.lt

Užterščiausias pasaulio ežeras

Yagul.

Brangiai motinai

A † A
dr. BIRUTEI BISKIENEI

mirus, dukrai GAILUTEI ir visiems giminaičiams nuo-
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Sutkų šeima: Dana, Vilija, Rasa,
Linas, Aras ir Ada

A † A
ALOYZUI EIVAI

mirus, žmonai ALEKSANDRAI, dukroms MARIJAI
DANUTEI, ALEKSANDRAI VILIJAI ir jų šeimoms
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Ada Sutkuvienė ir šeima

Medūzų ežeras 
Medūzų ežerą galima rasti vieno-

je negyvenamų Palau (salų valstybė
Ramiajame vandenyne) salų.

Šis telkinys yra vienas iš 70-ies
druskingų ežerų, kažkada priklau-
siusių Ramiajam vandenynui, tačiau
vėliau atsiskyrusių. Atskirtas ežeras
tapo puikia vieta medūzoms daugin-
tis. Jų ežere yra tiek daug dėl spar-

čiai augančių dumblių, kuriomis me-
dūzos gali misti, ir priešiškų rūšių
nebuvimo.

Medūzos yra tokios mažytės, jog
maudytis ežere netrukdo. Kaip bebū-
tų, jame uždrausta nardyti, nes tai
suardytų trapią ežero ekosistemą.

Balsas.lt

Naudingas tinklalapis vykstantiems 
į svečias šalis

Buvimas užsienyje gali šiek tiek
priminti kelionę minų lauku – smulk-
menėlės, tradicijų nežinojimas, išsi-
blaškymas – viskas gali lemti, jog
jūsų elgesys gali pasirodyti netinka-
mu. Kaip pasiruošti, jog nenutiktų
jokių nemalonių atvejų?

Jums gali padėti naujas tinkla-
lapis www.culturecrossing.net, ku-
riame surinkti patarimai į kitas šalis
vykstantiems keliautojams. Tinkla-
lapio tikslas padėti jums išvengti ne-
susipratimų ir leisti laisviau jaustis
nepažįstamoje kultūrinėje aplinkoje.

Juo itin lengva naudotis – pa-
sirenkate šalį ir jums parodomi pata-
rimai, susiję su kasdieniais veiksmais
– pasisveikinimu, akių kontaktu, ges-
tais, tabu. Be to, čia atskirai informa-
cija pateikiama ir studentams bei
verslininkams. Ypač naudingas ke-
liaujant į šalis, kurių kultūra labai
skiriasi nuo jūsiškės.

Tinklalapio kūrėjai tikino, jog
visus patarimus pateikė vietiniai
šalių gyventojai. Be to, juos patikrino
tinklalapio darbuotojai. 

Balsas.lt

UNESCO pasaulio paveldo sąrašas pasipildė
UNESCO į pasaulio paveldo

sąrašą įtraukė du Meksikoje esančius
objektus, rašoTraveldailynews.co.uk.

Įtraukus į sąrašą Camino Real de
Tierra Adentro bei priešistorines
Yagul ir Mitla olos Oaxaca regione,
Meksika jame jau turi 31 objektą. Tai
– daugiausiai pasaulio paveldo objek-
tų turinti šalis.

El Camino Real de Tierra Adent-
ro, dar žinomas taip Sidabro ar
Karališkasis vidinis kelias, laikomas
seniausiu keliu visoje Amerikoje.
2,600 kilometrų ilgio kelias buvo
naudojamas prekybos tikslais ištisus
300 metus – nuo XVI iki XIX am-
žiaus. Juo buvo vežamas sidabras iš

Zacatecas, Guantajuato bei San Luis
Potosi kasyklų.

Priešistorinės Yagulo bei Mitla
olos žymios tiek dėl čia išlikusių pie-
šinių, tiek dėl to, jog čia rastos
dešimties tūkstančių metų senumo
sėklos – seniausias turimas įrodymas,
jog vietiniai jau vertėsi žemdirbyste.
Manoma, jog jos tradicija po Ame-
rikas paplito būtent iš čia, taip sukur-
dama sąlygas atsirasti inkų ir majų
imperijoms.

UNESCO pasaulio paveldo są-
raše yra 911 objektų, esančių 151 pa-
saulio šalyje.

Balsas.lt

A † A
ONA BAUŽIENĖ
STANKAITYTĖ

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2010 m. rugpjūčio 8 d.
Gimė Lietuvoje, Bivainių km., Joniškio valsčiuje.  Gyveno

Orland Park. Amerikoj išgyveno 61 metus.
Nuliūdę liko: sesuo Danutė Stankaitytė, brolis Liudas su žmona

Dalia, jų sūnūs: Alius ir Liudas su šeimomis, seserėčios: Vida
Pargauskaitė-Burklow ir Dana Pargauskaitė-Murray bei jų šeimos,
svainis Alfonsas Pargauskas, svainės: Aldona Kairienė ir Augė Ras-
tonienė, jų šeimos ir giminės Lietuvoje.

A. a. Ona buvo žmona a. a. Juozo, sesuo a. a. Vlados Par-
gauskienės.

Priklausė ateitininkams,  Fronto bičiuliams bei Dailės draugijai.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 18 d. nuo 8 v. ryto

iki 9:30 v. ryto, Petkaus laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave. Po
to velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ona bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ANTANAS BLAŽYS

Mirė 2010 m. rugpjūčio 5 d.
Gyveno  Washington, DC ir ilgus metus dirbo Corcoran meno

galerijoje vyriausiu meno parodų paruošėju.
Nuliūdę liko: sesuo Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai;

sūnėnas advokatas Egidijus Marcinkevičius su šeima; duk-
terėčios  Daiva Kinnavy ir Nida Parrish su šeimomis.

A. a. Antanas palaidotas rugpjūčio 14 d. Siver Springs, MD
Dangaus Vartų kapinėse.  Ten palaidoti mama Marija Blažienė,
sesuo Monika ir Mykolas Slapšiai.

Nuliūdę artimieji
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 18 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Priekulė”  (Klaipėdos rajonas)
iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai ro -
domi PLC skai tykloje.

��Rugpjūčio 20 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje (6500 South Pulaski Rd., Chi -
cago, IL 60629) rodomas filmas ,,Šim-
tas paskutinių valandų” iš serialo ,,XX
amžiaus slaptieji archyvai”. Tel. pasi -
teirauti 773-582-6500 (Rita Janz).

��Rugpjūčio 21 d., šeštadienį, 2:30
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos salėje įvyks ALRK
Moterų sąjungos 3 kuopos narių susi -
rinkimas. Kviečiame dalyvauti visas
nares ir moteris, norinčias priklau-
syti šiai organizacijai. Po susirinkimo
– ka vutė.

��JAV LB Lemonto apylinkė kvie-
čia visus į Žolinės šventę, kuri vyks
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro sodelyje, Lemonte.
Šventės pradžia 10 val. r. Pasimė gau -
sime šių metų derliaus lietuviška
duona, tik ką suslėgtu sūriu, šviežia
gira. Galėsite paskanauti įvairių lau -
ko žolelių arbatos, pasivaišinti pilsto-
mu putojančiu alumi ir saldžiaisiais
Algio kokteiliais. Išmėginsite laimę
šokių konkursuose, sportinėse varžy-
bose, loterijoje.

��,,Greater Southwest Develop -
ment Corporation” kviečia į semina-
rą verslininkams (Business Rebate
Wor k shop), kuris vyks rugpjūčio 26 d.
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga, IL. Se-
minaro da ly viai sužinos apie Čikagos
dujų tau pymo ir ypatingų paslaugų
sritis Nr. 3 (Special Service Area # 3)
programas, kurios suteikia įvairias
nuolai das, kompensacijas ver slinin-
kams. Bus kalbama ir apie stipendi-
jas (,,Grants”), kurios gali būti pa-
naudotos jūsų verslo plėtrai. Norin-
tys dalyvauti turi užsiregisturuoti iki
rugpjū čio 24 d. tel. 773-436-1000 ext.
108 (Ariane Andrade) arba el. paštu:
a.andrade@greatersouthwest.org.
Se minaras ir pietūs nemokami.

��Amerikos lietuvių Romos kata -
li kų federacijos apskrities suvažiavi-
mas įvyks rugpjūčio 28 d. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijoje
(6812 South Washtenaw Ave., Chica -
go, IL 60629). Šv. Mišios 4 val. p. p.
Po Mišių 5 val. p. p. parapijos salėje
vyks suvažiavimo posėdis. Visuome -

nė kviečiama dalyvauti. Kitais metais
Katalikų federacija švęs savo 105
metų sukaktį.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d., sekmadienį,
prasidės Šiluvos atlaidai. 10:30 val. r.
šv. Mišiose da lyvaus garbingi svečiai
vyskupas Gus tavo Garcia-Siller ir
pre latas Edmundas J. Putrimas. Vys -
kupas oficialiai pristatys naująjį pa -
rapijos ad mi nistratorių kun. Jau nių
Kelpšą. Maloniai kviečiame visus da -
lyvauti bendroje maldoje. Po Mišių vi -
sus kviečiame į parapijos salę pie -
tums.

�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks fotografijų
parodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase”
atidarymas. Parodą atidarys dr. Mil -
da Ri chardson (Northeastern Univer -
sity, Boston), Dalė Lukienė, Petras
Petrutis. Parodą padės surengti Ma -
žo sios Lietuvos lietuvių Čikagoje
drau gija. 

��Santaros-Šviesos 57-ame suva -
žiavimas vyks rugsėjo 10–12 die no -
mis Lietuvių dailės muziejuje Pasau -
lio lietuvių centre, 14911 127th St.
Lemont, IL 60439.

��Rugsėjo 12 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje
(Lemont) Lietuvos Dukterys ruošia
iškilmingus metinius ,,Rudens pie -
tus”. Vyks vertinga ir didelė loterija.
Kviečiame draugijos narius ir pla -
čiąją visuomenę savo dalyvavimu pa -
remti šios taurios draugijos darbus.
Vie tas galima užsisakyti pas vi cepir -
mininkę Gražiną Kazėnienę tel. 630-
272-9131 arba pas Aldoną Rukui -
žienę tel. 708-499-4845.

��PLB Lituanistikos katedra UIC
rudenio semestrui siūlo šiuos kursus:
115 Lietuvių kultūra (dėsto prof.
Gied rius Subačius, anglų k.); 130 Lie -
tuvių literatūra tarptautiniame kon-
tekste (dėsto Daiva Litvinskaitė, an g -
lų k.); 405 Bendrosios kalbotyros įva -
das (dėsto prof. Giedrius Suba čius,
anglų k.). Daugiau informacijos ra si -
te UIC universiteto tinklalapyje http:
//imso.admin.uillinois.edu/class_sche
dule/classscheduledisplay.asp. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apñvalga

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

� Lakewood Estų namuose (4
Cross St. ir Veterans Hwy sankirtoje,
Jackson, NJ 08527) rugpjūčio 27 d.,
penkta die nį, nuo 6 val. v. iki rug-
pjūčio 29 d., sek madienio, 5 val. p. p.
vyks ,,2010 Annual Baltic Bash”.
Jūsų laukia tinklinio ir stalo teniso
varžybos, sauna, muzikinė programa
(koncertuos Pau lius Strolia), lietu-
viškas maistas bei gėrimai. Įėjimas 10
dol. Daugiau in for macijos tinklalapy-
je www.estonianhouselakewood.org.

��  Rugpjūčio 28–29 dienomis,
Mc Clancy High School salėje (71–06
31 Ave., East Elm hurst, NY 11370)
vyks pirmasis krepšinio turnyras
Ame rikoje Artūro Karni šovo taurei
lai mėti. Tur nyrą or ganizuoja New
York Lie tuvių atletų sporto klubas
(LAK). Rugpjūčio 27 d., vyks susi-
pažinimo vakaras brolių Ke zių bare
(71–22 Myrtle Ave., Glen dale, NY

11385). Šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 7
val. v. Ap reiškimo pa ra pijos salėje (70
Have meyer St., Brooklyn, NY 11211)
vyks vakaronė. Daugiau apie turnyrą
galite su žinoti tel. 917-572-2045
(Stanisl o vas Ka valiauskas).

� Philadelphia Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos klebonas kun. Pet-
ras Bur kauskas jau daugelį metų Ši-
luvos Mergelės Marijos šventės proga
orga ni  zuoja piligrimines keliones į
Ame  ri kos tautinę Marijos baziliką
(Wa shin g ton, DC), kurioje yra lietu-
vių įrengta graži Šiluvos Mergelės
Ma  rijos koplyčia. Išvyka vyks tre čia -
dienį, rugsėjo 8 d. Kai na su vakarie -
nėmis pakeliui į Wa shington, DC ir
grįžtant į Phila del phia – 70 dol. Kun.
P. Burkauskas pra šo visus, norin čius
važiuoti, kuo skubiau pranešti Ma -
rytei Sušins kienei tel. 215-969-2117.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. 

Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

Kretingos stovyklos vadovų suvažiavimas Čikagoje vyko rugpjūčio 5–9 dienomis,
po stovyklos Vasagoje, Ontario. Grupė Kretingos stovyklos vadovų susitiko ir
prisiminė stovykloje praleistas dienas. Iš kairės: Gytis Garsys, Vilius Butauskas,
Va saris Balzekas, Lina Kuliavaitė, Rima Garsytė, Irena Balzekaitė, Daiva Paš -
kauskaitė ir Adriana Turczyn.                                       Rimos Garsytės nuotr.

,,Lithuanian Heritage”
Apie tai, kad dar tebegyvename

IX Dainų šventės, vykusios Toronte,
Kanadoje, prisiminimais byloja ne tik
žurnalo ,,Lithuanian Heritage” nau-
jojo – liepos/rugpjūčio mėnesių – nu -
merio viršelis, bet ir šio leidinio 20 -
–21 puslapiuose esanti fotogalerija.

Tačiau ne vien apie Dainų šventę
rašoma šiame numeryje. Skaitytojas
ras Raimundo M. Lapo straipsnį apie
legendinį lakūną Feliksą Vaitkų, Al
Karaška rašo apie Žalgirio mūšį, įvy -
kusį prieš 600 metų. Paul Žygas su -
pažindina skaitytojus su Šv. Petro ba -
zi likoje (Vatikanas) esančia Lietu vių
koplyčia. 

John Chernoski straipsnyje
,,Chan ging Kaunas” pasakoja apie
da  bartinį ir senąjį Kauną.

Taip pat rasite naujienų ir įvai -
renybių iš Lietuvos. Tie, kas mėgsta
gaminti, galės pagal pateiktus recep-
tus ne tik išsikepti braškių ar rabar-
barų pyrago, bet ir pasigaminti gar-
daus slyvų ar vyšnių likerio.

Žurnalą (numerio kaina – 4.95
dol.) galite nusipirkti ,,Draugo” kny -
gy nėlyje (4545 W. 63rd. St., Chicago,
IL 60629). Tel. pasiteiravimui 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje susirinkusieji ne tik poilsiavo, bet
ir dalyvavo įvairiausiuose užsiėmimuose.                 Dainos Čyvienės nuotr.


