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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė
pareiškė, jog prezidento patarėjai turėtų atsistatydinti. ELTOS nuotr.

Vilnius, liepos 14 d. (BNS–
,,Draugo” info) – Prezidentas V.
Adamkus penktadienį grąžino Sei-
mui pakartotinai svarstyti naują Pi-
lietybės įstatymo redakciją, pagal ku-
rią užsienyje gimę išeivių vaikai ir
Europos Sąjungos (ES) ar NATO val-
stybių pilietybę įgyjantys lietuviai ga-
lėtų turėti du pasus.

Tokį prezidento sprendimą griež-
tai sukritikavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Regina
Narušienė, pareiškusi, jog prezidento
patarėjai turėtų atsistatydinti.

R. Narušienė piktinosi, jog prezi-
dentas vetavo Pilietybės įstatymą,
nors vienas jo patarėjų Česlovas At-
kočaitis dalyvavo įstatymą rengusios

darbo grupės darbe ir kartu rengė
projektą.

Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
atstovai sako pasitarsiantys, kaip rea-
guoti dėl Lietuvoje stringančių spren-
dimų įteisinant dvigubą pilietybę.

Lenkijoje viešinčio prezidento
Valdo Adamkaus apdovanotas Len-
kijos lietuvių draugijos Szczecin sky-
riaus pirmininkas Wiktor Buwelski
teigė nesutinkąs su sprendimu grą-
žinti Seimui pakartotinai svarstyti
Pilietybės įstatymą, numatantį dvi-
gubos pilietybės galimybę užsienyje
gimusiems išeivių vaikams ir ES,
NATO valstybių pilietybę įgyjantiems
lietuviams.

,,Mus gyvenimas, istorija mėtė po

pasaulį, vieni atsirado Toronte, kiti –
Krasnojarske, man čia – Lenkijoje –
teko apsigyvent. Ir jei aš čia gyvenu
beveik visą gyvenimą, turiu pilietybę,
gyvenu normaliai, tai nereiškia, kad
nesu lietuvis ir negaliu turėti Lietu-
vos pilietybės. Dėl to aš labai stebiuo-
si. Atiduodu pagarbą prezidentui,
kuris man įteikė apdovanojimą, bet
jis juk pats Amerikoje turėjo Ameri-
kos ir Lietuvos pilietybę, paskui tik
atsisakė JAV pilietybės. Aš negaliu
atsisakyti Lenkijos pilietybės, nes čia
gyvenant man jos būtinai reikia. To-
dėl aš su prezidento veto nesutinku”,
– sakė W. Buwelski.

Internete pasirodė Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenės valdybos
pirmininko Lino Maknavičiaus pasi-
rašytas laiškas prezidentui, kuriame
V. Adamkus raginamas pasirašyti
naujos redakcijos Pilietybės įsatymą
ir primenami 2007 m. rugpjūtį per
PLB pirmininkų suvažiavimą Ker-
navėje jo pasakyti žodžiai: „Pacituo-
siu PLB pirmininkės žodžius, kad
prezidentas remia dvigubą pilietybę.
Aš jums pakartosiu tai, ką pasakiau
spaudai: neremia, o net nediskutuo-
ja, nes tai yra būtina sąlyga išlaikyti
vienalytę tautą!”

Galutinį sprendimą dėl preziden-
to veto Seimas turėtų priimti šian-
dien, nes Seimo pavasario sesija bai-
giasi jau šią savaitę. Seime pirma-
dienį nuomonės dėl prezidento veto
išsiskyrė.

Referendumas
dèl IAE vyks spalî

Vilnius, liepos 14 d. (Alfa.lt) –
Patariamasis referendumas dėl Ig-
nalinos atominės elektrinės (IAE)
darbo pratęsimo vyks spalio 12 d.
kartu su Seimo rinkimais.

Liberalų ir centro sąjungos
(LiCS) frakcijos Seime narys Algis
Čaplikas teigė, jog referendumas –
„tai žmonių balsas, pagalba mūsų
derybininkams”. Už nutarimo pro-
jektą balsuoti kvietęs Liberalų sąjū-
džio frakcijos Seime narys Eligijus
Masiulis, teigė, kad „čia ne tik noras
atsiklausti visuomenės nuomonės
šiuo klausimu, bet ir prašymas jų pa-
ramos”.

Seimo LiCS frakcijos nario V. Bo-
gušio siūlytame Seimo nutarime vie-
nas išdėstytų motyvų dėl referendu-
mo rengimo buvo tas, kad Lietuvos
Respublika iki 2009 m. gruodžio 31
d. privalo uždaryti Ignalinos atominę
elektrinę, taip netekdama pagrindi-
nio elektros energijos tiekėjo, todėl
nebus spėta pastatyti naujos atomi-
nės elektrinės ir elektros perdavimo
jungčių su Švedijos Karalyste bei
Lenkijos Respublika.

Lietuva norėtų pratęsti Ignali-
nos atominės elektrinės darbą, nes
naują jėgainę ketina pasistatyti tik
maždaug po dešimtmečio, tuo tarpu
Ignalinos jėgainę planuojama visiš-
kai sustabdyti 2009 metų pabaigoje.

Prieš referendumą yra pasisakęs
prezidentas Valdas Adamkus. Šį su-
manymą valstybės vadovas vadina
rinkimų žaidimu. Anot jo, šalis yra
įsipareigojusi Europos Sąjungai lai-
kytis stojimo sutarties.

Paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Mysliborz mieste atidengimo iškilmės.
ELTOS nuotr.

•Sveikatos klausimais.
Kai ašarų nepakanka (p.
2)
•Pabrangusi pilietybė (p.
3)
•Telkiniuose. Ypatinga
šventė lietuvių misijoje
Washington, DC (p. 4)
•Komentaras. Ko tuo
siekia Lietuvių Fondas?
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Kovok! (7) (p. 9)
•Naujas ,,Santaros” nu-
meris (p. 10)

Uñsienio lietuviai neslepia nusivylimo
dèl prezidento veto

Lenkijoje îamžintas istorinis skrydis

Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) –
Mysliborz mieste esančiame Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno vardu pava-
dintame skverelyje prezidentas Val-
das Adamkus, taip pat keletas Seimo
narių dalyvavo lietuvių lakūnų atmi-
nimui skirto paminklo atidengimo iš-
kilmėse.

Prezidentas V. Adamkus padėko-
jo visiems miestiečiams, kurių nuo-
širdžiu rūpesčiu šioje Lenkijos vieto-
vėje saugomas Lietuvos didvyrių at-
minimas. Valstybės vadovo nuomone,
ši istorinė, nors ir skaudi, sukaktis
yra vienas iš kertinių mūsų tautų
bendrystės akmenų.
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Kai ašarų nepakanka
Daugybę laiko praleidžiame prie

kompiuterio – tiek laisvalaikiu, tiek
darbo metu. Netinkamas darbas su
kompiuteriu vargina, išsausina akis,
todėl kyla būtinybė kalbėti, kaip jas
apsaugoti nuo šių nepageidaujamų
veiksnių. Antraip ateityje gali kilti
problemų. Šia tema kalbiname gydy-
toją oftalmologę Gintę Sirvydytę-
Vaitiekūnienė

Apie sausų akių sindromą

Sausų akių sindromas išsivysto
tuomet, kai akys dėl ašarų plėvelės
sutrikimo nepakankamai drėkina-
mos. Ašaros atlieka daug funkcijų –
drėkina akis, saugo jas nuo dirgini-
mo, infekcijų, išplauna iš akies smul-
kius svetimkūnius ir medžiagų apy-
kaitos produktus, aprūpina rageną
deguonimi ir taip ją maitina bei išly-
gina ragenos paviršiaus netolygu-
mus, kas svarbu geram regėjimui.
Kai akis ašarų gamina nepakanka-
mai ar pakinta jų sudėtis, – akis iš-
sausėja, tampa nemaitinama bei ne-
apsaugota nuo žalingų išorės veiks-
nių.

Akių sausėjimą sukelia daugelis
veiksnių:

– amžius –75 proc. vyresnių nei
65 metų amžiaus žmonių galima nus-
tatyti sausų akių sindromą dėl su am-
žiumi susijusio ašarų liaukų funkci-
jos pablogėjimo;

– hormonų pokyčiai – nėštumo,
laktacijos, menopauzės metu gali su-
mažėti ašarų gamyba;

– aplinkos sąlygos – dulkės, dū-
mai, smogas, lakai, dažai, kosmetinės

priemonės ardo ašarų plėvelę; taip
pat centrinis šildymas, oro vėdinima-
si, ventiliatoriai, vėjas, saulė, šaltis –
pagreitina ašarų plėvelės garavimą;

– padidėjusi akių įtampa – ilga-
laikis skaitymas ar televizoriaus žiū-
rėjimas, darbas prie kompiuterio, vai-
ravimas – retina mirksėjimą, ir ašarų
plėvelė laiku neatsinaujina;

– įvairios reumatinės, endokri-
nologinės, hematologinės, autoimuni-
nės, sisteminės, alerginės ir kitos
ligos siejamos su sausų akių sindro-
mu; taip pat kitos akių ligos, operaci-
jos ar vartojami akių lašai bei nešio-
jami kontaktiniai lęšiai;

– vaistų – kortikosteroidų, anti-
histamininių, kontraceptinių, diure-
tikų, raminamųjų, analgetikų, krau-
jospūdį mažinančių – sukeliamas ša-
lutinis poveikis gali būti sausų akių
sindromas.

Sausos akys gali labai varginti

Simptomai gali būti trumpalai-
kiai arba nuolat pasikartojantys,
tačiau gana nemalonūs. Jie pasi-
reiškia kaip:

– akių paraudimas ar dirginimas;
– padidėjęs refleksinis ašaroji-

mas;
– svetimkūnio ar smėlio jausmas

akyse, deginimas, perštėjimas, grau-
žimas, net skausmas;

– greitas akių nuovargis;
– pablogėjęs matymas.

Kaip sveikai dirbti su
kompiuteriu?

Įrodyta, kad akių nuovargis tie-
siogiai priklauso nuo nepertraukia-
mo darbo su kompiuteriu laiko: kuo
ilgiau neatsitraukdami dirbame
kompiuteriu, tuo stipriau vargsta
akys. Patariama nesėdėti ilgai prie
kompiuterio, tačiau, jeigu tai ne-
išvengiama, reikia laikytis keleto
taisyklių.

Pirmoji – būtina daryti pertrau-
kėles! Higienos normose yra nuro-
doma, kad kiekvienai darbo kompiu-
teriu valandai turi būti skiriama 10
minučių pertraukėlė, per kurią žvil-
gsnį reikia nukreipti į kokį nors ob-
jektą, esantį ne arčiau kaip už 6 met-
rų nuo akių.

Kompiuterio ekranas turėtų sto-
vėti tiesiai prieš akis, nuo jų nutolęs
maždaug per pusę metro. Kompiu-
terio monitorius turėtų būti kokybiš-
kas. Galima naudoti akinius su anti-
refleksine danga.

Į pagalbą akims – dirbtinės
ašaros

Sergantieji sausų akių sindromu
dažniausia tampa ilgalaikiais ligo-
niais, nes visiškai išgyti neįmanoma.
Pagrindinis gydymo būdas yra ašarų
pakaitalai. Jų cheminė sudėtis yra
panaši į tikrųjų ašarų sudėtį, todėl jie
imituoja tikrųjų ašarų poveikį bei
nesutrikdo regėjimo. Dirbtinės aša-

ros drėkina, praplauna, sutepa ir pa-
maitina akis, pakeičia trūkstamus
natūralių ašarų elementus, todėl pra-
nyksta sudirginimas, sausumas, per-
štėjimas. Lengvesniais atvejais varto-
jami skysti dirbtinių ašarų lašai,
sunkesniais – galima vartoti želė ar
tepalus, kurie ilgiau lieka akyse.

Kuo dažniau mirksėti

Padidėjusi akių įtampa – ilga-
laikis darbas kompiuteriu ar televi-
zoriaus žiūrėjimas, skaitymas, vaira-
vimas – retina mirksėjimą. Normalus
mirksėjimas yra apie 22 kartai per
minutę, o dirbant kompiuteriu mirk-
sima mažiau nei 10 kartų per minu-
tę. Mirksint atsinaujina ašarų plė-
velė, ir akis drėkinama. Rečiau mirk-
sint, akis drėkinama nepakankamai,
išsausėja ir pasidaro sudirginta.

Kad nereiktų sirgti

Jei tik įmanoma, būtina gydyti
kiekvieną ligą, kuri gali sukelti sausų
akių sindromą. Reikia siekti suma-
žinti neigiamą aplinkos veiksnių
poveikį akims. Taip pat svarbi darbo
ir poilsio higiena. Regą reiktų tikrin-
ti pas akių gydytoją vieną kartą per
metus.

Parengė
Agnietė Laurinaitytė

,,Sveikas žmogus”

Vaisvandeniais malšinti troškulį – nepatartina?
lių rūšis ir leistinus kiekius griežtai
nustato ir prižiūri tam tikros įstai-
gos. Norintiems įsitikinti parduo-
damų vaisvandenių kokybe, reikia
įdėmiai peržiūrėti ant jų pakuočių
esantį ženklinimą bei atkreipti dė-
mesį į pažymėtus rodiklius. Visi pre-
kyboje siūlomi įvairios sudėties gėri-
mai yra tinkami vartoti ir sveikatai
jokių problemų nekelia. Vaisvande-
nius reiktų rinktis be sintetinių
saldiklių ir dažiklių – tokie gėrimai
troškulį ne numalšina, o padidina.

,,Sveikas žmogus”

Vanduo – svarbiausia visų gėri-
mų sudedamoji dalis. Žinoma, žmo-
nės renkasi ne tik vandenį, bet ir ki-
tus parduotuvėse esančius gėrimus
su įvairiais skoniais – vaisvandenius,
įvairius sulčių gėrimus. Tai natūralu,
nes mes esame pripratę prie skonio,
prie saldumo – jis mums suteikia tei-
giamų emocijų, o cukrus – energijos.
Parduotuvėse – gausybė įvairiausių
vaisvandenių. Jie pigūs, todėl noriai
perkami.

Tačiau gana dažnai galima iš-
girsti teiginį, kad vaisvandeniais mal-
šinti troškulį nepatartina, nes jis
kenkia sveikatai dėl jame esančių
dirbtinių saldiklių, konservantų ir
sintetinių dažiklių. O kaip yra iš tik-
rųjų? Ar galime drąsiai mėgautis
mėgstamais vaisvandeniais ar saugo-
dami sveikatai turime rinktis van-
denį?

Už

Nors Vakarų Europos šalyse to-
kių vaisvandenių ,,mada” jau praei-
na, vakariečiai labiau linkę troškulį
malšinti mineraliniu vandeniu, Lie-
tuvoje jie dar labai populiarūs. Vais-
vandenių pirmtakas buvo limonadas,
į kurį būdavo spaudžiamos citrinų
sultys, beriamas natūralus cukrus.
Dabar gamintojams tai per brangu,
todėl vietoj šių dalių atsirado sinte-
tiniai vaisių skonio koncentratai
(būna išimčių), dirbtiniai saldikliai.

Jie organizmui nenaudingi, o kartais
netgi ir žalingi. Gėrimų su saldikliais
turėtų vengti vaikai iki 5 metų ir
nėščios moterys. Todėl karštą vasa-
ros dieną atgaivinti puikiai tiks ir
nedidelės mineralizacijos vandens
stiklinė.

Prieš

Vaisvandeniai, kaip ir kiekvienas
maisto produktas, esantis rinkoje,
turi atitikti jam keliamus reikalavi-
mus. Minėtų vaisvandeniuose esan-
čių sudėtinių dalių – dirbtinių saldik-
lių, konservantų ir sintetinių dažik-
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Keisti pastarieji JAV
Aukščiausiojo Teismo

sprendimai
ALEKSAS VITKUS

Kai birželio mėnesį mes, lietuviai, minėjome 1940 metų okupacijos
pradžią, 1941 metų išvežimus ir tuoj po jų įvykusį sukilimą, ame-
rikiečiai per tą patį birželį buvo nustebinti bent trimis, gana ne-

tikėtais ir daug kam sunkiai suprantamais Amerikos Aukščiausiojo Teis-
mo (toliau – AT) nutarimais.

Panašiai kaip ir Lietuvoje, kur valstybės valdymą vykdo Seimas, Res-
publikos Prezidentas ir Vyriausybė bei Teismas, taip ir čia, Amerikoje, fe-
deralinė valdžia susideda iš trijų pagrindinių valdžios šakų: įstatymda-
vystės (dviejų rūmų kongresas), vykdomosios valdžios (prezidentas) ir
teismų sistemos (Aukščiausiasis ir kiti federaliniai teismai). Jos visos trys
buvo viena nuo kitos nepriklausomos, ir joms buvo suteiktos konsti-
tucinės priemonės tarpusavio kontrolei. Ilgainiui AT įgijo teisę spręsti
konstitucijos aiškinimą. Jo sprendimai gali būti pakeisti tik taisant kon-
stituciją. Tie sprendimai sukeldavo ir vis dar dažnai sukelia politikų ir
šiaip piliečių nepritarimą ar net atvirą kritiką.

Gal kontroversiškiausi šių laikų AT sprendimai buvo: 1954 m. (Brown
byla) rasinės diskriminacijos panaikinimas; 1966 m. (Miranda byla) teisių
suimtiesiems suteikimas; 1973 m. atskirų valstijų įstatymų, draudžian-
čių abortus, panaikinimas, 1996 m. lygių teisių moterims suteikimas;
1998 m. tokių pačių teisių suteikimas neįgaliems. Gal geriausiai prisime-
name ir 2000 m. AT nutarimą, pagal kurį buvo sustabdyti Florida valsti-
jos balsuotojų balsai, ir prezidentu tapo ne demokratas Al Gore, bet
respublikonas George W. Bush.

Vienas iš pirmųjų praėjusio birželio mėnesio AT sprendimų buvo tas,
kad teroristai, suimti ir laikomi Guantanamo Bay belaisvių stovyklose,
turi JAV konstitucinę teisę traukti Amerikos karinę valdžią į Amerikos
federalinius teismus. Prisiminkime, kad vien Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje Amerikos teritorijoje buvo apie 400,000 karo belaisvių, kurie net
nesvajojo apie galimybę patraukti teisinėn atsakomybėn juos į belaisvę
paėmusius karius. Belaisviai, laikomi Guantanamo stovykloje, iš tikrųjų
turi ir džiaugiasi didesniu teisių skaičiumi negu bet kokie karo belaisviai
kada nors džiaugėsi net pagal labai liberalią tarptautinę 1949 m. priimtą
Geneva sutartį. Ką tai reiškia? Kad Amerikos kariai Irake ar Afganistane,
kovojantys prieš įvairaus plauko teroristus, žinodami, kad pagauti belais-
viai galės tuos karius traukti į teismą, turės labai saugotis pirm negu pa-
imdami kokį teroristą į belaisvę. Ar tai nereikš dar didesnio amerikiečių
karių aukų skaičiaus? O tam sąlygas sudarė penki AT teisėjai, nesutikę su
blaiviau galvojančiais kitais keturiais teisėjais.

Bet to nepakako. Liberaliai nusiteikęs AT tuoj po to sprendimo apie
„enemy combatants” jau kitoje byloje nutarė, kad „mažametį vaiką išprie-
vartavęs asmuo negali būti baudžiamas mirties bausme, jei nusikaltėlis
pasitenkino tik prievartavimu ir iš mažamečio nebuvo atėmęs gyvybės”.

Dar prieš pasibaigiant mėnesiui, AT savo birželio 26 d. (ir vėl 5 prieš
4) sprendimu paskelbė, kad JAV sostinėje Washington, DC, iki tol galiojęs
(nuo 1976 metų) įstatymas, draudžiąs piliečiui būti rankinio pistoleto
(handgun) savininku, prieštarauja JAV konstitucijai, kurios antroji pa-
taisa iš dar 1791 metų skamba šitaip: „Kadangi gerai tvarkoma policija
yra būtina laisvos valstijos saugumui, piliečių teisė turėti ir nešioti ginklą
negali būti varžoma.”

Dėl to konstitucijos antrosios pataisos interpretavimo buvo jau seniai
ginčijamasi, ir šį kartą visagalis AT nusprendė, kad teisė turėti ginklą
priklauso ne tik policijai, bet ir eiliniam piliečiui savisaugai.

Panašų kaip Washington, DC, įstatymą yra priėmęs ir Čikagos mies-
tas, ir keli jo priemiesčiai, tokie kaip Evanston, Oak Park ir kiti. Morton
Grove priemiestis buvo pirmasis Amerikoje miestelis, kuris 1981 m. išlei-
do tokį draudimą. Jau kitais metais jo pavyzdžiu pasekė Čikagos miestas.
Išgirdęs apie AT sprendimą, pasipiktinęs Čikagos meras Richard M. Daley
tuojau prižadėjo, kad jis energingai stos į kovą prieš tokį teismo spren-
dimą. Juo sekti žadėjo ir kai kurie priemiesčiai.

Kitaip galvojančių nereikėjo ilgai laukti. Įtakingoji NRA (National
Rifle Association) jau yra pareiškusi, kad sekant AT sprendimu dėl Wa-
shington, DC, organizacija sieks, kad panašūs ginklo turėjimo suvaržymai
būtų paskelbti prieštaraują konstitucijai visoje Amerikoje. Nesutarimai
dėl šios konstitucijos antrosios pataisos vyksta jau nuo senų laikų. Vieni
mano, kad toks ginklo turėjimas piliečiui yra beveik Dievo duota dovana,
tuo tarpu kiti tvirtina, kad konstitucijos ir tos pataisos autorių tikslas
buvo tik pabrėžti, kad krašto saugumui yra reikalinga ginkluota policija.
Kieno teisybė?

Senatorius Barack Obama, kandidatas į JAV prezidentus, ir vėl ne-
drįso pasakyti savo nuomonės, blankiai tesakydamas, kad jis „visuomet
tikėjo, jog antroji konstitucijos pataisa reikiamai apsaugo individo teisę
turėti ginklą”, bet tuojau pat pridūrė, kad „gausiais nusikaltimais žino-
mose apylinkėse mūsų vaikai turėtų būti kaip nors saugomi nuo smurto
veiksmingomis saugumo priemonėmis”. Ar ginklų paskleidimu plačiose
masėse? Jo varžovas senatorius John McCain tai pavadino „dar vienu
įprastu ir bailiu Obama politikos ‘flip-flop’ ”.

Politologai numato, kad naujasis Amerikos prezidentas greičiausiai
turės progą mėginti į AT prastumti kelis naujus teisėjus, o tai gali labai
pakeisti Teismo požiūrį į teisę turėti ginklą. Užsispyrę tos teisės rėmėjai
turėtų apie tai pagalvoti pirmiau prieš mesdami savo balsą į urną.

PABRANGUSI PILIETYBĖ
RIÇARDAS KALYTIS

Buvo toks metas, kai Lietuvos
pilietybė mėtėsi pasų skyriuose ir vos
ne prievarta buvo siūloma ne lietuvių
tautos žmonėms. Tie ilgai dvejojo,
nenorėjo savęs sieti su tokia nepatiki-
ma, atsiprašant, valstybe. Daug kar-
tų buvo pratęsiami terminai. Įkal-
bėjome, atidavėme, deja, dėl šios do-
vanos Vytauto Landsbergio jie labiau
nepamilo. Ir Lietuva didžiajam kai-
mynui netapo geresnė.

Sakykite, kodėl pilietybės klausi-
mas, praėjus 18 metų nepriklauso-
mos Lietuvos gyvenime, staiga pasi-
darė toks aktualus? Kodėl šį klau-
simą keliantys lietuviai amerikiečiai
tiktai dabar suprato Lietuvos piliety-
bės vertę? Ar neužteko apsispren-
dimui šitiek metų? Ne, nebuvo jie
labai aktyvūs imdami lietuviškus
pasus (tuo metu, kai galėjo imti) ir
gelbėdami mus savais balsais nuo
mūsų rinkiminio chaoso. Turbūt jie
nematė iš to praktiškos naudos. Kas
pasakys, jog šitaip nebus ir ateityje?
Dar niekas nepaaiškino, kaip gali
gulintis amerikiečio biure ar komodo-
je lietuviškas pasas paveikti Lietuvos
ar jo paties gerovę.

Nėra poezijos, viskas yra labai
proziška. Pagal Justino Marcinkevi-
čiaus patriotines fantazijas visi lietu-
viai, gyvenę Amerikoje, po Nepri-
klausomybės atkūrimo privalėję
grįžti į Lietuvą. Negrįžo. Net ir di-
džiausias mūsų patriotinės minties
įsikūnijimas Bernardas Brazdžionis
grįžo tiktai po mirties. Nevežė jie ir
užjūryje užgyvento turto į naują
Lietuvą, o didžiausia auka, atrodo,
buvo padovanota Šapokos istorija.
Gal jie ir vežti neturėjo ko?

Per keletą metų čia namie Lie-
tuva sukūrė (kaip?) daugiau milijo-
nierių negu per pusę amžiaus Jung-
tinėse Valstijose. Kaip nekalbėk,
merkantiliniai klausimai ir šiame
istorijos etape yra pirmaujantys.
Vienu patriotizmu neišsiversime, juo-
lab kad ir Lietuvoje patriotizmas yra
užgožtas. Tik pažvelkime į atgimu-
sios Lietuvos valdžios požiūrį į kovo-
tojus, kritusius už Lietuvos laisvę, į
tremtinius, kalinius (net paminklo
jiems nepastatėme). Mes dažnai
nuvažiuojame per Vėlines į žmonos
tėviškę Kupiškį. Ten suguldyti 1,920
m. kritę kovose su bolševikais ka-
reivėliai. Jiems tada nualinta, dar
neatsigavusi valstybė sugebėjo pas-
tatyti paminklėlius. Aš savo broliui
„Audros” būrio partizanui Vytautui
stačiau už savus pinigus, dar ir lei-
dimą turėjau gauti. Pažvelkite, tiktai

kokią literatūrą remia mūsų valsty-
bė, ir jums taps aiški jos vyraujanti
ideologija.

Dabar kyla pats svarbiausias
klausimas – ar nebegalima Lietuvos
mylėti be lietuviško paso? Juk my-
lėjote ištisą pusę amžiaus! Priežastis,
manau, kita – išaugo nauja karta
(nebelankanti lietuviškų bažnyčių),
turinti jau kitus prioritetus. Tai gal
dar bandykime ją gundyti lietuvišku
pasu. Vargu ar padės. Dabar jau kiti
kriterijai. Paskaičius amerikietišką
lietuvių spaudą, pasiklausius iš tenai
atvažiavusių pasiuntinių, perskaičius
gaunamus el. laiškus, nebesigirdi tos
meilės Lietuvai. ,,Negeru keliu eina-
te!” Žinome! Pamilti Lietuvą – reikia
kurti gerą Lietuvą. O tai jau daugiau-
sia gula ant Lietuvos gyventojų pečių.

Neįtikėtina, kad Airijoje ar Is-
panijoje pomidorus raškydami sukurs
tokią Lietuvą. O gal ir jiems „Lie-
tuvai kurti” reikalingas lietuviškas
pasas kaip priedas prie airiškų ar
ispaniškų? Bet ko jie rėkauja, jie jį
turi. Na, gal ir patogu ilgainiui turėti
du pasus, bet mums to tikrai ne-
reikia. Nekurkime jiems patogių są-
lygų, jie jas turėdami tikrai nebegrįš.
Dabar turima Lietuvos pilietybė yra
didžiausias jų turtas – jie turi savo
valstybę, kuri juos gina. Gal išva-
žiavę, keikią Lietuvą, nesiruošiantys
grįžti ir rodą mums pridėję smilius
prie smilkinių (mačiau TV), matyt,
nesupranta šito. Ar jie patyrė, ką
reiškia gyventi žmogui be pilietybės?
Mes tai jutome būdami tremtyje, kai
mūsų negynė sava valstybė, nes mes
jos neturėjom. Kai kas ir okupuotą
Lietuvą tebevadina valstybe. Bet toji
pseudovalstybė buvo žiauresnė už
patį okupantą. Kai Maskva leido
mums grįžti, anot tame pačiame
barake gyvenusio senuko Jono Buit-
vydo, „šitie paškustvos paleckiai,
apsiapieravoję Maskvai, buvo piktes-
ni už burlioką”. Prisiminkime, kaip
atsigavo per amžius blaškoma žydų
tauta susikūrus Izraeliui! Kur jie
begyventų, visur juos gins jų valsty-
bė. O amerikietį, turintį dar ir lietu-
višką pasą, ar ir Lietuva papildomai
gins? Patogu, ar ne?

Iš kitos pusės, beatodairiškas
masinis Lietuvos pilietybės suteiki-
mas yra pavojingas. Gana nusikalsta-
mai pasišvaistėm, atmiešdami tautą.
Nebereikia švaistytis Lietuvos pilie-
tybe. Nenuvertinkime jos. Ji yra
didelė vertybė, atkovota visų krauju.
Ji yra mūsų mažos tautos išlikimo
rodiklis. Na, nedejuokit, nėra visai
užkirstas kelias į Lietuvą. Gali prezi-
dentas net ir būgnininkui suteikti
pilietybę, jei tas turėtų didelių nuo-
pelnų mūsų valstybei. Neatims pilie-
tybės ir iš tų, kurie buvo jos ištroškę
ir nepatingėjo laiku pasiimti Lietuvos
pasą. O jei nepasiėmė, tai nelabai
jiems ir reikėjo. Tai rodo, kad lietu-
viškas pasas nebuvo jiems didelė ver-
tybė. Net tokia neeilinė asmenybė
kaip K. Girnius nepasiėmė tos verty-
bės (o mes džiaugėmės, kad turime
daug kandidatų į prezidentus).

Reikalinga viena esminė įstaty-
mo pataisa – visi lietuviai, grįžę į
Lietuvą pastoviam gyvenimui, kartu
su turima pilietybe, įgyja ir Lietuvos
pilietybę. Štai čia ir išryškės, ar ta
meilė buvo tikra, ar apsimestinė.

,,Pilietinė visuomenė”

Ar nebegalima Lie-
tuvos mylėti be lietu-
viško paso? Nebereikia
švaistytis Lietuvos pi-
lietybe. Nenuvertinki-
me jos. Ji yra didelė
vertybė, atkovota visų
krauju. Ji yra mūsų
mažos tautos išlikimo
rodiklis.
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LIETUVIÛ TELKINIAI

ELVYRA VODOPALIENÈ

Š. m. birželio 29 dienos sekma-
dienį Washington ir apylinkių lietu-
viai rinkosi į paskutines prieš vasaros
atostogas šv. Mišias. Jos ir visa popie-
tės programa buvo ypatinga ir įspū-
dinga. Šv. Mišias atnašavo du kuni-
gai, tai svečias iš Čikagos kun. K. Tri-
makas ir Misijos kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas iš Putnamo. Šį ypatingą
sekmadienį buvo minima Šv. Petro ir
Pauliaus šventė. Kartu per šią šventę
buvo pagerbtas Švenčiausios Merge-
lės Marijos pasirodymas Šiluvoje
prieš 400 metų. Kun. K. Trimakas Šv.
Mišių aukoje ir pamoksle  prisiminė
šiuos du apaštalus ir Šv. Mergelės
Marijos apsireiškimą Šiluvoje.  

,,Po visų apaštalų mirties Dievas
leido Švč. Marijai iš dangaus ypatin-
gais apsireiškimais įsiterpti į žmoni-
jos išganymo istoriją. Vienas pirmųjų
žinomų jos apsireiškimų įvyko lietu-
vių tautoje, kuri neseniai buvo pa-
krikštyta, bet kuriai grėsė tikėjimą
prarasti. Šiluvoje apsireiškusios Ma-
rijos tikslas buvo stiprinti lietuvių
tautos tikėjimą ne tik anuo metu, bet
ir visais laikais. Dievo Motinos rūpes-
tyje ir ašarose glūdėjo Dievo noras vi-
sų lietuvių atžvilgiu. Kiekvienas lie-
tuvis turi savo širdyje laikyti gyvą Ši-
luvos Marijos ir Kūdikio vaizdą ir at-
siliepti į jos žodžius bei ašaras” – pa-
mokslo metu kalbėjo kun. Trimakas. 

Šv. Mišias praturtino Deana Ho-
wes, jau mirusių Laučkų anūkė, kuri
savo švelniu ir gražiu balsu kartu su
Pauliumi Klimu giedojo ir  vedė ben-
dras giesmes akompanuojant Jeramy
Young. Šv. Mišių pradžioje visi sukal-
bėjo dvi Šv. Marijai skirtas maldas iš
kun. Trimako šiai sukakčiai paminėti
gražiai paruošto lankstinuko. Visi su
įsijautimu kartojome: ,,Duok, kad Ta-
vo ašarų sugraudinti mes, kaip kita-
dos mūsų protėviai, keltume Tavo
Sūnaus garbę...” Tuo Washington
pradėjome prieš 400 metų Šiluvoje
pasirodžiusios Švenčiausios Mergelės
Marijos pagerbimą. Kun. Trimakas
taip pat pasveikino kun. Arvydą
Žygą,  švenčiantį 8-erių metų kuni-
gystės jubiliejų. 

* * *
Po šių jausmingų Mišių visi susi-

rinko į bažnyčios rūsyje esančią salę
toliau tęsti Švenčiausios Mergelės
Marijos Šiluvoje  400 metų sukakties
pagerbimą. Čia taip pat buvo išda-
linti lankstinukai su  Šiluvos Švč.
Marijos paveikslu ant viršelio, kurį
paruošė Sigita Naujokaitienė. Prog-
ramos prelegentas buvo svečias kun.
Kęstutis Trimakas, o šiai šventei
vadovavo Sigita Naujokaitienė, kuri
nenuilstamai dirba Lietuvių Misijos
valdyboje kartu su Lietuvių Misijos
vadovu Kęstučiu Čižiūnu. Jų dėka
buvo suorganizuota ir ši įspūdinga
šventė.  

Visiems susėdus S. Naujokai-
tienė pasveikino susirinkusius ir
pakvietė kun. Trimaką pašventinti
Šiluvos Marijos paveikslą, kuris buvo
pastatytas priekyje sėdinčiųjų ir kurį
parūpino ir įrėmino Audronė Pakš-
tienė.  Po  Šiluvos Marijos paveikslo
pašventinimo S. Naujokaitienė  pa-
kvietė Lietuvių Misijos kapelioną
kun. Žygą tarti žodį. Kun.  Žygas, ką
tik grįžęs iš Lietuvos, perdavė lin-

YPATINGA ŠVENTĖ LIETUVIŲ MISIJOJE
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų pagerbimas Lietuvių Misijoje 

Washington, DC dalyvaujant kun. Kęstučiui Trimakui ir kun. Arvydui Žygui 

Kun. Kęstutis Trimakas pašventina
Šiluvos Marijos paveikslą Wa-
shington Lietuvių Misijoje. 

kėjimus iš arkivyskupo Sigito Tam-
kevičiaus, SJ, kuris taip pat padėkojo
už jam skirtą Washington Lietuvių
Bendruomenės auką. Kun. Žygas
perdavė linkėjimus ir iš Šiaulių
vyskupo Eugenijaus Bartulio saky-
damas, kad kitas šio vyskupo vardas
yra ,,Džiaugsmas”. Buvo miela iš-
girsti, kaip kun. Žygas su meile ir
entuziazmu paminėjo, kad Lietuvoje
šiuo metu vyksta religinis atgimi-
mas. Jis teigė, kad į Lietuvą atva-
žiuoja daug maldininkų, vienuolių,
steigiasi įvairūs katalikiški jaunimo
būreliai. Yra tikrai jaučiama ir švč.
Mergelės Marijos pasirodymo Šiluvo-
je 400 m. sukakties reikšmė Lietuvai.
Jis išreiškė padėką kun. Trimakui.
Padėkojo ir Misijos vadovui Kęstučiui
Čižiūnui ir Mildai Čižiūnienei, kurie
daug metų rūpinasi, kad Lietuvių
Misija gyvuotų. Padėkojo Sigitai ir dr.
Sauliui Naujokaičiams už rūpinimasi
jo kelionėmis iš Putnam, CT. Ir
išreiškė padėką savo, kaip jis teigė,
Washington ,,tėvams” – Genei ir
Kaziui Vasaičiams – už globą. Atsi-
dėkodamas  kun.  Žygas įteikė Vasai-
čiams didžiulį Putnamo seselių keptą
duonos kepalą ir kvietė visus atvykti
į seselių rengiamą gegužinę. 

Po kapeliono sveikinimo buvo
pakviestas pagrindinis šios popietės
svečias  kun.  Trimakas. Su giliu įsi-
jautimu kun. Trimakas sakė, kad
,,kaip pamokslas šv. Mišių aukoje tai-
kė į širdį, taip istoriniais faktais pa-
remta paskaita – taikys į protą”.                 

Tokiais žodžiais prelegentas pra-
dėjo savo paskaitą. Paskaitoje buvo
parodyta Švč. Marijos apsireiškimo
reikšmė: pirma, suminint, kokia dva-
sinė padėtis buvo prieš jos apsireiški-
mą reformacijos paveiktoje Lietu-
voje, ir kaip ta padėtis pasikeitė dėl
jos apsireiškimo; antra, palyginus
Šiluvos apsireiškimą su kitais, paro-
dyti to apsireiškimo svarbą to meto
išganymo istorijoje. Kun. Trimakas
teigė, kad ,,Šiluvos apsireiškimas
priklauso prie tų svarbiųjų apsi-
reiškimų, kurie Dievo apvaizdos rū-
pesčiu įvyksta ypatingoje krizėje

Kun.  Trimakas kalbasi su Audrone ir Mykolu Pakščiais Washington Lietuvių
Misijoje.  E. Vodopalienės nuotr.

stiprinti žmonių tikėjimą.”
Pasak jo, dvasinė padėtis XVII

šimtmetyje Lietuvoje buvo kritiška.
Atmetus autoritetą Lietuvoje plito
įvairiausios sektos: vienos neigė Jė-
zaus Kristaus dieviškumą, kitos –
Švenčiausiąją Trejybę. Nebežinojo,
kuo tikėti ne tik liaudis, bet ir pats
Lietuvos kalvinų vadas Radvila Juo-
dasis, dėlto prisipažinęs savo vyriau-
siam sūnui ir įpėdiniui Kristupui.
Apsireiškusi Dievo Motina neieškojo
kaltininkų, bet jos Sūnaus garbinto-
jų. Ieškojo ir rado: tai Radvilo Juo-
dojo sūnus Kristupą ir Jurgį, Leoną
Sapiegą, Pacus, Tiškevičius, Giedrai-
čius, o taip pat Marijos apsireiškimu
paveiktą liaudį. Marijos žodžiai ir
ašaros turi išliekančią reikšmę. Tik
atsiliepiant į jos kvietimą garbinti
Dievo Sūnų įprasminamas Šiluvos
apsireiškimo minėjimas šioje 400
metų sukaktyje. Su šia paskaita buvo
užbaigta ši iškilminga ir prasminga
sekmadienio popietė, skirta Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos garbei. Didelė
padėka svečiui prelegentui kun.
Trimakui ir kapelionui  Žygui.

Po paskaitos buvusi Washington
skyriaus BALFo pirmininkė A. Pakš-
tienė perskaitė padėkos laišką iš
Lietuvos ir teigė, kad Washington
Lietuvių Bendruomenė ir toliau šelps
a.a. kun. Kastyčio Ramanausko įkur-
tą katalikišką darželį–lopšelį Panevė-
žyje ir a.a. kun. Antano  Lapės  prieš
metus įkurtą šalpos fondą paremti
seminaristus Telšiuose. 

Ši šventė bus tęsiama ir rugsėjo
21 dieną 2 val. p. p. Šiluvos koplyčio-
je, kuri yra įsikūrusi garsioje ir didin-
goje Nekalto Prasidėjimo  Šventovėje
(Basilica of the National Shrine of
the Immaculate Conception) Wa-
shington, DC.

Lai maldos žodžiai į Švč. Mariją
lydi mus: ,,O, gailestingiausia Moti-
na, padėk mums Tavo globoje gyven-
ti taikoje ir broliškoje vienybėje kurti
Dievo karalystę Lietuvoje ir amžinai
su Tavimi garbinti Tavo Sūnų Jėzų
Kristų, o Marija.”

Kun.  Žygas ir kun. Trimakas Šv. Mi-
šių aukoje Washington  Lietuvių Mi-
sijoje (Epiphany bažnyčioje - Geor-
getown).

Sigita Naujokaitienė Washington
Lietuvių Misijos valdybos narė,
supažindina svečius su prelegentu
Kęstučiu Trimaku.  
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MIELI ,,DRAUGO” LEIDÈJAI, REDAKTORÈS IR
TALKININKAI

Geriausi mūsų sveikinimai vi-
siems švenčiant ,,Draugo” laikraščio
99-ąjį gimtadienį!

Tai didžiulis išeivijos lietuvių
stebuklas, kuris beveik 100 metų pa-
laiko lietuvybę tarp mūsų. Ačiū!

Linkime sėkmės per šiuos metus

pasiruošti naujam šimtmečiui su
naujomis idėjomis, naujoviška žinias-
klaidos leidyba ir ypač su nauja
skaitytojų karta. 

Pagarbiai,
Vytautas ir Gražina Kamantai

Grand Rapids, MI

KUR MOKÈTI ÕV. KAZIMIERO LIETUVIÛ
KAPINIÛ NARIO MOKESTÎ?

Su džiaugsmu perskaičiau liepos
3 d. „Drauge” „Išlaikykime Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapines”. Apsidžiau-
giau – žinosiu, kur mokėti nario
mokestį. Tai organizacijai priklausau
jau daug metų, bet ir daug metų ne-
mokėjau nario mokesčio. Kur reikėjo
mokėti? Pagaliau Paužuoliai atvyko į

Cicero ir mūsų kavinėje po šv. Mišių,
surinko nario mokestį. Kur toliau
turime mokėti, seni ir nauji nariai?
Nei adreso, nei telefono, nei pavar-
dės, kur ir kam mokėti?

Sigutė Žemaitienė
Cicero, IL

NIEKAD NEUÑMIRÕIU
Perskaičiau „Drauge” dr. Riman-

to Gintaro straipsnį „Savo Tėvynės
verti sūnūs” (2008 m. birželio 20 d.).
Aš pati mačiau Biržų mieste, prieš
pat katalikų bažnyčią, išmestus ant
žemės pusiau nuogus Lietuvos parti-
zanus. Ir kas baisiausia, kad jų
artimieji, ypač motinos, pamatę juos,
negalėjo net ten pat jų apraudoti ir
atsisveikinti, nes tuoj būtų suimti.
Šito vaizdo aš niekuomet negalėjau
užmiršti ir niekad neužmiršiu, kol

mirsiu ir už tai mes niekad jiems do-
vanoti negalime.

Tegul parašo kas nors iš lietuvių
istorikų ar kiti žmonės, kurie labai
gerai žino viso pasaulio žmonijos
senų ir naujų laikų istoriją, ar iš viso
kur nors pasaulyje taip buvo išnie-
kinti žmonės, kad ir priešais buvę,
kaip Lietuvos partizanai.

Dalė Skeberdytė-Mečkauskienė
Fishers, IN

7 JAV LIETUVIÛ STEBUKLAI
Mano nuomone, septyni ,,stebuklai” Amerikos lietuvių visuomenėje yra

sekantys:
1. Lietuvių Fondas.
2. Laikraštis ,,Draugas”.
3. Šv. Kazimiero ir Tautinės kapinės Chicagoje.
4. Tautinių šokių ir dainų šventės.
5. Lietuvių skautų, ateitininkų ir Lietuvos Vyčių organizacijos.
6. Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte.
7. Lietuvių enciklopedija, išleista Bostone.
Jeigu galėčiau prailginti sąrašą, tai sekantys būtų: Lietuvių opera, Li-

tuanistikos tyrimo ir studijų centras, Jaunimo centras Chicagoje, Rako ir Dai-
navos stovyklos, visi kiti fondai ir t.t.

Vytas Vaitkus
Lemont,IL.

Ko tuo siekia 
Lietuvių Fondas?

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Liepos 2 d. pasiekė triuškinanti
žinia – Lietuvių Fondas (LF) nepa-
skyrė nė vieno cento Lietuvių operai
Čikagoje. Aiman!?

Tarsi ietimi įbrėžta širdis blaš-
kėsi, ieškodama atsakymo į tą klaikų
nuosprendį. Kas atsitiko? Kuo „nusi-
kalto” Lietuvių opera (LO) – toji mū-
sų, Lietuvių išeivių, pažiba, pasidi-
džiavimas, kultūros viršūnė, dr. Ro-
mualdo Kriaučiūno pavadinta vienu
iš septynių lietuvių išeivių stebuklų,
čia rašančiosios patretinta. O galvoje
mintis ritosi po minties – nejaugi mū-
sų visų galvosena tiek nublanko, jog
nepajėgiama aprėpti kultūros pras-
mės?

Mintyse įkyriai dūzgė: muzika,
toji  kai kurių žinovų vadinama oro
poezija, o, anot vokiečių svarbiausio
kompozitoriaus, Ludwig van  Betho-
ven, muzika turinti išskelti ugnį iš
vyrų širdžių ir išspausti ašaras iš
moterų akių, nuo sielos nuplaunanti
kasdieninio gyvenimo dulkes. LO ne
tik tai puikiai atlieka, bet ir dar daug
daugiau. Ja mes puikavomės prieš
kitataučius, amerikiečius. Per dau-
giau kaip pusę šimtmečio LO skleidė
daugybę, mums net nematytų bei ne-
girdėtų lietuvių kompozitorių operų
Vien tiktai „Pilėnai” atgaivino, su-
stiprino ir giliai įkvėpė tėvynės meilę
bei pagarbą jai. Kai kurios prigesu-
sios lietuviškos širdys naujai atsivėrė
paliktai tėvynei. Į Čikagą būriais iš
įvairių apylinkių traukdavo į operos
premjerą, kaip uolūs maldininkai į
Mecca. Net iš Floridos tebeatvyksta.

Pritrenkta slegiančios naujienos,
paskambinau į Čikagą ir dar spėjau
pagauti dukrą, išskrendančią į Šokių
šventę Los Angeles, California (11
šeimos  narių; 7 šokėjai), ir perdaviau
jai – LO „alkoholikei” – tą skaudžią
žinią „O! ne”, liūdesiu nuskambėjo
jos balsas, it mirštantį palydėdama.
„Kokia didelė gėda!”, dar pridūrė
„Kodėl nedavė?”, – pasiteiravo.  Ge-
ras klausimas!

To paskatinta, drįstu kaip LF na-
rė (ir 10 šeimos narių, jau mirusių)
mesti pirštinę LF vadovybei, ne  iš-
šaukdama į dvikovą, bet skaidriam
paaiškinimui: kodėl LF nutarė nu-
bausti kultūros bei lietuvybės ba-
ruose antrąją pasaulyje Lietuvos sos-
tinę Čikagą (už LR ribų) ir palikti

labai nusivylusių didžiausią lietuvių
telkinį visoje Amerikoje, net visus tel-
kinius kartu sudėjus? LO yra ne tik
kasmetinė kultūros ir dvasios atgai-
va, bet ir lietuvybės stiprintoja bei
skleidėja.

Štai viena didi operos mylėtoja,
dosni filantropė Ofelija  Barškėtytė-
Vainienė aukodavo po 3,000 dol., o
praeitą kartą net 5,000 dol.  Dabar
įvaikinusi iš Lietuvos 3 vaikučius, at-
siveda juos į operą. Jos dukrelė Kris-
tutė nuo 4,5 metų (dabar 6 m.) kaip
styga išsitempusi išklauso lietuvių
operą.

Šviesios atminties mūsų žymusis
tenoras, LF stiprioji širdis – patarėjas
Stasys Baras greičiausiai karste var-
tosi, išgirdęs tą pragaištingą nutari-
mą. Jis ne tik operą mylėjo, savo
nuostabiu balsu ją praturtindavo ir
mūsų širdis virpindavo, bet jo laikais
LO iš LF gaudavo po 10,000 dol., o jis
pats su žmona kasmet asmeniškai
dar dosniai aukodavo. Jis protingai
vertino lietuvių operos galią!

Ar yra kokia nauda LO Čikagoje
turėti? Didžiulė! Be jokios abejonės,
galima teigti, jog LO – didžiulis lietu-
vybės ramstis! Tiesiog  stebuklas, kad
LO chore susibūrė tiek daug naujųjų
ateivių. Jie sudaro chore daugumą,
tik mažas nuošimtis išeivių beliko.
Imigrantai savo jaunais balsais chorą
sustiprino. Taipogi stiprios solistės iš
Lietuvos gyvena Čikagoje. Imigrantų
šokių grupė „Suktinis” nuostabiai
papildė operą savo puikiu baletu. Visi
jie turi nuolatinius ryšius su saviš-
kiais Lietuvoje ir stiprus atgarsis aidi
mūsų tėvynėje apie LO!

Malonus ir labai pageidautinas
bendravimas vyksta tarp išeivių JAV
– ir Lietuvos operos žvaigždžių. Tai
sugrįžtinis ryšys su Lietuva. Mes tu-
rėjome gerą progą per LO  išgirsti
Lietuvos pirmaujantį tenorą Virgilijų
Noreiką, Vytautą Juozapaitį, Ireną
Milkevičiūtę, o dabar jau ir jos dukra
garsėja. Žodžiu, daug žymių solistų iš
Lietuvos pažinome, neskaitant čia
vietinių mūsiškių žvaigždžių.

Nugirdus, kad LO pirm. Vytau-
tas Radžius nuogąstauja, jog grei-
čiausiai teks nutraukti operų sta-
tymą, kyla baimė – nejaugi Lietuvių
Fondas pagarsės istorijoje Lietuvių
operos Čikagoje uždarymu?!
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Vilnius, liepos 13 d. (BNS) – Na-
cionalinio investuotojo bendrovės
,,Leo LT” steigimo aplinkybėmis su-
sidomėjo Europos Komisija (EK).

EK rašte prašoma paaiškinti, ar
Atominės elektrinės įstatymo nuos-
tatos bei sprendimas be konkurso pa-
kviesti privačią įmonę į nacionalinio
investuotojo bendrovę neprieštarauja
Europos Sąjungos (ES) nurodymams.

Iš Briuselio atsiųstame rašte, ku-
rį turi BNS, nurodoma, jog EK išaiš-
kinime dėl viešųjų pirkimų privataus
ir viešojo kapitalo bendrovėms teigia-
ma, kad ,,jei privataus ir viešojo kapi-
talo bendrovėms skiriama užduotis
yra viešoji paslauga, apibrėžta Vie-
šųjų pirkimų nurodymuose, privatus
partneris turi būti pasirenkamas va-
dovaujantis šiais nurodymais. Jei už-
duotis vykdoma koncesijos būdu arba
tai yra viešoji paslauga, iš dalies apib-
rėžta nurodymais, taikomos atitin-
kamos nurodymų nuostatos ir pag-
rindiniai ES Sutarties principai”.

Rašte nurodoma, kad atsižvel-
giant į minėtus principus ir jei atomi-
nės elektrinės statyba ir jos valdymas
gali būti laikomi viešuoju pirkimu,
koncesijos sutartimi ar net išskirtine
teise, strateginiai partneriai turi būti
parenkami konkurso būdu, vadovau-
jantis atitinkamais nurodymais ir ES
Sutartimi.

,,Todėl Lietuvos valdžios spren-
dimas nacionalinio investuotojo ben-
drovės strateginį partnerį išsirinkti
tiesiogiai kelia problemą dėl atitiki-
mo ES Viešųjų pirkimų įstatymą”, –
teigiama EK rašte.

Jame taip pat nurodoma, kad bet
kokie apribojimai dėl įmonių steigi-
mo bei laisvės teikti paslaugas turi

atitikti ES teisės aktus, turi būti pa-
teisinami viešuoju interesu ir taikomi
be diskriminacijos.

Lietuvos prašoma paaiškinti, ar
nacionalinio investuotojo bendrovės
steigimas atitiko šiuos reikalavimus.

Dokumente taip pat atkreipia-
mas dėmesys į tai, kad pagal Atomi-
nės elektrinės įstatymą nacionalinio
investuotojo bendrovės tikslas ,,yra
siekti naudos sau ir visiems akci-
ninkams” ir į tai, jog šiai bendrovei
jau paskirti arba dar bus paskirti už-
daviniai, kurie gali būti laikomi vie-
šuoju pirkimu. Kartu nurodoma, kad
tokiu atveju privataus partnerio pa-
rinkimas turėjo vykti pagal ES vie-
šųjų prikimų įstatymą arba ES Su-
tarties principus.

Lietuvos valdžios įstaigos turėtų
pateikti visą informacioją apie nacio-
nalinio investuotojo bendrovės stei-
gimą – apie jai jau numatytus ar nu-
matomus uždavinius bei apie priva-
taus partnerio parinkimo procedūrą,
teigiama dokumente, kartu nuro-
dant, kad atsakymo laukiama per ke-
turias savaites nuo laiško gavimo.

BNS žiniomis, raštas Vilniuje
gautas birželio pabaigoje – liepos pra-
džioje. ES teisės žinovų teigimu,
Briuselio raštas – pradinis galimos
ES teisės aktų pažeidimo procedūros
etapas.

,,Ar ši procedūra formaliai bus
pradėta, priklausys nuo Lietuvos pa-
aiškinimų į užduotus klausimus”, –
teigė panorėjęs likti nežinomu specia-
listas. 

Šiuo metu Lietuvos Vyriausybė
valdo 61,7 proc., ,,NDX energija” –
38,3 proc. bendrovės ,,Leo LT” akcijų.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Žalgirio mūšio teatralizuotas vaidinimas Griunvaldo lauke. ELTOS nuotr.

Apie atomines lietuviû� svajas

Europos Komisija susidomèjo 
,,Leo LT” steigimo aplinkybèmis

Tikėtina, kad rudenį vyks pata-
riamasis referendumas, kuriame bū-
sime klausiami: ar Ignalinos atomi-
nės elektrinės darbas turėtų būti pra-
tęstas? Puiku, jog valdžia nusprendė
pasitarti su piliečiais. Iki šiol daugu-
ma svarbiausių sprendimų buvo da-
roma be jokių pasitarimų, vadovau-
jantis nuostata, kad tie, kurie užima
svarbiausias pareigas, sugeba įvertin-
ti kitas galimybes ir sprendimus pri-
imti kur kas geriau nei tauta. O da-
bar siūloma pasitarti su piliečiais.
Tiesa, visiškai neaišku, ką su tokio
pasitarimo rezultatais naujoji val-
džia darys. Veikiausiai nieko – tiks-
liau, sukraus Aleksandrui Abišalai į
portfelį. Gal įspūdingiau šis Briuse-
lyje atrodys. Esu referendumų šali-
ninkas. Net ir Lietuvoje, kur Refe-
rendumo įstatymas surašytas taip,
jog sėkmingai jį įgyvendinti nepap-
rastai sunku. Tačiau bent jau atsi-
randa galimybė kelti klausimus, dis-
kutuoti, priminti padebesiuose skra-
jojančiai valdžiai, kad bent formaliai
valstybės suverenas yra tauta. Kita
vertus, referendumas dėl Ignalinos
atominės elektrinės pratęsimo grin-
džiamas, mano supratimu, ginčytinu
pasirinkimu: arba Lietuva išliks ato-

minės energetikos valstybe, arba už-
dusime ekonominės priklausomybės
nuo Rusijos dujų ir naftos glėbyje?
Toks pasirinkimas bent man kelia
daug abejonių.

Pirma, Lietuva yra labiausiai
nuo atominės energetikos priklauso-
ma pasaulio valstybė. Nepaisant to,
kad daugybę kartų kartota, jog per
didelė priklausomybė nuo vienos
energijos rūšies yra mūsų energeti-
nės sistemos yda, tačiau nuo pat Ne-
priklausomybės atkūrimo padaryta
itin mažai, siekiant pakeisti padėtį.
Itin keista, jog kitų energetikos šalti-
nių plėtotė menkai domino mūsų val-
džią net tada, kai mes, stodami į Eu-
ropos Sąjungą, įsipareigojome užda-
ryti atominę elektrinę. Vyriausybę,
regis, ilgą laiką tenkino Rusijos dujos
ir nafta. Prisiminkime – Algirdas
Brazauskas net viešai žadėjo, jog tai
dar ilgai išliks pigiausias energijos
šaltinis Lietuvai. Padėtis, regis, kiek
pasikeitė tik tada, kai nuspręsta at-
likti cirko triuką – įgrūsti Lietuvos
energetiką į liūto nasrus. Kad šis įžū-
lus triukas pavyktų, nuosekliai pra-
dėta skambinti pavojaus varpais –
mums būtinas liūtas. Nes tie, kas turi

liūtą, turės ir atominę elektrinę. Pas-
taroji – tai raktas į Lietuvos sėkmę.
Deja, kol buvo auginamas, šeriamas
liūtas, ir toliau niekam nerūpėjo kiti
energijos šaltiniai. Kiek suprantu, di-
delių strateginių investicijų šioje sri-
tyje nebus ir toliau, nes Atominės
elektrinės įstatymas priimtas, dery-
bininkas į Briuselį nusiųstas, o ir liū-
to apetitas tik didėja.

Antra, iki šiol neteko išgirsti aiš-
kaus atsakymo, kokiu būdu atominė
elektrinė mus gelbės iš energetinės
priklausomybės nuo Rusijos? Kiek
suprantu, urano kasetes elektrinei
pirksime iš tos pačios Rusijos, nes ne-
labai turime galimybių pasirinkti ką
kita.

Trečia, ar iš tiesų Lietuvoje esan-
ti atominė elektrinė užtikrins piges-
nę elektros energiją? Aiškaus ir išsa-
miai pagrįsto atsakymo neteko išgirs-
ti. Priešingai, viešumoje buvo pasi-
rodę specialistų paskaičiavimai, jog
atominės elektrinės pagaminta elekt-
ra mums visiems kainuos labai bran-
giai. Kelia nerimą ir tai, jog per men-
kai Lietuvoje kalbama apie Suomijos
patirtį. Ši valstybė šiuo metu stato
atominę elektrinę ir, regis, jaučiasi
patekusi į spąstus. Jau dabar statybų
kaštai gerokai viršija planus, darbų
kokybė netenkina. Kadangi tokia in-
formacija netinka propagandiniam
srautui „tegyvuoja visagalis atomas”,
tai Lietuvoje jos paprasčiausiai nepai-
soma.

Ketvirta, ar iš tiesų atominė
energetika turi vien šviesias puses?
Kaip teigia Kazys Almenas, bitės kur

kas pavojingesnės žmonėms nei ato-
minės elektrinės. Tikrai vertinu šio
specialisto nuomonę, tačiau vis vien
keista, kodėl daugumos Europos vals-
tybių gyventojai tokie „buki” ir ne-
patikliai vertina atominę energetiką,
o mes štai – gudruoliai. Rinkdamiesi
atominę energetiką, mes kartu ren-
kamės kaupti jos atliekas. Aišku, ga-
lima vėl pasitelkti K. Almeno argu-
mentą, jog nuo radioaktyvių atliekų
dar niekas nenumirė. Tačiau, kiek
suprantu, ką daryti su šiomis atlie-
komis, kol kas dar niekas nesugalvo-
jo.

Gali būti, kad visos abejonės dėl
atominės Lietuvos ateities neturi
pagrindo. Gali būti, jog Lietuvos
energetikai atominė elektrinė yra ge-
riausias sprendimas. Tačiau iki šiol
valdžia nebuvo nusiteikusi mums
plačiau paaiškinti ir pagrįsti savo
sprendimų energetikos srityje. Ne-
buvo atsakyta į pagrindinį klausimą
– ar iš tiesų nėra kito pasiūlymo tiek
atominei energetikai, tiek rusiškai
naftai ir dujoms? O gal paprasčiau-
siai iš tokių pasiūlymų sunkiau val-
džioje esantiems pasipelnyti?

Pripažinkime, referendumas dėl
stojimo į ES tebuvo karikatūra. Pra-
radome svarbią progą išsamiai ir
prasmingai diskusijai. Deja, regis, ne-
pasimokėme. Be tikros diskusijos
apie Lietuvos energetikos raidos gali-
mybes beprasmiška imituoti konsul-
tacijas dėl Ignalinos AE veiklos pra-
tęsimo tikslingumo. Dar viename cir-
ko vaidinime paprasčiausiai nesinori
dalyvauti. 

Vilnius, liepos 14 d. (ELTA) –
Žalgirio mūšio 598-ųjų metinių išva-
karėse Lenkijoje dešimtą kartą su-
rengtas šio vieno iš svarbiausių mū-
šių viduramžių Europos istorijoje
teatralizuotas vaidinimas. Įspūdin-
game renginyje pirmą kartą oficialiai
dalyvavo ir Lietuvos viduramžių ri-
terių brolija, Lietuvos kariuomenės
Garbės sargybos kuopos kariai, mū-
šyje plevėsavo Lietuvos trispalvė ir is-
torinė Valstybės vėliava su Vyčiu.

Istoriniame Griunvaldo lauke
netoli Olsztyn miesto liepos 12-ąją su
galingomis kryžiuočių ordino pajėgo-
mis vėl susigrūmė jungtiniai lenkų,
lietuvių, rusų, moldavų, čekų, totorių
būriai, tik dabar jie susigrūmė drau-
giškai, kaip vieningos Europos gy-
ventojai. Lietuvos atstovus palaikė

įvairios mūsų šalies karinės organi-
zacijos, Krašto apsaugos ministeri-
jos, Lietuvos ambasados Lenkijoje,
Vilniaus miesto savivaldybės atsto-
vai, būrelis žurnalistų.

Stebint tūkstančiams žiūrovų iš
įvairių Lenkijos vietovių, Lietuvos,
Vokietijos ir kitų šalių, beveik valan-
dą trukusiame mūšyje šaudė patran-
kos, į abi kariaujančiųjų puses lėkė
debesys strėlių, žvangėjo kardai ir
šarvai, ant baltomis gūniomis užklo-
tų žirgų lėkė kryžiuočių riteriai ir
krito ant žemės pakirsti kardų ir ie-
čių.

Teatralizuotame spektaklyje da-
lyvavo beveik du tūkstančiai karių ir
juos lydinčiųjų, o riterių miestelyje,
pasak rengėjų, gyveno daugiau kaip 4
tūkstančiai dalyvių. 

Istoriniame lauke grùmèsi
viduramžiû� riteriai
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Rusija sumažino naftos 
tiekimâ Çekijai

PARYŽIUS
Izraelio ir Palestinos vadovai su-

sitiko Paryžiuje prieš Europos Są-
jungos (ES) ir Viduržemio jūros šalių
viršūnių susitikimą, pranešė BBC.
Vadovų susitikimui vadovavo Pran-
cūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy.
Jis teigė, kad šio susitikimo tikslas –
parodyti, kad šis regionas yra vieta,
kur žmonės myli vienas kitą, o ne ka-
riauja. N. Sarkozy dar kartą pabrėžė
Prancūzijos ir visos ES įsipareigoji-
mus padėti regione pasiekti taiką.
Prieš susitikimą Prancūzijos prezi-
dentas paskelbė bendrą pareiškimą
žiniasklaidai kartu su Izraelio prem-
jeru Ehud Olmert ir Palestinos prezi-
dentu Mahmoud Abbas.

VARŠUVA
Lenkijos vakaruose per avariją

sekmadienį žuvo Bronislaw Gere-
mek, kuris suvaidino svarbų vaidme-
nį kaip Lenkijos opozicijos komunis-
tų valdžiai figūra, pranešė policija. B.
Geremek, kuriam buvo 76 metai, bu-
vo ne tik žymus istorikas, viduram-
žių žinovas, bet ir legendinė kovos su
komunizmu figūra, o žlugus komu-
nizmui, nuo 1997 iki 2000 m. buvo
šalies užsienio reikalų ministras.
2004 m. jis buvo išrinktas į Europos
Parlamentą kaip ,,Solidarumo”, va-
dovavusio opozicijai prieš komunistų
valdžią, atstovas. Automobilis, ku-
riuo važiavo B. Geremek, staiga išva-
žiavo į priešingo eismo juostą ir susi-
dūrė su priešpriešiais važiavusiu au-
tomobiliu, sakė Poznanės regiono po-
licijos atstovė Hanna Wachowiak.

TBILISIS
Tbilisis pareikalaus nedelsiant

išvesti Rusijos taikos palaikymo pajė-
gas iš nesutarimų teritorijų Abcha-
zijoje ir Pietų Osetijoje, jeigu Rusija
paskelbs nepripažintas respublikas
savo interesų zona, pareiškė Gruzijos
parlamento nariai. Pirmadienį laik-
raštis ,,Nezavisimaja gazeta” paskel-
bė medžiagą apie tai, jog Rusijos spe-
cialiosios tarnybos parengė slaptą
pranešimą, pagal kurį tikslinga ,,pas-
kelbti Pietų Osetiją ir Abchaziją Ru-

sijos gyvybiškai svarbių interesų zo-
na, siekiant užtikrinti jos nacionalinį
saugumą pietų kryptimi, su visomis
būtinomis  priemonėmis ir iš to iš-
plaukiančiomis aplinkybėmis”.

MASKVA
Rusijos dujų eksporto monopoli-

jos vadovas sekmadienį apsilankė
Irane, ieškodamas naujų galimybių
bendrovei ,,Gazprom”, kai Prancū-
zijos milžinė ,,Total” sustabdė inves-
ticijas į didžiausią Irano telkinį dėl
politinės rizikos. Šalys susitarė įs-
teigti bendrą naftos ir dujų įmonę
dirbti Irane, Rusijoje ir ,,trečiosiose
šalyse”, sakoma pranešime spaudai
po Aleksej Miler susitikimo su Irano
prezidentu Mahmoud Ahmadinejad.
A. Miler ir M. Ahmadinejad pasikeitė
nuomonėmis, kokių yra galimybių
,,Gazprom” ir Irano savitarpiškai
naudingam bendradarbiavimui plė-
toti. Pasak žiniasklaidos, išplėsti
bendradarbiavimą pasiūlė Iranas. 

TOKIJAS
Į Jungtinių Valstijų generalinio

konsulato Okinavoje teritoriją pir-
madienio rytą buvo įmestas butelis
su degiuoju skysčiu, pranešė policija.
Pasak Japonijos policijos atstovų,
niekas iš ambasados darbuotojų ir sa-
los gyventojų nenukentėjo. Konsula-
to pastatui taip pat nieko nepadary-
ta, nes butelis su ,,Molotovo koktei-
liu” nukrito sode toliau nuo pastatų,
sakė vietos policijos pareigūnas Yasu-
hiko Yoshinaga. Okinavos saloje,
esančioje už 1,600 km į pietus nuo
Tokijo, yra viena didžiausių Ameri-
kos karinių bazių už JAV teritorijos
ribų. Okinavos gyventojai nuolat
skundžiasi dėl nusikaltimų, į kuriuos
ne kartą buvo įsivėlę saloje įsikūrę
JAV kariškiai.

SIDNĖJUS
Katalikų Bažnyčios galva Bene-

diktas XVI sekmadienį atskrido į Sid-
nėjų, kur vėliau dalyvaus vienoje di-
džiausių katalikų švenčių – Pasaulio
jaunimo dienose. Pasaulio jaunimo
dienų, kurios Sidnėjuje vyks liepos
15-20 d., organizatoriai sako, kad į
Sidnėjų jau atvyko maždaug 100
tūkst. maldininkų iš užsienio.

EUROPA

AZIJA

Obama žada išvesti iš Irako 
didžiâjâ dalî� JAV pajègû�

AUSTRALIJA

Washington, liepos 14 d. (AFP–
BNS) – JAV Demokratų partijos kan-
didatas į prezidentus Barack Obama
penktadienį pažadėjo iki 2010 m. vi-
durio išvesti iš Irako didžiąją dalį
JAV pajėgų, tačiau tvirtino, kad šaly-
je būtina palikti dalį pajėgų, kurios
neapibrėžtą laiką kovotų su ,,al Q-e-
da” pajėgų likučiais.

B. Obama sudavė dar vieną smū-
gį prezidento George W. Bush admi-
nistracijai, pažadėjęs nesiekti nuola-
tinių JAV karinių bazių įkūrimo Ira-
ke, jeigu lapkritį būtų išrinktas prezi-
dentu. ,,Daug kartų sakiau, kad pri-
valome atsargiai išeiti iš Irako, į kurį
taip neatsargiai įsiveržėme”, – B.
Obama žodžius citavo dienraštis
,,The New York Times”.

Kandidatas į prezidentus pridū-
rė, jog Jungtinės Valstijos gali saugiai
perskirstyti Irake išdėstytas pajėgas,
kurios galėtų būti išvestos per 16 mė-
nesių nuo prezidento kadencijos pra-
džios 2009 m. sausį, jeigu B. Obama
pavyktų laimėti prezidento rinkimus.

B. Obama sakė, jog dėl savo pla-
nų įgyvendinimo tartųsi su JAV pa-
jėgų vadais ir Irako vyriausybe.
Esant reikalui, gali būti priimti ,,tak-
tikos patikslinimai”, kurių jis konk-
rečiai nenurodė.

Pasak B. Obama, JAV kariai pir-
miausiai būtų išvesti iš saugių, o vė-

liausiai – iš neramių Irako regionų.
B. Obama taip pat pažadėjo pasi-

naudoti diplomatiniais ryšiais ir ra-
ginti visas Artimųjų Rytų šalis prisi-
dėti prie saugumo stiprinimo Irake.
JAV taip pat turėtų skirti 2 mlrd. do-
lerių (apie 4,4 mlrd. litų) naujai tarp-
tautinei Irako pabėgėlių paramos
programai.

Kandidatas į prezidentus palan-
kiai įvertino Irako premjero Nuri al
Maliki prašymą pateikti JAV karių iš-
vedimo tvarkaraštį. Jis sakė, jog Ira-
ko vadovų pastangos prisiimti atsa-
komybę dėl savo šalies turi būti skati-
namos.

B. Obama, kuris pastaruoju metu
buvo kritikuojamas dėl neva neryž-
tingo požiūrio Irako klausimu, taip
pat pareiškė nesutiksiantis, kad JAV
armija, šalies ištekliai ir užsienio po-
litika taptų ,,nevykusio siekio išlai-
kyti Irake nuolatines karines bazes
įkaitais.”

Šis pareiškimas nuskambėjo tuo
metu, kai G. W. Bush administracija
ir N. Maliki vyriausybė mėgina priim-
ti susitarimą dėl JAV pajėgų statuso,
kuris leistų Jungtinių Valstijų kariš-
kiams ilgam laikui įsikurti Irake.

Toks susitarimas yra būtinas,
nes Jungtinių Tautų dokumentas,
leidžiantis Irake išdėstyti JAV pajė-
gas, nustos galioti šių metų gale.

Praha, liepos 14 d. (BNS) – Pra-
ėjusią savaitę Rusija perpus sumaži-
no naftos tiekimą Čekijai, todėl ši
pradėjo naudoti strategines naftos at-
sargas.

Čekija taip pat padidino naftos
importą per Alpes nutiestu vamzdy-
nu TAL–IKL, remdamasis Čekijos už-
sienio reikalų ministerijos Energeti-
nio saugumo departamento vadovu
Vaclav Bartuška praneša „Interfax”.

Naftos tiekimo apimtys naftotie-
kiu „Družba” pradėtos mažinti praė-
jusį antradienį. Būtent tą dieną Čeki-
ja ir Jungtinės Valstijos pasirašė susi-
tarimą dėl JAV priešraketinės gyny-
bos sistemos elementų išdėstymo Če-
kijos teritorijoje. Čekijos žiniasklaida
skelbia, kad toks Rusijos sprendimas
– atsakas į minėtą susitarimą.

Čekijos pramonės ir prekybos mi-
nistras Martin Ržiman pareiškė, kad,
jo nuomone, iš Rusijos pusės būtų
vaikiška taip reaguoti į Čekijos ir JAV
susitarimą dėl radaro išdėstymo.

Rusija kol kas oficialiai nieko ne-
paaiškino. Praėjusį penktadienį Čeki-
jos valdžia paprašė Maskvos paaiš-
kinti, kodėl sumažintos naftos tieki-
mo apimtys. 

„Palaikome ryšį su Rusijos ir ki-
tais partneriais. Jokios problemos
mums negresia, turime galimybių
gauti naftos iš Vakarų Europos”, – sa-
kė Čekijos užsienio reikalų ministeri-
jos atstovė spaudai Zuzana Opletalova.

Čekija turi 916 tūkst. tonų stra-
teginių naftos atsargų, kurių pakaks
95 dienoms.

,,Daug kartų sakiau, kad privalome atsargiai išeiti iš Irako, į kurį taip neatsargiai
įsiveržėme”, – sakė B. Obama. Reuters nuotr.
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Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

PIETÛ AMERIKA LYDI ŠVENTADIENIS
XVI eilinis sekmadienis

Žodis, kuris džiugina ir stebina
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo su-
sirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo
pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas
išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę
paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit
sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvy-
to ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir
nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą
grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis,
teklauso!” (Mt 13, 1-9)

Ką reiškia palyginime nusakyta
skirtinga dirva, nuo kurios priklauso
pasėtos sėklos likimas, paaiškino jau
pats Jėzus, o visų laikų komentato-
riai dar pridėjo ir savo vizijas.

Norėčiau, tačiau, atkreipti dė-
mesį į tai, koks yra pats didžiausias
pavojus, gresiantis Dievo Žodžiui.
Kaip nebūtų keista, jam ne tiek pavo-
jingas atviras atmetimas, kiek jį pri-
imančiųjų abejingumas. Tas abejin-
gumas pasireiškia iš dviejų pusių:
nuo sakyklos ir iš tų, kurie susibūrę
prieš sakyklą.

Gali būti ir ne kartą būna daug
abejingų pamokslininkų. Jų lūpose
įprotis tampa amatu, pasikartojimu.
Jų skelbiamos tiesos tarsi nudažytos
pilkuma, ir, nepaisant originalių iš-
sireiškimų, tai, ką jie skelbia, atrodo
jau seniai girdėta, banalu ir nekelia
jokio pasitikėjimo.

Klausytojų atveju abejingumas
reiškia nesugebėjimą stebėtis, nuobo-
dulį, nenorą suprasti, nepasitikėjimą,
paviršutinišką susidomėjimą, ne-
kantrumą, laukiant, kada baigsis jų
nedominantis pamokslas.

Tiek vienu, tiek kitu atveju trūk-
sta tikro įsijungimo į Dievo Žodyje
skambančią žinią, nėra vidinio susi-
jaudinimo, jokio gilesnio išgyvenimo.
Abejingieji net nepagalvoja, kad Die-
vo Žodžio skelbimas visų pirma skir-
tas žmogaus atsivertimui…

Ne kartą mėginau klausti savęs,
ko reikia, kad būtų įmanoma įveikti
tą abejingumą, neleidžiantį Dievo
Žodžiui pasiekti žmonių širdžių, dėl
kurio girdimas Žodis nė trupučio
nepakeičia mūsų gyvenimų.

Neradau jokios kitokios priemo-
nės, išskyrus šią: prie Dievo Žodžio,
prie Evangelijos puslapio, kiekvieno
Šventojo Rašto sakinio reikia artintis
taip, tarsi tai būtų daroma pirmą
kartą. Iš tikrųjų tai ir yra pirmas kar-

tas, nes Dievo Žodis yra gyvas, nuolat
naujas, įkvėptas ir įkvepiamas dabar-
ties.

Kunigas, kuriam sekmadienį
tenka aukoti trejas Mišias, pradė-
damas skaityti Evangeliją trečiosiose,
turėtų jaustis, lyg nežinotų, apie ką
bus kalbama ir ką jis pats pasakys,
nepaisant, kad pamokslui ruošėsi gal
ištisą savaitę.

Kiekvienas, atverčiantis Šventąjį
Raštą ir pradedantis skaityti, privalo
laikyti save pradedančiu tikinčiuoju,
visiškai nepatyrusiu ir nieko neži-
nančiu.

Dievo Žodis yra nepakartojamas,
o tai reiškia, jo neįmanoma atgamin-
ti. Nors ir girdėtas tūkstančius kartų,
jis niekada nėra tas pats.

Kalbant apie Žodžio veiksmin-
gumą, nereiškia, kad jis visada vie-
nodai apšviečia ir atneša tokius pat
vaisius bet kurio žmogaus sieloje. Tai
ne konvejerio linija, gaminanti „stan-
dartinius” krikščionis: šiuo atveju
tenka kalbėti apie kūrimą.

Jėzus mums aiškiai pasakė, kad į
Dangaus Karalystę gali įeiti tik
atgimęs žmogus. Šio teiginio taip ir
nesuprato patyręs ir pražilęs žydų
mokytojas Nikodemas, dažnai ne-
suprantame ir mes, tačiau ne todėl,
kad esame labai patyrę, bet todėl, kad
liekame abejingi girdimam Žodžiui.

Žodį galima suprasti tik tada, kai
jį priimame, atsisakydami savo anks-
čiau sukauptos patirties. Mes turė-
tume pasijusti tarsi mokinukai, pir-
mą kartą paėmę į rankas abėcėlę ir
mėginantys sudėti bei suprasti žo-
džius.

Svarbu tik, kad tiek stovintieji
sakykloje, tiek susibūrę prieš ją leis-
tųsi nustebinami girdimo Dievo Žo-
džio…

,,Vatikano radijas”

ROBERTA TRACEVIÇIÙTÈ

Pietų Amerikos žemynas, kuria-
me gyvena gausi lietuvių išeivių ben-
druomenė, atsidūrė už mūsų šalies
diplomatijos akiračio.

Liepos 14 d. LR prezidentas
Valdas Adamkus pradeda oficialų viz-
itą Lotynų Amerikoje: Brazilijoje,
Argentinoje, Urugvajuje ir Čilėje.
Ketinama sustiprinti Lietuvos ir šių
valstybių politinius, ekonominius bei
kultūrinius ryšius, susitikti su lietu-
vių išeivių bendruomenėmis. Visais
šiais reikalais kasdien turėtų rūpintis
ir Argentinoje gyvenantis mūsų
šalies ambasadorius beveik visoms
šio žemyno valstybėms. Tačiau sep-
tynerius metus jo darbus atlieka tik
laikinoji reikalų patikėtinė Laura
Tupe.

Per daug apžiojome

Manoma, kad pirmiausia am-
basadoriaus Argentinoje paskyrimą
užvilkino ankstesnio užsienio reikalų
ministro Antano Valionio planai, bai-
gus karjerą ministerijoje, „peršokti” į
Argentinos sostinę Buenos Aires.
Tačiau koją pakišo KGB rezervisto
šleifas.

Po to buvo pauzė ir dabar jau
niekas negali dorai paaiškinti, kodėl
per tiek metų nepavyko paskirti am-
basadoriaus. Užsienio reikalų minis-
terija (URM) teisinosi, kad amba-
sadorių skyrimas priklauso ne vien
nuo jos pastangų, bet ir nuo kitų
tokioje procedūroje dalyvaujančių
institucijų – Seimo, Vyriausybės ir
Prezidentūros – sprendimų. Vis dėlto
ministerijos atstovė Violeta Gaižaus-
kaitė sakė, kad ketinama vėl pradėti
ambasadoriaus Argentinoje skyrimo
procedūrą.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) pirmininko Justino Karoso
nuomone, dėl Argentinoje susidariu-
sios padėties kaltas jėgų pervertini-
mas. „Pradėję steigti ambasadas
neapskaičiavome savo jėgų ir apžio-
jome daugiau nei galime fiziškai bei
finansiškai. Todėl kai kuriose mums
ne tiek svarbiose valstybėse ir susi-
darė tam tikros skylės”, – aiškino
parlamentaras.

Ilgai laukia išrinktųjų

O gal tikroji priežastis visai kita
– pamažu įsišaknijusi tradicija vieną
kitą ambasadoriaus vietą kurį laiką
palaikyti „reikalingiems žmonėms”.
Pavyzdžiui, kalbama, kad būtent dėl
to URM delsia skirti naują amba-

sadorių Ispanijoje, nes esą laukiama,
kol savo darbą Prezidentūroje baigs
V. Adamkaus patarėjas užsienio poli-
tikai Valteris Baliukonis.

J. Karosas nepasmerkė tokios
praktikos: „Mes neturime daug iški-
lių žmonių, tinkamų ambasadoriaus
darbui, tad tokie dalykai nėra
smerkiami.”

Nekorektiškas delsimas

J. Karosas pripažino, jog dėl to,
„kad ambasadoriaus vieta Buenos
Aires tuščia šitiek metų, diplomatine
prasme yra kiek nekorektiška, bet,
manau, artimiausiu metu šis reikalas
išsispręs.” Jam antrino V. Baliukonis.
„Aišku, kad Argentinoje ir kitose
Pietų Amerikos valstybėse atrodome
blogai, tokia padėtimi reikėtų susi-
rūpinti”, – sakė prezidento patarėjas.

Tačiau, pasak V. Gaižauskaitės,
nepaisydama didelės darbų apimties,
Argentinoje puikiai tvarkosi ir laiki-
noji reikalų patikėtinė. „Pietų Ame-
rikoje taip pat turime daug ir gerai
dirbančių garbės konsulų, kurie yra
puikūs mūsų ambasados Argentinoje
pagalbininkai”, – tvirtino ji.

Vaišių nebus

Kada valdžia pagaliau paskirs
ambasadorių Argentinoje laukia
nesulaukia ir šios šalies lietuvių ben-
druomenė, vienijanti maždaug tris
tūkstančius žmonių. Argentinos lie-
tuvių organizacijų ir spaudos tarybos
(ALOST) pirmininkas Artūras Mičiū-
das pasakojo, kad bendruomenės ir
ambasadoje šiuo metu dirbančių dip-
lomatų santykiai yra pusėtini.

A. Mičiūdas su kartėliu prisime-
na istoriją, kuomet ambasadoje dir-
bantys diplomatai neatsiklausę lietu-
vių bendruomenės nuomonės pritarė,
kad mūsų šalies garbės konsulu Ar-
gentinoje būtų paskirtas Sergio Hec-
tor Nunes. Bendruomenės narius
nustebino tai, kad tokios pareigos
patikėtos anksčiau jiems visiškai
nepažįstamam ir lietuviškai nemo-
kančiam advokatui.

Argentinos lietuvius papiktino ir
tai, kad V. Adamkus apsilankymo
metu jiems skirs vos pusantros valan-
dos. Bendruomenė taip pat nusivylė,
kad negalės pavaišinti V. Adamkaus
anksčiau planuota vakariene. Pasi-
keitus ambasadoje dirbančių diplo-
matų nuomonei, lietuvių diasporos
vardu rengtų vaišių atsisakyta.

,,Lietuvos žinios”

Ambasada be ambasadoriaus

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

Nebrangiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599

IÕNUOMOJA

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA

Buenos Aires iš lėktuvo skrydžio.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Margumynai

Kas išrado lietsargį?
Įdomu, kad skėtis žmonijos buvo

padarytas pirmiausia apsiginti ne
nuo lietaus, bet nuo karštų saulės
spindulių.

Etimologijoje žodis „umbrella”
yra „šešėliukas”. Šis žodis yra kilęs iš
italų kalbos „ombrella”, „ombra” –
saulės šešėlis, lot. „umbra”.

Kaip matome, šie žodžiai šneka
ne apie lietų, bet apie priedengos še-
šėlį, kuris suteikia gaivinantį pavėsį.

Atogrąžų tautelės nuo senovės tą
priedangą gaminosi iš augalų lapų,
ypač iš banano medžio lapų. Indijoje
ant bambuko lazdos ištempia šilko
medžiagą; šią priedangą virš turtuo-
lio  galvos laiko tarnai.

Kinijoje ir Japonijoje priedangą
gamina iš lazdos ir vaškuoto popie-
riaus. Senovėje Egipto faraono  gal-
vas dengdavo  tarnai.

Penktame šimtmetyje pr. Kr. iš
Egipto skėtis atkeliavo į Graikiją.

Iš Viduržemio jūros tautų prie-
dangą perėmė Romos katalikų Baž-
nyčia ir ją pavadino baldakimu. Tai
yra ant 4 ar 6 lazdų ištemptas šilko
stogelis, nešamas iškilmių metu.

Anglai lietaus skėtį atsivežė iš
Kinijos ar Japonijos. Anglijoje  800
metais Salisburgo vyskupas buvo pir-
masis anglas, kuris panaudojo lietaus
skėtį. Anglai pradėjo naudoti lietsargį
praslinkus keliems šimtmečiams,
pvz., Jonas Hanway (1712–1786).
Anglijoje skėtis reiškė žmogaus rangą
ir garbę.

Prancūzijoje skėtis buvo moterų
papuošalas.

Lietuviai skėtį atsivežė iš Pran-
cūzijos XIX amžiaus pradžioje.

Eugenius Gerulis

Meldžiau Dievą jai pagalbos. Vis-
gi malda yra galinga! Ji padėjo man
ištverti. Po daugiau kaip keturių
mėnesių išvedė iš urvo į kamerą. Pa-
mačiau dienos šviesą, bendrabyles ir
mokslo drauges ir... šnipes. Baigėsi
tardymai. Išvežė į Ukmergęs kalėji-
mą. Po truputį atsigavau.  1948  m.
gal birželio mėn. mūsų kameroje ka-
lėjusi šauni mergina Marytė Gujytė
su mirtininkais organizavo pabėgi-
mą. Surišę prižiūrėtoją, atėmė raktus
ir atrakino visas kameras. 

Tvoroje padarė skylę, susitarė su
bokštelių sargybiniais, bet kaliniai
atsisakė bėgti, bijodami, kad per
vieną skylę nepasiseks visiems išbėg-
ti. O mirtininkai berods penki vyrai
pabėgo. Iš ryto sulėkę viršininkai iš-
keikė mus visokiais keiksmažodžiais,
nors mes ir nepabėgome. Už kelių
dienų visus kalinius išvežė į Lukiškių
kalėjimą. Ten pailsėjome – kameros
buvo didelės. Morzės pagalba kalbėjo-
mės su kitomis kameromis. Netrukus
įvyko „teismas”. Iškvietė mus į kori-
dorių ir perskaitė nuosprendžius.
Mane pagal 58-1a ir 58-11 „nuteisė”
10-iai metų laisvės atėmimo. Kitus
bendrabylius 8-eriems ir mažiau, o
Antaną Maziliauską ir Algirdą Čepo-
nį – 25 metams. Juos teisė kaip parti-
zanus, nes jie po nepasisekusios rizi-
kingos užduoties išdaviko buvo atpa-
žinti ir pabėgo į mišką.

1948 m. spalio mėn. išvežė į ka-
torgą. Buvo naktis – nebepamatėme
nė dangaus lopinėlio, nebepamatėme
ir neišgirdome nė žodelio iš savo bran-
giausių artimųjų. Dundėjo užkalti va-
gonai, o mes apie 300 moterų su karšta
malda ir begaliniu skausmu širdyje
tolome nuo šventos žemės Lietuvos!

Sustodavo „peresilkose”. Bai-
siausia buvo Oršoje. Uždarė į šaltą,
purviną kamerą, kurioje buvo apie
300 moterų kalinių. Tarp jų pirmą
kartą pamatėme nužmogėjusias mo-
teris – kriminalistes, teistas už žmog-
žudystes, plėšimus ir kitus nusikalti-
mus. Jos atvirai pasakojo, kaip žudė,
„pagražindamos” keiksmažodžiais.
Mūsų lietuvaičių buvo tik dešimt, o jų
daug. Kartą jos susitarė viską iš
mūsų atimti. Turėjome maišelius su
džiūvėsiais, lašinių gabalėlių, vieną
kitą drabužėlį. Ukrainietės, politinės
kalinės mus perspėjo. Pasakė, kad jos
turi ir peilius...  Suspėjau prisišaukti
sargybinius ir jas sutramdė. Dievo
Apvaizda buvo su mumis.

Pagaliau išvežė į Mordovijos
spec. lagerius. Visos lietuvaitės pate-
kome į 3-ią lagpunktą, kuriame buvo
tik moterys politinės kalinės.
Apsidžiaugėme, kad nebebus tų bai-
sių žmogystų. Darbas – barake, kuris
vadinosi siuvimo fabriku. Viduj dvi
eilės elektrinių siuvimo mašinų. Su-
sodino už „motorų” – taip vadino siu-
vamąsias. Iš pradžių galvojau, kad
darbas bus geras. Greit įsitikinome,
ką reiškia lagerio siuvykla. Daugiau-
sia siuvome vatines „šimtasiūles” ir
vatines kelnes „šaravarus”, karei-
viams apatinius baltinius ir kt. Bet
normos buvo didelės, neturėdamos
įgūdžių, niekaip negalėjome tiek pa-
siūti, kiek reikėjo. Labai pavargda-
vome. Adatos lūžo. O už nugaros
meistrė rėkia: „Nelamaij igolku, je te-
be galovu palamaju.” Maistas buvo
labai prastas ir nedaug. Kamavo nuo-
latinis alkis, skubėjimas, nerimas.

Pervežė į 6-ą lagpunktą. Ten viskas
buvo taip pat. Barake gyvenome apie
80 moterų. Narai – dviejų aukštų,
blakių devynios galybės! Labai išvar-
gindavo naktinės pamainos. Tampy-
davo pas viršininkus pasiaiškinti, dėl
ko nepadarome normos. Bausdavo
karceriu. Tačiau vis tiek maldai ras-
davome minutėlę – įlįsdavome tarp
narų ir susikaupdavome. Sekmadie-
niais bendrai melsdavomės – turėjau
garbės būti „kunigu”, taip  mane
draugės pavadino. Mokėjau nemažai
maldelių, keletą litanijų. Paskui ga-
vome kalinių maldaknygę: „Marija
gelbėk mus”, parašytą kalinės Ade-
lės Dirsytės ir draugių. Adelės maldų
žodžiai, išsilieję iš sielos gelmių, mus
gaivino, guodė, stiprino. Tik du laiš-
kus į metus galėjom parašyti, ir tik
artimiesiems. Jie rūpinosi, kad ne-
gauna žinių, mes – kad negalime
parašyti. „Uždėjo” numerius – „atė-
mė” pavardes. Mes buvome pažen-
klinti tarytum gyvuliai. Mano nume-
ris buvo Ž-608. Iš pradžių kamavo ne-
rimas – gal šaudys? Paskui apsipra-
tome. Kas gaudavo siuntinėlius, toms
buvo lengviau. Mano artimiausios
draugės negaudavo, aš taip pat. Kar-
tais gaudavau prieš Kalėdas ar  Ve-
lykas iš tėtės. Jis neturėjo galimybių
dažnai atsiųsti. Likęs nuo išvežimo
gyveno tai pas vienus, tai pas kitus.
Mamytė su mažąja sesute Zita buvo
išvežtos į Igarką. Jaunesnioji sesutė
Stasė iš 9 klasės buvo suimta už die-
noraštį. Šitokią „nusikaltėlę” netgi
karinis tribunolas teisė. Išsiuntė de-
šimčiai metų į Magadano lagerius.
Ten jai teko kalėti su tom baisiom sa-
distėm. Kartą užgirdo, kaip už sienos
tos išsigimėlės kirviu kapojo savąją
draugę, nes ją buvo pralošusios kor-
tomis... Daug visko matė, daug išken-
tėjo, bet ištvėrė – grįžo.

Po Stalino mirties lageryje jau
buvo atokvėpis. Maisto davinys di-
desnis, o kioskelyje galėjau nusipirkti
duonos, margarino, cukraus. Ir „al-
gas” mokėjo – per mėnesį 3 arba 7
rublius! Gal kas ir daugiau gaudavo,
bet aš tokių neprisimenu. Laiškus ga-
lėjau rašyti ir lietuviškai be apsiribo-
jimo. „Atgavome” pavardes, vardus.
Ir sceną valgykloje turėjome. Kalinės
spektaklius rodė, ypač aktyvios buvo
ukrainietės. Lietuvaitės taip pat pa-
šokdavo ir padainuodavo. Gėrėjomės
puikiais Verutės Trinkūnaitės ir Al-
binos  Apolinskaitės balsais. Daug
buvo gerų dainininkių, vargo sesių:
Genutė Paluckaitė, Salomėja Grei-
čiūtė, Vanda Liubartaitė, Irena Kra-
kauskaitė ir daugelis kitų. Mūsų lie-
tuvaičių buvo apie 200. Visos nuo-
širdžiai bendravome. Turėjome ir ar-
timesnių draugių būrelį. Mano ge-
riausia draugė buvo Monika Mas-
koliūnaitė, buvusi mokinė. Taip pat
brangi ir miela klasės draugė Jadvy-
ga  Griganavičiūtė, Albina Apolins-
kaitė ir Elena Isiūnaitė visos iš mūsų
krašto. Čia susipažinome ir su kito-
mis, susidraugavome kaip viena šei-
ma. Juk keletą metų diena iš dienos
buvome šalia viena kitos: ant narų ir
darbe. Prisimenu puikias, labai nuo-
širdžias merginas: Zoselę  Gintautai-
tę, Bronę Vyšniauskaitę, Teklytę Pa-
vilionytę,  Genutę Paluskaitę, Euge-
niją  Šimanskytę, Birutę Samsonaitę,
Birutę Matuzevičiūtę ir daugelį kitų.

Bus daugiau

Kovok!Kovok!
JANINA JALINSKAITÈ-KLUONIENÈ
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IŠĖJO „SANTAROS” ŽURNALO
NAUJAS NUMERIS

Šis kultūros žurnalas greitai minės savo 20-metį

EDVARDAS ŠULAITIS

Mūsų rankose jau 52-asis „San-
taros” žurnalo, kurio šūkis – „Tenu-
tolsta visoks riksmas ir pyktis”,
numeris, pasiekęs Čikagą iš Vilniaus.

Šis žur-
nalas pra-
dėtas leisti
1989-siais,
taigi greitai
minės savo
g y v a v i m o
dvidešimt-
metį. Anks-
čiau jis ėjo
Kaune ir
leidėjų bu-
vo apibūdi-
namas kaip

,,kultūros žurnalas Lietuvai ir išeivi-
jai”. Tačiau atrodo, kad išeivijai jis
nebuvo reikalingas, tad vėliau žo-
delis „išeivijai” nukrito. Beje, ir
straipsniai apie išeivijos kultūrinę
veiklą šiame leidinyje tapo reti.

Šio žurnalo pradininkas ir vyr.
redaktorius – rašytojas ir žurnalistas
Romualdas Norkus. Tai ramaus būdo
vyras, nesivaikantis pelno ir pagyrų,
tačiau norintis pateikti visuomenei
tikrai kultūrą atstovaujantį leidinį.
Jis 1973–1998 m. buvo ir Kaune lei-
džiamo žurnalo „Nemunas” atsakin-
gas sekretorius, meno skyriaus vedė-
jas.

Be ,,Santaros” R. Norkus yra
išleidęs ir daugybę retesnio pobūdžio
knygų, kurios atsidūrė Lietuvos
kultūra besidominčių tautiečių kny-
gų lentynose. Verta paminėti, kad ir
šioje srityje rašytojas nesivaikė pelno,
bet leido literatūrą, turinčią ne pra-
moginę, o išliekamąją vertę.

Naujausią numerį pavarčius

52-ąjį „Santaros” žurnalo nu-
merį puošia balerinos Eglės Špokai-
tės nuotrauka. Šiame 2008 m. pava-
sario data pažymėtame 112 puslapių
leidinyje randame daug įvairaus po-
būdžio straipsnių, pokalbių, apžval-
gų, poezijos, kultūrinės kronikos ir
labai daug visa tai iliustruojančios

medžiagos.
Tarp numerio autorių – Erika

Drungytė, Algirdas Gaižutis, Skir-
mantas Valiulis, Vytautas Martinkus,
Andrius Šuminas, Valentinas Sven-
tickas ir kt. Čia randame ir paties vyr.
redaktoriaus straipsnį „Už praverto
lango”.

52-ajame numeryje pradedama
spausdinti „Politikos džentelmenų”
galerija. Čia supažindinama su Vac-
lavu Stankevičiumi (ilgamečiu vieno
didžiausių Lietuvos laivo kapitonu) ir
Lietuvos Seimo pirmininku Česlovu
Juršėnu. Rašoma, kad jų gyvenimo ir
politinės biografijos gerokai skiriasi,
tačiau juos abu jungia neginčytinas
žmogiškasis bruožas – tolerancija.

Reikia paminėti ir šiaulietį fo-
tografą Ričardą Dailidę, kurio darbai
puošia šį „Santaros” numerį.

R. Norkui įteiktas Lietuvos
žurnalistų sąjungos medalis

Kultūros dienos minėjime, kurį
surengė „Santaros” žurnalo redakci-
ja Vilniaus taikomosios dailės muzie-
juje, buvo pristatytas ir šis 52-asis lei-
dinio numeris. Tai atliko pats žurna-
lo įkūrėjas, leidėjas ir vyr. redakto-
rius Romualdas Norkus.

Kultūros dienos proga buvusiam
kauniečiui, dabar Vilniuje dirban-
čiam kultūrininkui R. Norkui medalį
„Už nuopelnus Lietuvos žurnalis-
tikai” įteikė Lietuvos žurnalistų
sąjungos pirmininkas Dainius Radze-
vičius. Tokiu būdu buvo parodytas
dėmesys ir įvertinimas šiam vertin-
gam leidiniui ir jo steigėjui, leidėjui
bei vyr. redaktoriui.

Dabartinis žurnalo leidėjo ir vyr.
redaktoriaus R. Norkaus adresas:
Žygimantų g. 10-6, LT 01102 Vilnius,
Lietuva. Šio numerio tiražas tik 500
egzempliorių, kas parodo, kad Lietu-
voje yra labai mažai žmonių, kuriuos
domina rimtas kultūros žurnalas.
,,Santaros” konsultacinę kolegiją su-
daro: Valdas Adamkus, Petras Bra-
žėnas, Ričardas Doveika, Algirdas
Gaižutis, Giedrius Kuprevičius, Vy-
tautas Martinkus, Laimonas Tapi-
nas, Stasys Vaitekūnas ir kiti.

,,Lietuva, tėvyne mūsų” – užra-
šęs ligonio ranka šiuos tris paprastus
žodžius, dr. Vincas Kudirka paėmė
smuiką ir iš šalto kambario carinės
Rusijos Vladislavovo mieste pasklido
po Lietuvą melodija, vienijusi ir bū-
rusi lietuvį prie lietuvio siekti žodžio,
žmogaus ir tautos laisvės. Tautišką
giesmę sugrojęs XIX a. pabaigoje
Marijampolėje iš žydelio pirktu smui-
ku, dr. V. Kudirka tapo tautos laisvės
šaukliu ir simboliu.

Kai 1899 m. rudenį  būrelis bend-
raminčių palydėjo daktarą į Meištų
kalnelį, draugai varpininko, poeto ir
muzikanto asmeninius daiktus išpar-
davė aukcione. Sakoma, kad violon-
čelė nukeliavo kažkur į Aukštaitiją, o
neišvaizdus smuikelis liko Suvalkijo-
je, studento Bliūdžiaus rankose. Bai-
gęs studijas, Bliūdžius dirbo Pilviš-
kiuose gydytoju, o 1941 m. kartu su
kitais inteligentais atsidūrė Sibire.
Dr. V. Kudirkos smuikas pateko Vil-
kaviškio gydytojo Kauno globon, o
pastarajam 1944 m. pasitraukus į Va-
karus, smuikas atiteko gydytojo tar-
nui Barkauskui, kuris smuiku nesi-
domėjo ir 1980 m. jį perleido Osval-
dui Kapteiniui. Iš Sibiro grįžęs moky-
tojas, tremtinys, Stasys Ankevičius
1965 m. V.  Kudirkos gimtinės klėte-
lėje Paežerių kaime įkūrė varpininko
V. Kudirkos muziejų. Ir gaudyte gau-
dė žinias apie Kudirkos gyvenimą.
Kartą iš giminaičių Markačių, gyve-
nusių Kudirkos Naumiestyje, St. An-
kevičius išgirdo, kad Griškabūdyje
gyvenantis Osvaldas Kapteinis įsigi-
jęs dr. V. Kudirkos smuiką, mat,

smuiko viduje atradęs įrašą pieštuku
,,Dr. V. Kudirka”. St. Ankevičiaus
sūnus Algimantas, 1980 m. dalyvavęs
,,derybose” dėl dr. V. Kudirkos smui-
ko, prisimena, kad ,,derybos” su
smuiko savininku O. Kapteiniu vyko
pusę dienos. ,,Tėtė pasiūlė seną, iši-
rusį, be stygų smuiką keisti į naują.
O. Kapteinis suprato smuiko vertę ir
ilgai nesileido įkalbamas.

Tėtis metė paskutinį kozirį, girdi
‘smuiką muziejuje stebės daugybė
žmonių ir pats Osvaldas galės atva-
žiuoti ir pamatyti’”.

Mainams įvykus, O. Kapteinio
žmona tarstelėjo: ,,Matai, žadėjai,
kad niekam neatiduosi, bet atidavei”.

Slogiais sovietmečio metais, kai-
mo klėtelėje Paežeriuose, mokytojo
St. Ankevičiaus rankose suvirpėju-
sios smuiko stygos primindavo gęs-
tančiai tautiečių sąmonei, kad Lie-
tuva gyva ir iš praeities stiprybę se-
mia.

2002 m. mokytojas St. Ankevičius
paskutinį kartą laikęs smuiką savo
rankose, tarstelėjo: ,,Saugokite dr. V.
Kudirkos smuikelį”. Šis St. Ankevi-
čiaus priesakas šventai vykdomas.
Dr. V. Kudirkos smuikas, kurio stygo-
mis pirmą kartą suskambėjo ,,Tautiš-
kos giesmės” melodija, eksponuoja-
mas pačioje Sūduvos širdyje, gražiau-
sioje Paežerių dvaro rūmų menėje,
Vilkaviškio krašto muziejuje. Manau,
tai yra pats garbingiausias tautos
turtas.

Antanas Žilinskas 
Vilkaviškio krašto muziejaus

direktorius

St. Ankevičius su dr. V. Kudirkos smuiku.
Vilkaviškio muziejaus archyvo nuotr.

Tautinė vertybė - 
dr. V. Kudirkos smuikas

Vilniuje, galerijoje ,,Arka” liepos 10 d. atidaryta Dinos Budginas
(Gerdos Budginaitės) tapybos paroda ,,Sugrįžimas”. D. Budginas – įvai-
riapusio talento menininkė, sudėtingo likimo moteris. Dar vaikystėje
kartu su mama, močiute ir broliais ji paliko Lietuvą ir išvyko į Ameriką ir
tik pernai, po daugiau kaip 50 metų, pirmą kartą sugrįžo į tėvynę.
Keturių vaikų mama, dirbusi rūbų modeliavimo, papuošalų ir odinės
galanterijos kūrimo srityse, dabar menininkė visą laiką skiria didžiau-
siai savo aistrai – tapybai.

Nuotraukoje: D. Budginas sostinės ,,Arkos” galerijoje. 
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Pasaulio sveikatos organizacija
pradėjo 3 metus truksiantį tyrimą,
kuriuo bus siekiama išsiaiškinti ga-
limą mobiliųjų telefonų poveikį
sveikatai. Pagrindinis šio tyrimo tik-
slas – išsiaiškinti, ar tikrai mobilieji
telefonai gali būti siejami su smegenų
vėžiu ir kitomis rimtomis ligomis,
teigia Suomijos dienraštis „Aamu-
lehti”.

Jo teigimu, tai bus didžiausias iki
šiol vykdytas mobiliojo ryšio poveikio
tyrimas. Mokslininkai stebės Suo-
mijoje, Švedijoje, Danijoje ir D. Bri-
tanijoje gyvenančių savanorių mobi-
liojo ryšio naudojimą ir sveikatą.

Tyrimas vykdomas bendradarbiaujat
su mobiliųjų telefonų gamintojais.

Pasak Kuopio universiteto profe-
soriaus Jukka Juutilainen, šis tyri-
mas bus pati išsamiausia iki šiol
atlikta mobiliojo ryšio poveikio svei-
katai studija.

Lig šiol atlikti tyrimai nėra pa-
tvirtinę, kad mobiliųjų telefonų ra-
diacija gali kelti pavojų sveikatai.
Žinovai šią problemą nagrinėja jau
daugiau nei 10 metų, tačiau manoma,
kad lig šiol atlikti tyrimai nėra patiki-
mi, nes kai kurioms ligoms išsivystyti
prireikia ilgesnio laiko.

Balsas.lt

Ar mobilusis ryšys sukelia vėžį, 
sužinosime po 3 metų

Naujas būdas kovoti 
su maliarija

A † A
Dr. inž. KAZIMIERAS JAKŠTAS

Mirė 2008 m. liepos 10 d. sulaukęs 77 metų amžiaus.
Gimė Salantuose, Lietuvoje. Į Ameriką atvykęs 1951 m. ilgą

laiką išgyveno Brighton Park, vėliau persikėlė  į Lemont ir savo
kelią baigė Lockport, IL.

Nuliūdę liko: žmona Irena Mackonytė, sūnūs Tomas Jakštas ir
Paulius Jakštas su žmona Laurie ir jų dukrytėmis Clarissa ir Nicole,
duktė Laura Worthington su vyru Paul. Liūdi sesutės Aldona Jova-
rauskienė su vyru Jonu, Aušra O’Boyle ir Audrey Sagenbrecht su
vyru Thomas ir jų šeimos bei brolis Bronius Jakštas su šeima.

1959 m. po studijų Illinojaus universitete a. a. Kazimieras įgijo
elektros inžinieriaus bakalauro laipsnį, 1962 m. po studijų IIT –
elektros inžinieriaus magistrą, o jau 1972 m. po studijų ten pat, IIT,
apsigynė daktaro inžinieriaus vardą elektros inžinerijos srityje.

A. a. Kazimieras priklausė Illinojaus valstijos šachmatų aso-
ciacijai ir Jungtinių Amerikos Valstijų šachmatų federacijai, ilgus
metus buvo Pal. Jurgio Matulaičio misijos narys ir porą metų šios
misijos komiteto iždininkas.

Velionis bus pašarvotas antradienį, liepos 15 d. nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
(arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 16 d. 9:30 val. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Cancer Society arba
,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Margumynai

Margumynai

Australijos mokslininkai rado
naują būdą kovoti su maliarijos ant-
puoliais, tiksliai nustatę aštuonis
genus, kurių pagalba ligą sukeliantys
parazitai pritaiko kraujo ląsteles savo
poreikiams.

Nuo maliarijos per metus miršta
daugiau nei 3 milijonai žmonių, dau-
giausia – tropiniuose pasaulio regio-
nuose. Ligą platina moskitai, per
kurių įgėlimą į kraują patenka ir mik-
roskopiniai parazitai, užkrečiantys
raudonuosius kraujo kūnelius. Jie iš
esmės pakeičia šių ląstelių struktūrą,
„užprogramuodami” jas daugintis ir
užkrėsti sveikuosius kūnelius. „Tai
lyg namo pertvarkymas tam, kad
galėtum įsikurti ir auginti šeimą”, –
teigia Walter ir Eliza medicininių
tyrimų instituto prof. Alan Cowman.

Užkrėstos kraujo ląstelės neten-
ka pirminės standžios formos ir užsi-
augina gumbelius, kurie prilimpa
prie kraujagyslių sienelių ir stabdo
sklandų kraujo tekėjimą.

„Tokiu būdu organizmas negali
nuo šių ląstelių apsivalyti per blužnį,
kuri kaip tik ir saugo jį nuo infekcijų,
– aiškina profesorius. – O tai parazi-
tui yra itin svarbu, norint išgyventi
mūsų kūne”.

Sustabdžius vieną parazito geną,
užkrėstos ląstelės nebegali prilipti
prie kraujagyslių sienelių ir patenka į
blužnį, kuri jas sunaikina. Taip gali-
ma užkirsti kelią maliarijos plitimui.
Pažeisti kraujo kūneliai gali sukelti
užkimšti kraujagysles. Tai viena
rimtesnių ligos komplikacijų, išsivys-
tanti sergant, pavyzdžiui, cerebrine
maliarija, kuri pažeidžia smegenis.

Genų lygyje žaisdami su Plasmo-
dium falciparum – sunkiausia malia-
rijos parazito forma – mokslininkai
nustatė aštuonis genus, kurie gamina
baltymus, būtinus ląstelių transfor-
macijai. Suardę vos vieną šių genų,
tyrėjai pastebėjo, kad apkrėstos ląs-
telės nebeprilimpa prie kraujagyslių
sienelių. „Tai labai didelis žingsnis
siekiant suvokti patį parazitą”, –
sako A. Cowman.

Mokslininkai sieks sutelkti visą
dėmesį į kai kuriuos iš šių baltymų ir
aiškinsis, kaip juos „išjungti” ir tokiu
būdu daug veiksmingiau atsikratyti
parazito. Naujos žinios gali praversti
ir išvedant silpnesnes jo formas bei
panaudojant jas kurti vakcinai nuo
maliarijos.

,,Mokslo festivalis” 

Klimatas pasaulyje keičiasi ir dėl karvių
Apie trečdalį visų Argentinos

„šiltnamio dujų” į atmosferą išleidžia
karvės, nustatė mokslininkai.

Argentinos nacionalinio žemės
ūkio technologijų instituto tyrėjai
ėmėsi nagrinėti gana netikėtą klima-
to kaitos veiksnį – stambiųjų raguo-
čių išleidžiamas metano dujas. Pasak
mokslininkų, dėl lėtos karvių virški-
nimo sistemos jos tampa vienais di-
džiausių metano – „šiltnamio dujų”,
kurios, kaip manoma, kartu su ang-
lies dvideginiu lemia klimato šiltė-
jimą – gamintojų.

Norėdami išmatuoti, koks meta-
no kiekis yra karvių išleidžiamose
dujose, Argentinos mokslininkai prie
jų užpakalių pritaisė vamzdelius,
sujungtus su plastikinėmis talpomis
dujoms surinkti. „Pirmieji rezultatai
mums buvo netikėti. Gali būti, kad

30 proc. viso Argentinos ‘šiltnamio
dujų’ kiekio į atmosferą išleidžia
karvės”, – sakė Argentinos naciona-
linio žemės ūkio technologijų institu-
to mokslininkas Guillermo Berra.
Pasak jo, mokslininkai niekad nema-
nė, kad 550 kg sverianti karvė kiek-
vieną dieną gali „pagaminti” nuo 800
iki 1,000 litrų „šiltnamio dujų”.

Specialistų teigimu metanas 23
kartus stipriau nei anglies dvideginis
sulaiko šilumą atmosferoje. Į ją jis
patenka iš gamtinių dujų gręžinių,
kasyklų, užkastų atliekų, gyvuli-
ninkystės kompleksų.

Argentina yra viena didžiausių
pasaulyje jautienos gamintojų: šalyje
suskaičiuojama iki 55 mln. stambiųjų
raguočių, rašo britų dienraštis „Daily
Mail”.

Balsas.lt

Nauja giesmė – akimirksniu
Jūsų kaimynystėje giedantis

varnėnas geba įtempti balso stygas
maždaug 100 kartų greičiau, nei jūs
spėjate sumirksėti. Tai greičiausi
žinomi raumenų judesiai gamtoje.

JAV mokslininkai išsiaiškino,
kad europinis varnėnas ir zebrinė
amadina (į kanarėlę panašus paukš-
telis, gyvenantis Australijoje ir Indo-
nezijoje) giesmeles kuria naudoda-
miesi ypač greitais raumenimis. Pa-
našias raumenų sistemas turi gy-
vatės barškuolės ir kai kurios žuvys.

JAV Pennsylvania ir Utah uni-
versitetų biologai išmatavo giedančių
paukščių raumenų aktyvumą, o tada
laboratorijoje aiškinosi, kaip juda
atskiri raumenys.

Paaiškėjo, kad varnėnas ir zeb-
rinė amadina sugeba įtempti ir
atpalaiduoti vokalinius raumenis per
3-4 milisekundes (tūkstantąsias se-
kundės dalis). Tai stulbinantis grei-
tis, jei jį palygintume su žmogaus
akimis, kurios sumirksi per 300-400
milisekundžių.

Norėdami pakeisti giesmelių gar-
sumą ir garso aukštį, paukščiai keičia
raumenų klosčių padėtį ir įtempimą.

„Turėdami tokius ypatingus rau-

menis, jie valdo giesmeles tiksliau ir
gali jas keisti greičiau, nei mes
manėme, kad yra įmanoma fiziškai”,
– sako Jutos universiteto biologas
Coen Elemans.

Nors tyrimas buvo atliktas tik su
dvejomis paukščių rūšimis, tikėtina,
kad visi giesmininkai turi tokius rau-
menis. Tai reikštų, kad šis gamtos
fenomenas iš tikrųjų yra gana daž-
nas.

,,Mokslo festivalis”



��A. a. Algirdas Stankus-Saulaitis
mirė penktadienį, liepos 11 d. A.
Stankus–Saulaitis buvo tėvo Antano
Saulaičio, SJ sesers Marytės vyras. 

��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV
LB Vidurio vakarų apygardos gegu-
žinė.

��Maloniai kviečiame į poetės Zi-
tos Kirsnauskaitės bilingvistinio
(lietuvių ir anglų) sakralinės poezijos
rinkinio ,,Ant angelo sparnų” pris-
tatymą, kuris įvyks 2008 m. rug-
pjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
adresu: Lemont, IL, 14911 127th  St.
Dalyvauja: Zita Kirsnauskaitė (auto-
rė), Christina Piccardi (sopranas),
Vytautas Babušis (vertėjas ir redak-
torius). Robert Valente (kompiuterio
asistentas). Poeziją skaitys autorė lie-
tuvių ir anglų kalbomis. Po renginio
bus galima įsigyti poetės Zitos knygų
ir solistės Cr. Piccardi CD bei DVD su
autografais.

�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p.p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer
Ave., Lemont, IL 60439). Skambės
muzika, bus loterija, vaišinsimės šaš-
lykais ir įvairiais gėrimais. Daugiau
informacijos galite gauti telefonais:
773-550-4609 (Sigitas) arba 708-482-
3557 (Regina).

�Rugpjūčio 4–8 dienomis nuo
9:30 val. r. iki 12 val. p.p. vyks Ziono
Lietuvių liuteronų bažnyčios ir vaikų
darželio ,,Spindulėlis” organizuojama
Vaikų biblijos vasaros stovykla. Šių
metų stovyklos tema – ,,Džiunglių
nuotykiai”. Žaidimų metu išmoksime
kaip Dievas mus moko dalintis, my-
lėti, duoti, augti ir kaip Jį garbinti.
Priimami vaikai nuo 3 iki 10 metų
amžiaus. Telefonas pasiteiravimui ir
registracijai: 708-422-1433. Mūsų ad-
resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”

naujiems mokslo metams. Priimame
vaikus nuo 3 metų amžiaus. Atves-
kite – nesigailėsite! Telefonas pasitei-
ravimui ir registracijai 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

�Ziono lietuvių liuteronų para-
pija prie vaikų darželio ,,Spindulėlis”
atidaro paruošiamąją klasę (Kinder-
garten class), kurioje mokslo metai
prasidės rugpjūčio 25 dieną. Priima-
me 5 metų vaikus, kurie kitais metais
ruošiasi eiti į pirmą klasę.  Taip pat
vyks popamokinė programa pradinių
klasių mokiniams (5–11 metų am-
žiaus). Abi programos bus vedamos
anglų kalba. Tai puiki galimybė be
didelio sukrėtimo pripratinti lietu-
viškai kalbančius vaikus mokintis
anglų kalba. Dėl registracijos ir kainų
skambinkite tel.: 708-422-1433. Mū-
sų adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

�Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienį,
12:15 val. p.p. Millennium Park po-
sėdžių kambaryje,  78 E Washington
St., Chicago  (5 aukštas), Mike Sego-
biano, pasirengimo 2016 metų olim-
piadai komiteto narys, papasakos,
kas daroma, kad Čikaga tikrai taptų
tų metų Olimpinių žaidynių rengimo
miestu ir kaip čikagiečiai gali padėti
šią viziją padaryti tikrove. Tel.
pasiteiravimui: 312-744-6630.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime šeštadienį University of
Washington Seattle studentė Ieva
Butkutė, dalyvavusi ekspedicijoje į
Sibirą ieškant lietuvių tremtinių ka-
pų, skaitys pranešimą „Misija Sibi-
ras: lietuvių tremtinius prisimenant”.

�Rugpjūčio 2–10 dienomis O’Le-
no State Park, 410 SE Oleno Park
Rd., High Springs, FL 32643, vyks
vasaros stovykla ,,Lietuviais norime
mes būt!”. Informacija ir registracija
telefonu 239-573-4242 rytais iki 2 val.
p.p. Ingai Balčiūnienei, el. paštas:
ingaflorida@yahoo.com arba Danutei
Balčiūnienei tel.: 239-265-4367 po 6
val. v., el. paštas: marceledanute@
yahoo.com 
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,,Draugo” knygynèlyje

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

,,Draugo” knygynėlyje  – Vytau-
tas Mačernis ,,Praeinančiam pasau-
lyje praeisiu. Poezija; iš prozos ir
straipsnių”. Knyga iš serijos „Lie-
tuvių literatūros lobynas. XX am-
žius”, 2006 metai.

Poetas Vytautas Mačernis (1921–
1944), gyvenęs vos 23 metus, savo
vizionieriška poezija įėjo į lietuvių li-
teratūros klasiką. Knyga išleista
minint 85-ąją jo gimimo sukaktį.

Man ypač malonu pristatyti šio
talentingo rašytojo knygą, nes jis,
kaip ir aš, baigė tą pačią Žemaitės
gimnaziją. Šiemet, minint šios mo-
kyklos 90-ąsiais metines, gimnazijos
jaunieji literatai parodė gražią ins-
cenizaciją pagal Mačernio kūrybą.

Autobiografine maniera aštuon-
eilių cikle ,,Canto” poetas apie save
sako:

,,Jis gimė Žemaitijos vidury,
gal kiek labiau į šiaurę,
Dailiam ūkely, 
netoli nuo Varduvos krantų,
Birželio pradžioje, 
bet dieną drėgną, niaurią
Ir, rods, sekmadieny, pačiu
vidurdienio laiku,
Kai buvo motinos kančių 
pripildęs pilną taurę
Per daugel nemigo ir 
siaubo valandų. 
(Žmogaus tokia istorija visa:
Iš skausmo gimęs – miršta jis

skausme.).
Mačernio poezija subrendo di-

džiųjų kataklizmų laiku, kai Lietuva
neteko Klaipėdos, galiausiai neprik-
lausomybės, bet su skaudžiom iliuzi-

jom jos jaunos jėgos plūstelėjo į
Vilnių, į istorinę savo sostinę, į Vil-
niaus universitetą.

Nors jis pripažintas poetas, rašęs
eilėraščius ir sonetus, tačiau ne ma-
žiau įdomūs ir jo straipsniai, verti-
mai. Rašė jis ir prozą.

Knygos  kaina – 20 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš užsisakant knygą, prašome pa-
skambinti administracijai tel.: 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Praeinančiam pasaulyje praeisiu.
Poezija; iš prozos ir straipsnių”

Garbės svečių stalas Lietuvių tautinės šokių šventės užbaigimo vakarienė-
je, Universal Hilton viešbutyje. Iš kairės: LR garbės generalinis konsulas
Vytautas Čekanauskas, Janina Čekanauskienė, Imsrė Brūzgienė, LR am-
basadorius JAV Audrius Brūzga, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bub-
lienė, LR garbės konsulas Vytautas Lapatinskas, LB Seimo komisijos pir-
mininkė Dalia Puškorienė, LR garbės konsulas Kęstutis Žygas ir Daiva Žy-
gienė.                                                                                            G. Valaičio nuotr.

Čikagos kultūros centre liepos 19 d.  prasideda paroda 
,,Gyvenimas – legenda: Marilyn Manroe”. 
Tai paroda skirta kino legendai Marilyn Monroe.  
Joje eksponuojama 80-ies autorių nuotraukos.

Paroda tęsis iki rugsėjo 21 d.

Paskaitas skaitys: liepos 17 d. 5
val. v. Alexander Sairally, lie-
pos 31 d. 12:15 val. p. p. Gregory
Knight, rugpjūčio 21 d. 12:15 val.
p. p. Sofija Žutautas ir rugsėjo 11
d. 12:15 val. p.p. Lanny Silver-
man.  Taip pat bus rodomi 2 fil-
mai, kuriuose vaidino M. Mon-
roe _ ,,How To Marry A Millio-
naire” (liepos 26 d. 2 cval. p.p ) ir
,,Gentlemen Prefer Blondes”
(rugpjūčio 2 d. 2 val. p.p.)

Čikagos kultūros centras 
(78 East Washington St., Chicago) 
dirba pirmadieniais – ketvirta-
dieniais nuo 8 val. r. iki 7 val. v.,
penktadieniais – sekmadieniais

nuo 9 val. r. iki 6 val. v. 
Tel. : 312-744-6630.

Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas (MKS),

įvyks 2008 m. lapkričio 26–30 dienomis,
Lemonte,  IL, JAV.

MKS svetainės elektroninis adresas 
užsiregistruoti iki rugpjūčio 15 d. yra

www.mks14.com
Kita informacija ir kvietimas į simpoziumą –

tinklalapyje: www.JAVLB.org


