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Prezidentas V. Adamkus (viduryje) susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovais. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA
/Alfa.lt) – Rugpjūčio 10 d. Trakuose
prasidėjo Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos kraštų pirmininkų
suvažiavimas.

Suvažiavimo atidarymą paskelbė
PLB valdybos pirmininkė Regina Na-
rušienė. Jame numatyta aptarti už-
sienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos
Tūkstantmečio ir Vilniaus kultūros
sostinės renginiuose, artėjančius Sei-
mo rinkimus, pilietybės ir kitus klau-
simus.

Suvažiavime apsilankė ir prezi-
dentas Valdas Adamkus. Jis iškėlė
pasiūlymą, kad kitų metų vasarą kar-
tu su prezidento rinkimais turėtų
vykti ir referendumas dėl platesnio
dvigubos pilietybės įteisinimo. Ka-
dangi pats neturi teisės skelbti refe-
rendumo, V. Adamkus teigė dėl to su-
taręs su Seimo pirmininku Česlovu
Juršėnu.

Po pasaulį išsibarsčiusiems tau-
tiečiams V. Adamkus aiškino negalė-
jęs pasielgti kitaip, kaip tik vetuoti
Seimo priimtą Pilietybės įstatymą.

Jame buvo numatytos liberalesnės
Lietuvos pilietybės įgijimo galimybės
asmenims, turintiems kitos valstybės
pilietybę.

„Konstitucija galioja, aš, kaip
prezidentas, už ją atsakau, – pats
JAV ir Lietuvos pilietybes turėjęs V.
Adamkus aiškino negalėjęs nevetuoti
įstatymo. – Nors įstatymas buvo grą-
žintas į Seimą, nereiškia, kad atsisa-
kome to klausimo sprendimo.” V.
Adamkus išeiviams tvirtino manąs,
kad kiekvienam lietuviui turi būti
sudaryta galimybė išlaikyti arba įgyti
lietuvišką pasą.

Tačiau PLB pirmininkė Regina
Narušienė neslepia abejonių, vertin-
dama V. Adamkaus pasiūlymą. R. Na-
rušienė mano, kad paprasčiau būtų
keisti ne 12-ąjį Konstitucijos straips-
nį (jį pakeisti galima tik referendu-
mu), o 18-ąjį. „Ten galima įrašyti pri-
gimtinę teisę. Tam straipsniui pa-
keisti nereikia referendumo, tai gali
padaryti pats Seimas”, – sakė PLB
vadovė.

„Visa ta procedūra su referendu-
mu – tik žaidimas. Referendumo įsta-
tymas reikalauja, kad balsuotų dau-
giau nei pusė tautos. Tiek nebalsuos.
Ar ateis pusė rinkėjų net per prezi-
dento rinkimus? Ar iš tiesų balsuos?”
– abejonėmis dalijosi R. Narušienė.

Dvigubos pilietybės klausimas
yra itin svarbus užsienio lietuviams –
tapę valstybės, kurioje gyvena, pilie-
čiais jie praranda Lietuvos pilietybę.

Išniekintas
Lietuvos žydû
bendruomenès
pastatas

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Naktį į sekmadienį išniekinta Lie-
tuvos ir Vilniaus žydų bendruome-
nės būstinė. Sostinės centre esantis
pastatas buvo apipieštas svastiko-
mis, žydus niekinančiais užrašais, o
greta jų – ir Lietuvos gediminaičių
stulpais.

Lietuvos žydų bendruomenės
direktorius Simonas Gurevičius sakė
manąs, kad šį įvykį galima vertinti
kaip išpuolį prieš visą Lietuvos vi-
suomenę. ,,Aišku, kad šis išpuolis
pirmiausia nukreiptas prieš žydus,
bet Lietuvos pasididžiavimo simbolio
– gediminaičių stulpų – pavaizdavi-
mą šalia nacistinių simbolių galima
vertinti kaip išpuolį prieš valstybę”,
– sakė S. Gurevičius. Jis apgailesta-
vo, kad išpuolis įvykdytas žydų pas-
ninko, rimties ir susikaupimo dieną.

Dėl šio įvykio policija atlieka iki-
teisminį tyrimą.

Simon Wiesenthal centras Jeru-
zalėje pareikalavo Lietuvos vyriausy-
bės skubiai reaguoti į sekmadienį
įvykdytus antisemitinius išpuolius.
Centro atstovai išsiuntė laišką Lie-
tuvos ambasadorei Izraelyje Astai
Skaisgirytei-Liauškienei, kuriame
centro direktorius Efraim Zuroff
tvirtina, kad dabartinis antisemitinis
išpuolis – praeities nusikaltimų ne-
paisymo rezultatas.

Jaunimo krepšinio rinktinė. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

•Sveikatos klausimais.
Kaip įveikti naujagimio
prakaitinę (p. 2)
•Per 18 m. ministrų kė-
des išbandė 130 politikų
(p. 3, 9)
•Vasario 16–osios gimna-
zijos naujienos (p. 4)
•Valdovų rūmų rėmėjų
renginys Vilniuje (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Baltoji knyga (12) (p. 9)
•Deimančiukas, įtvirtin-
tas į lietuvybės karūną
(p. 10)

Dèl dvigubos pilietybès
V. Adamkus siùlo referendumâ

Jaunimo krepšinio rinktinei –
Europos çempionato sidabras

Ryga, rugpjūčio 11 d. (ELTA) –
Latvijos sostinėje Rygoje vykusio Eu-
ropos jaunimo (iki 20 metų) vaikinų
krepšinio čempionato finale sekma-
dienį Lietuvos rinktinė 89:96 nusilei-
do nugalėtojos vardą gynusiai Serbijos
komandai ir pelnė sidabro medalius.

Rimvydo Samulėno treniruoja-
mai mūsų šalies komandai Martynas

Gecevičius ir Donatas Motiejūnas
pelnė po 16 taškų, Šarūnas Vasiliaus-
kas surinko 13 taškų.

Mūsiškiai Europos pirmenybių
medalius iškovojo ketvirtąjį kartą –
1996 m. Lietuvos jaunimo rinktinė
tapo Europos čempione, 2004 m. iš-
kovojo bronzos medalius, o 2005 m.
pelnė sidabro apdovanojimus.
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KAIP ĮVEIKTI
NAUJAGIMIO PRAKAITINĘ

Mielas kūdikėlis – didelis džiaugs-
mas. Bet ne visada su mažyliu išgyve-
name tik malonius rūpesčius. Jų daž-
niausiai kelia kūdikio priežiūros
sunkumai, atsirandantys dėl nežino-
jimo, ar viskas daroma teisingai.
Gana dažnai susirūpinama, kai, atro-
do, sveiką mažylį išberia smulkiais
rausvais spuogeliais. Gydytojai juos
vadina kūdikių prakaitiniu bėrimu.
Kaip jo išvengti ir ką daryti, kad jis
išnyktų? Šie klausimai jaudina dau-
gelį, ne tik jaunus tėvus.

Kūdikių prakaitinis bėrimas – tai
neinfekcinis uždegimo procesas, at-
sirandantis dėl netinkamos odos prie-
žiūros ar perkaitimo. „Jei kūdikį
labai šiltai rengiame, sukame į antk-
lodes, apkamšome didelėmis pagalvė-
mis, plečiasi prakaitų liaukų latakai
ir juos supantys kapiliarai, atsiranda
prakaitinis bėrimas. Tai smulkūs
rausvi mazgeliai – papulės, dažniau-
siai susidarančios pilvo, krūtinės sri-
tyse, ant veidelio, kaklo, rečiau –
galūnių. Tad ką daryti? Pradėkime
nuo pradžių.

Prisiminkime odos anatomiją
ir fiziologiją

Žmogaus oda susideda iš dviejų
sluoksnių – epidermio ir dermos
(tikrosios odos).

Epidermis – išorinis odos sluoks-
nis, susidedantis iš raginio ir bazinio
sluoksnio (raginį sluoksnį sudaro
nuolat besilupančios negyvos ląs-
telės, o baziniame gaminasi naujos
ląstelės). Po epidermiu esanti derma
– tai purus jungiamasis audinys,
kuriame yra prakaito ir riebalinės
liaukos bei plaukų šaknys.

Oda atlieka kelias funkcijas –
apsauginę (saugo nuo neigiamų išo-
rinių poveikių), šalinamąją (su pra-
kaitu iš organizmo pašalina medžia-
gų apykaitos produktus), termoregu-
liacijos (organizmas prisitaiko prie
aplinkos temperatūros), kvėpuoja-
mąją (oras į organizmą patenka ne
tik pro plaučius, bet ir pro odos krau-
jagyslių sieneles vyksta dujų apykai-
ta), juntamąją (odoje yra lietimo,
temperatūros ir skausmo receptoriai)
ir sintezės (odoje gaminasi vitaminas
D, pigmentas melaninas, apsaugantis
žmogų nuo ultravioletinių spindulių
veikimo). Visos išvardytos odos savy-
bės yra universalios, būdingos ir

vaikams, ir suaugusiems.

Kodėl naujagimio oda jautri
ir neapsaugota?

Naujagimių oda turi keletą ypa-
tybių, dėl kurių mažas žmogelis yra
neapsaugotas. Todėl tėvai turėtų
žinoti, kaip tinkamai ją prižiūrėti. Pa-
sak naujagimių gydytojos Lilijos Ba-
nėnienės, naujagimio raginis sluoks-
nis yra labai plonas – 3–4 ląstelių.
Kaip tik šis sluoksnis atlieka apsau-
ginę funkciją, todėl naujagimio oda
yra lengvai pažeidžiama. Plona oda
neuž-tikrina pakankamos termore-
guliacijos, todėl naujagimiai labai
greitai perkaista ar atvėsta. Nauja-
gimio odoje yra gausus kapiliarų tink-
las. Ši savybė lemia greitesnį infekci-
jos plitimą ir apsauginė funkcija yra
silpnesnė negu suaugusiojo. Kita ver-
tus, gausus kapiliarų tinklas užtikri-
na spartesnę dujų apykaitą (kūdikis
beveik „kvėpuoja oda”), ir ši funkcija
yra daug kartų intensyvesnė negu
suaugusiojo. Vaiko odoje yra gausu
vandens (naujagimio odoje yra 80–90
proc., o suaugusio – 65–67 proc.).
Plona oda aukštesnėje aplinkos tem-
peratūroje greitai praranda drėgmę ir
tampa sausa. Be to, kūdikio odoje
nedaug melanino, todėl oda neapsau-
gota nuo ultravioletinių spindulių po-
veikio.

Naujagimių odos
priežiūra

„Svarbiausias dalykas yra sau-
goti kūdikio odelę ir netrukdyti jai
kvėpuoti”, – sako naujagimių gydyto-
ja L.Banėnienė.

• Tinkama aplinkos tempera-
tūra

Tai viena svarbiausių sąlygų
norint tinkamai prižiūrėti odą. Kū-
dikio odos termoreguliacija silpna,
todėl oda negali palaikyti nekintamos
kūno temperatūros keičiantis aplin-
kos temperatūrai. Kambaryje, kuria-
me gyvena kūdikis, nuolat turėtų
būti apie 20 C šilumos (perkaitus gali
atsirasti prakaitinis bėrimas), pa-
kankamai erdvės, nuolat cirkuliuoti
grynas oras. Kuo dažniau vėdinkite
kambarį, kuriame kūdikis žaidžia,
miega, gyvena. Nerenkite jo per šiltai
nei dieną, nei naktį.

• Maudymas
Sveiką kūdikį būtina maudyti

kasdien. Jei oda nepakitusi, papildo-
mų priemonių naudoti nereikia. Į
vonelę pilame apie 37 C tempera-
tūros vandens iš čiaupo (vandens vi-
rinti nereikia), o muilą naudojame
1–2 kartus per savaitę. Jei kūdikėlio
odelė linkusi sausėti, maudymo metu
į vonelę galime įpilti šaukštelį spe-
cialaus aliejaus.

„Jei kūdikį vargina prakaitinė, jį
reikėtų maudyti kasdien, įpilant į
vonią pavyzdžiui, ramunėlių, laki-
šiaus, ąžuolo žievės vaistažolių mi-
šinio”, – pataria L. Banėnienė. Po
maudynių kūdikio odelę labai ati-
džiai nusausinkite, ypač raukšles.
Galite naudoti aliejų, tačiau būkite
itin atidūs – oda pasidaro slidi, ir
kūdikis gali išslysti iš rankų. Odos
rankšluosčiu netrinkite, nusausin-
kite priglausdami rankšluosčiu.

• Odos drėkinimas
Vaiko odą apžiūrinėkite kiek-

vieną dieną. Jei pastebėjote sausus
plotus, juos sudrėkinkite drėkina-
muoju kremu ar losjonu. Taip pat
tinka naminės priemonės – saulė-
grąžų ar alyvų aliejus (prieš naudo-
jimą aliejų pakaitinkite), uždegimą
slopinantis medetkų aliejus arba
kitas aliejus, skirtas kūdikio odos
priežiūrai.

• Raukšlių priežiūra
Atidžiai prižiūrėkite raukšlių

odą – kirkšnis, kaklą, kelius ir kt.
„Nupraususios gerai nusausinkite
linkusią šusti odą ir tepkite ją specia-
liais kremais, kurių sudėtyje yra cin-
ko oksido. Kremu tepkite užpaka-
liuką po kiekvieno prausimo. Raukš-
lėms prižiūrėti tinka ir specialūs
prausikliai. Tačiau negalima kremu
tepti visos odos – tai trukdo jai kvė-
puoti”, – pataria vaikų gydytoja.

• Oro ir saulės vonios
Saikingos saulės vonios yra būti-

na odos higienos dalis, svarbi profi-
laktinė priemonė nuo prakaitinio
bėrimo ir iššutimų. Vystydami kūdikį
leiskite jam pabūti nuogam – tegul
pasimuisto, pakrykštauja, tai ne tik
geros emocijos, bet susitvarko pra-
kaito liaukų veikla, oda geriau kvė-
puoja. Labai veiksmingos oro vonios,
trunkančios 10–15 min. Vasarą jas
galima daryti atvirame lauke. Pa-
guldykite kūdikį sode medžių pavėsy-
je, verandoje ar po skėčiu. Svarbu
vengti tiesioginių saulės spindulių.
Rudeniop, be abejo, reikės apsieiti be
saulės vonių, bet oro vonias galima
puikiai atlikti ir kambaryje.

Kokios dažniausios tėvelių
klaidos?

• Tėveliai dažniausiai bijo nau-
jagimį maudyti, kol nenukrito virkš-
telė. Nebijokite to daryti. Vandens
virinti nereikia, tik po maudynių
nuvalykite virkštelę virintu vande-
niu ir nusausinkite ją.

• Dažnai tėveliams atrodo, kad
lauke šalta, ir vaikutį aprengia per
šiltai. Nesukime mažojo į antklodę,
jei patys dėvime tik ploną švarkelį.
Ypač tai svarbu žinoti tėveliams,
kurių kūdikiai serga prakaitine.
Renkime mažylius tik natūralaus
pluošto rūbeliais.

• Vasarą labai svarbu kūdikius
saugoti nuo tiesioginių saulės spin-
dulių. Gaila žiūrėti, kai nepatyrę
tėvai laiko klykiantį mažylį pliaže
atviroje saulėje valandų valandas.
Taip jis gali ne tik stipriai supra-
kaituoti, bet ir gauti saulės smūgį.

• Naudokite priemones nuo

vabzdžių įkandimų. Kambariuose į
langus įdėkite apsauginius tinklelius,
o vykdami į gamtą naudokite apsau-
ginius kremus arba purškiklius nuo
vabzdžių, tinkamus kūdikiams.

• Maudynės jūroje, ežere ne-
draudžiamos, bet nepamirškime
aukščiau paminėtų kūdikių odos
savybių ir funkcijų (kad oda gali
infekuotis, atšalti).

• Naujagimių drabužėlius skalb-
kime priemonėmis, kurių sudėtyje
nėra šarminių medžiagų. Tai gali
būti švelnus vaikiškas muilas, los-
jonas, dušo želė, aliejus, specialūs
skalbimo milteliai, neturintys dažų,
papildomų kvapų, konservantų (pa-
rabenų), todėl tinka kūdikių ir
jautrių alergiškų žmonių rūbams
skalbti. Skalbinius reikėtų kelis kar-
tus praskalauti ir kruopščiai išlyginti
karštu lygintuvu.

„Jeigu, nepaisant geros ir teisin-
gos priežiūros, odos pakitimai iš-
lieka, būtina kūdikį ištirti, ar neser-
ga žarnyno disbakterioze, rachitu,
alerginiu dermatitu arba kita pa-
tologija, ir atitinkamai gydyti Atsi-
radus pūlingo bėrimo požymiams,
nedelsdamos kreipkitės į gydytoją”, –
pataria naujagimių specialistė.

Nika Vagnerienė
,,Sveikas žmogus”
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Ar jau
A. Lukašenkos

keliu?
BRONIUS NAINYS

Taip klausti įtaigauja neseniai Seime paruoštas įstatymo projektas,
kurį Žurnalistų sąjunga apibūdina kaip „padidinimą valstybės
įstaigų galių, persekiojant žiniasklaidą už skleidžiamas kitų

žmonių nuomones”. Padidinti įstaigų galias, persekiojant žiniasklaidą?

Ar tai reiškia, kad žiniasklaida jau yra persekiojama, tik per mažai,
nes tai atliekančios Lietuvos valdžios įstaigos neturi pakankamai galių,
todėl Seimas įstatymu nori jas padidinti? Kraipau galvą ir nesuvokiu: čia
kažkas ne taip. Per visus aštuoniolika nepriklausomybės metų niekada,
nė vienu žodeliu, nei rašytu, nei išsakytu, neteko girdėti nė menkiausio
nusiskundimo apie persekiojamą žiniasklaidą.

Girdėjau priekaištų redaktoriams, atsisakantiems skelbti savo ben-
dradarbių tekstus arba išbraukiantiems iš jų leidėjams nepatinkančias
mintis, sulaikymą kai kurių skaitytojų atsiliepimų į straipsnius kompiu-
terinėje spaudoje, skaičiau apie spaudos paliestų asmenų bylas teismuose
už apie juos paskleistas neteisingas žinias arba apie kažkokį, man dar vis
nesuprantamą, orumo įžeidimą, tačiau apie persekiojimą – ne. Tikrai
būtų įdomu žinoti, kuri valdžia ir kurią žiniasklaidą persekioja ir kodėl
šiam uždaviniui atlikti jai reikia daugiau galių?

Nors būdamas laisvos spaudos šalininkas, jau bent šešiasdešimt metų
joje bendradarbiaudamas ir niekada nė kokio varžymo nepakęsdamas,
visada pykdamas ant redaktorių už išbraukymą mano rašinių, paskiausiu
laiku pradėjau galvoti, kad kai kuriais atskirais atvejais – kaip, mūsų visų
nelaimei, Konstitucijoje apie pilietybę – koks nors „persekiojimas” gal ir
nepakenktų. Dėl man anksčiau nežinomos spaudoje vartojamos naujovės,
„staigių” tiesioginių skaitytojų atsiliepimų į rašinius kompiuterinėje
spaudoje. Ji man – išskirtinai būdinga ir aukščiausia liudininkė, kad nė
kokio „spaudos persekiojimo” Lietuvoje nėra.

Todėl jie, mano nuomone, vien tik dėl to yra labai svarbi ir reikalinga
žiniasklaidos dalis. Nes tai visiškai laisvas visuomenės balsas. Rimti, lo-
giški, taiklūs, tikslūs, pagrįsti atsiliepimai išryškina daug naudingų da-
lykų, liečiančių jų atsiliepiamojo straipsnio mintis, kai kurias teigiamai
papildydami, kai kurias pagrįstai paneigdami, arba išsakydami savąsias.
Kitų galimybių joms paviešinti atsiliepiantieji neturi. Tačiau kartu – ir
didelė bėda. Slapyvardžiais nuo visuomenės prisidengę, kai kurie atsilie-
piantieji be jokios atsakomybės laido liežuvius į visas puses, taukšdami ką
tik nori ir kaip nori. Ir jų, deja, daugiausia. Paprastai jiems daugiau rūpi
nežinia dėl ko nemėgstamas autorius, negu nagrinėjamoji tema. Pir-
miausia jį ir puola: pravardžiuoja, niekina, šmeižia, segiodami jo tikros ar,
dažniausia, išsigalvotos praeities gyvenimo etiketes, vieną apšaukdami
fašistu, naciu, kitą – enkavedistu, kagėbistu, maskviberniu, komunistu.

Plaukia vulgarūs, gatvės padugnių žodžiai ir kitos necenzūruotos
„grožybės”. Po to jų aukomis jau tampa straipsnyje minimi asmenys, ypač
jeigu jie politikai, įstaigos, ypač jeigu valdžia ar organizacijos. Neretai
tokie skaitytojai susipliekia ir tarp savęs. Jau daug kartų tinklalapinių
laikraščių leidėjai ir redaktoriai, net draugėn suėję, tarėsi, kaip juos su-
tramdyti ir priversti laikytis bent žurnalistikos reikalaujamo padorumo
ribose. Vėliau šis klausimas persikėlė į Seimą, ir šiandien Žurnalistų są-
junga jau kalba apie įstatymo projektą. Ir, deja, kritiškai. Lyg ir dėl to, kad
įstatymu norima uždaryti jiems burną.

Aišku, nė vienam autoriui, tuo labiau – straipsnyje paminėtam asme-
niui, nėra malonu, kartais ir koktu, skaityti apie save visokias šlykščias
bjaurastis, prasimanymus, melus, dažniausiai tų pačių, tais pačiais slapy-
vardžiais pasirašinėjančių, taigi – gal net specialiai samdomų „skaityto-
jų”, ir kiekvienam norėtųsi, kad jų nebūtų. Tačiau ar būtinai reikia
uždaryti jiems burnas? Net Seimo įstatymu? Kažin? Taip daryti pradėjęs,
Seimas vėliau gali taip įsismaginti, kad nebežinos nė kur sustoti. Išmin-
tingas žurnalistų įspėjimas Seimui neskubėti, tačiau vis tiek padėtį reikia
keisti. Seimui įstatymą reikėtų labai gerai apgalvoti, kad jis netaptų pra-
diniu posūkiu Lukošenkos keliu.

Į savo straipsnius atsiliepimus skaitydamas, vis bandau spėlioti, kas
po skaitytojo slapyvardžiu slepiasi, ir pats savęs klausiu: ar jis taip rašytų,
jeigu turėtų pasirašyti savo vardą, pavardę ir nurodyti bent gyvenamąją
vietovę. Taip reikalauja išeivijos laikraščiai. Tad ar neužtektų tik tokio
įstatymo ir Lietuvos tinklalapių slapukams sutramdyti? Straipsnių auto-
riai pasirašinėja tik savais vardais ir savomis pavardėmis, dažnai net pri-
dėdami ir jų visuomeninę padėtį nurodančias pastabėles. Ar Konstitucija
draustų Seimui specialiu įstatymu ar jau esamo atitinkamu papildymu to
paties reikalauti ir iš dabartinių slapukų? Nori dergti kurį nors žmogų,
tavo reikalas, tačiau ir pats pasisakyk, kas esi. Kad reikalui esant tave
galėtų surasti policija ir nugabenti į teismą, paliestajam iškėlus bylą už jo
apdergimą. Kažin kiek tų „šviesuolių” liktų, tokiam įstatymui įsigaliojus?
Manau – nebedaug. O likusieji jau labiau svertų savo žodžius. Ir ne-
bereikėtų Seimui kažkokio draudžiamojo įstatymo, pavojaus į posūkį
Aleksandro Lukašenkos keliu. O Lietuvoje dabar jie lyg ir pradeda ro-
dytis. Vienas iš jų – Lietuvos demokratijos tvirtovė politinės partijos.

Nukelta į 8 psl.

PER 18 METŲ MINISTRŲ KĖDES
IŠBANDĖ 130 POLITIKŲ

JÙRATÈ SKÈRYTÈ

Dvidešimt šeši mėnesiai. Tiek
vidutiniškai Lietuvoje ministerijai
vadovavo vienas ministras. Ilgiausiai
ministro portfelį išlaikyti pavyko
Socialinės apsaugos ir darbo minist-
rei Vilijai Blinkevičiūtei. Nedaug
nuo jos atsiliko dukart Krašto apsau-
gos ministro pareigas ėjęs Linas Lin-
kevičius. Trumpiausiai truko finan-
sų ministro Rolando Matiliausko kar-
jera. Iš viso per 18 Nepriklausomybės
metų Lietuvoje ministro pareigas ėjo
129 asmenys (neskaičiuojant laiki-
nųjų ministrų). Dar penki turėjo mi-
nistro be portfelio statusą.

Mažiausiai ministrų –
URM

Nors per tą laiką įvyko tik penki
parlamento rinkimai, Vyriausybės
keitėsi gerokai dažniau. Dabartinis
socialdemokrato Gedimino Kirkilo
vadovaujamas Ministrų kabinetas ti-
tuluojamas keturioliktąja Vyriau-
sybe. Jeigu būtų renkama pastoviau-
siai dirbanti ministerija, šį vardą
laimėtų Užsienio reikalų ministerija
(URM). Nuo 1990-ųjų kovo ji turėjo
vos keturis vadovus. Kadangi Algir-
das Saudargas Užsienio reikalų mi-
nistro pareigas ėjo su pertrūkiais, jo
kadenciją skaičiavome kaip dvi. To-
kiu būdu išėjo, kad vienas užsienio
reikalų ministras vidutiniškai parei-
gas ėjo 43 mėnesius.

Palyginti nedaug vadovų turėjo ir
Socialinės apsaugos ir darbo bei
Krašto apsaugos ministerijų (KAM)
darbuotojai. Čia pasikeitė po šešis
ministrus. Dukart Krašto apsaugos
ministro pareigas ėjęs L. Linkevičius
yra vienas ilgiausiai ministro kėdėje
sėdėjusių politikų. Per abi kadencijas
jo vadovavimas KAM sudaro sep-
tynerius metus ir du mėnesius.

Pasak dabar Lietuvos ambasado-
riumi NATO dirbančio diplomato,
optimalus ministro darbo laikas –
maždaug treji metai. „Metai praeina,
kol ,įvažiuoji į vėžes’, vyksta paieš-
kos, mokymasis. Praktiškai tik po
metų pradedi dirbti visa jėga, – pa-
sakojo jis. – Tačiau ilgiau dirbant
atsiranda sustabarėjimas. Nors daug
kas žinoma, nereikia gaišti laiko
techniniams dalykams, galima susi-
telkti ties strateginiais klausimais,
racionaliai naudoti laiką, bet nebe-
lieka šviežio žvilgsnio, o jį gali turėti
tik naujas žmogus.”

Pats eksministras džiaugėsi, kad
KAM vadovavo su ketverių metų per-
trauka. Jis teigė antrą kartą į minis-
teriją grįžęs su nauja patirtimi,
gilesnėmis žiniomis. „Tuomet buvo
gerokai lengviau įsivažiuoti. Nebe-
reikėjo metų, užteko poros mėnesių
apsižiūrėti. Juoba, kad nebuvau nu-
tolęs nuo tos institucijos. Geografiš-
kai sėdėjau Briuselyje, bet šiaip žino-
jau, kas vyksta, daugumą žmonių
pažinojau asmeniškai”, – prisiminė
L. Linkevičius.

Jis tvirtino pritariąs posakiui,
kad antrą kartą į tą pačią upę ne-
įbrisi. „Antrą kadenciją nors ir at-
rodė, kad krantai tie patys, bet iš
tiesų upė buvo jau kita. Per tą laiką
krašto apsaugos sistemoje įvyko daug
esminių pokyčių. Tas antras laiko-
tarpis kaip tik sutapo su Lietuvos sto-
jimu į NATO”, – pasakojo L. Lin-
kevičius.

Labiau vertinti
specialistai

Anksčiau savotišku rekordininku
laikytas 1990 m. kovą į Susisiekimo
ministro kėdę sėdęs Jonas Biržiškis.
Su ja J. Biržiškis atsisveikino tik
1996 m. pabaigoje. Jis – vienas ilgiau-
siai ministro pareigas be pertraukos
ėjęs politikas. Jo rekordą pagerino tik
V. Blinkevičiūtė, nuo 2000-ųjų rudens
iki šiol vadovaujanti Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai. Polito-
logas, Vilniaus universiteto Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų
instituto docentas Vytautas Dumb-
liauskas svarstė, kad valstybės kūri-
mo pradžioje labiau vertinti konk-
rečios srities specialistai, o ne poli-
tikai. „Pereinamuoju laikotarpiu ne-
buvo aiškios atskirties tarp politikų
ir biurokratų, karjeros tarnautojų ir
politinio pasitikėjimo pareigūnų.
Galbūt tuo metu labiau rūpėjo jo (J.
Biržiškio – Alfa.lt) kompetencija, o ne
partinė priklausomybė”, – tvirtino
politologas.

Keisti ministerijas – normalu

Politologas labai palankiai įverti-
no ministrus, kurie paragavo ne
vienos, o kelių skirtingų ministerijų
vadovų duonos. Tokių ministrų buvo
mažiausiai keturi: Laurynas Min-
daugas Stankevičius vadovavo So-
cialinės apsaugos ir darbo, Valstybės
valdymo ir savivaldybių reikalų, Svei-
katos apsaugos ministerijoms, ėjo
premjero pareigas. Vytautas Mar-
kevičius buvo ir Vidaus reikalų, ir
Teisingumo ministru.

Tačiau bene labiausiai visuome-
nę nustebino mediko, buvusio svei-
katos apsaugos eksministro Juozo
Oleko pasikeitimas į krašto apsaugos
žinovą bei teisininkės Romos Žakai-
tienės (Dovydėnienės) paskyrimas
Kultūros, o vėliau – Švietimo ir
mokslo ministre.

„Tai normali parlamentinės de-
mokratijos būsena, – tikino V. Dumb-
liauskas. – Partija siunčia į ministeri-
ją ministrą kaip politiką, kad jis
prižiūrėtų, kaip vykdoma jos rinkimų
programa. Nesvarbu, koks to minist-
ro išsilavinimas. Žinau atvejį Pran-
cūzijoje, kai žemės ūkio ministras
kitoje Vyriausybėje tapo švietimo
ministru. Taip formuojasi politikų
profesinė grupuotė. J. Olekas, G.
Kirkilas – profesionalai. J. Olekas –
ne medikas, G. Kirkilas – ne restau-
ratorius, Andrius Kubilius – ne
fizikas. Jie yra politikai.”

Pasak politologo, išmanyti konk-
rečią sritį turi viceministrai, minis-
terijų sekretoriai. „Ministro užduotis
– sužiūrėti, kad būtų vykdoma parti-
jos programa, rinkėjams duoti pa-
žadai. Taip kuriamos demokratinės
tradicijos, mes tampame normalia
parlamentinės demokratijos vals-
tybe. Tai sveikintini dalykai”, –
kalbėjo pašnekovas.

Labiausiai priešinosi
valdininkai

Nepaisant tris dienas gyvavusio
Alberto Šimėno kabineto, trumpiau-
siai ministro duonos ragavo Gedi-
mino Vagnoriaus Vyriausybės finan-
sų ministras R. Matiliauskas. Jam
šiame poste išsilaikyti pavyko nepil-
nus tris mėnesius. Nukelta į 9 psl.



HUEETTENFELD, VOKIETIJA

ANDRIUS ŠMITAS

Vasario 16-osios gimnazijoje vyko
jau įvairiausi renginiai: studijų
savaitės, mokslinės konferencijos,
jaunimo kongresai, stovyklos, Joni-
nės... O šiais metais prisidėjo dar
vienas visai naujo pobūdžio renginys
– pirmasis Europos lietuvių roko
festivalis „Eurofestivalis 2008”. Jis
vyko tris dienas, nuo liepos 4 iki 6.  Jį
organizavo prieš vienerius metus
Hiutenfelde įkurtas Europos lietuvių
kultūros centras (ELKC), kuriam
vadovauja Rimas Čuplinskas. Jam
padėjo Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjunga ir Vokietijos Lietuvių Bend-
ruomenės valdyba. 

Vokiečių regioninėje spaudoje
festivalis susilaukė ypatingo dėmesio,
nes jį atidarė pats  Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adam-
kus, tuo metu viešėjęs Vokietijoje.
Tai buvo penktadienį, liepos 4 d., 6
val. vakare gimnazijos parke. Prezi-
dentas pasveikino visus festivalio
dalyvius. Jo žodžiais, iš istorijos
žinome, kad lietuviai yra dainuojanti
tauta. ,,Gimtoji kalba ir daina – tai
svarbus mus jungiantis ryšys, kad ir
kur bebūtume. Dainos sugriovė sie-
nas, o dabar jos jungia laisvės sie-
kiančius žmones.” Lietuvos prezi-
dentas palinkėjo festivaliui tapti gyva
tradicija.    

V. Adamkus dar pasiklausė
gimnazijos jaunesnių mokinių roko
grupės ,,Glavviam”  bei mokinės iš
Argentinos Dainos Juknaitės dainų ir
išskubėjo į Frankfurto oro uostą, iš
kur tą patį vakarą grįžo į Lietuvą. 

O festivalio sceną perėmė grupė
,,Virge” iš Bonnos. Grupės vadovas
Virginijus Jocys yra Vasario 16-osios
gimnazijos absolventas. Jis jau be-
veik 20 metų koncertuoja su savo
grupe. Dabar jai priklauso latviai  –
būgnininkas Dagnis Leilands ir bo-
sistas Edgaras Briedis alias (dar
žinomas kaip Jozix). Su jais V. Jocys
dažnai pasirodo Latvijoje, kur jis turi
ypatingą pasisekimą. Neapvylė jis ir
čia klausytojų, per pusantros valan-
dos perteikdamas visą savo kūrybos
įvairovę. Vėlyvą vakarą pusantros
valandos grojo grupė ,,Requiem” iš
Lietuvos, kuri į festivalį buvo pa-
kviesta svečio teisėmis.

Pirmos dienos programą užbaigė
šešiolikmetė gimnazistė Gerda Ekin-
dorf įspūdingu akrobatiniu ugnies
šokiu. 

Antros dienos programos pirmoji
dalis buvo skirta Vasario 16-osios
gimnazijos mokiniams. Gimnazijoje
jau nuo Velykų, kai mokiniams buvo
suorganizuotas roko talentų kon-
certas, susikūrė keturios grupės ir
labai uoliai ruošėsi festivaliui. Visos
keturios čia dabar ir pasirodė. Pir-
moji buvo ,,Glavviam” – tai žemesnių
klasių mokiniai Ieva Pikelavičiūtė,
Aurelija Kvietelaitytė, Goda Pacho-
movaitė, Lukas Krause ir Goda Bro-
caitė. Jie dainavo per festivalio ati-
darymą penktadienį.

Šeštadienį pirmoji dainavo Daina
Juknaitė iš Argentinos. Ji žavėjo savo
skaidriu balsu ir Pietų Amerikos

melodijomis. Antroji grupė ,,Kraujo
ašara” parodė griežtąjį roką ir ati-
tinkamus tekstus, sukurtus daini-
ninko Evaldo Viskonto, buvo ir lyri-
nių kūrinių. Evaldui elektrine gitara
ir mušamaisiais pritarė Šarūnas
Sivickis ir Aurelijus Žitkauskas. Tre-
čioji švelniu balsu padainavo Greta
Kvederauskaitė ,,Greta Kati”, kuri
jau žinoma savo pasirodymais gimna-
zijos ir bendruomenės programose.
Jai padėjo būgnininkas Aurelijus
Žitkauskas. Visi dainavo lietuviškai.

Vytas Lemkė Eurofestivalio pro-
ga su bosistu Martynu Lipšiu sukūrė
grupę ,,Pasaqua”. Vytas  yra pri-
klausęs  daugeliui roko grupių. Abu,
Vytas ir Martynas, besimokydami
Vasario 16-osios gimnazijoje, grojo
kartu su būsimais ,,Skamp” muzi-
kantais Viktoru Diavara ir Viliumi
Alesiumi. 

Susirinkusius žavėjo ir Valen-
tinas Baibokas iš Didžiosios Brita-
nijos, kuris Lietuvoje priklausė ke-
lioms roko grupėms. Jis 1978 m. su
Baltijos ansambliu tapo ,,Gintarinės
triūbos” konkurso laureatu. Nuo
2000 m. V. Baibokas gyvena Londone.
O Darius Mileris Nojus, žinomas
vokalistas, dainų tekstų ir muzikos
autorius, nuo 2000 m. sėkmingai pa-
sirodantis Airijoje, Eurofestivalyje
pagrojo ir padainavo jau pagarsė-
jusias savo dainas ir melodijas iš
naujausios savo kūrybos. Iš Pran-
cūzijos atvyko grupė ,,Triolina”. Tai
dainininkė, gitaristė ir kompozitorė
Lina Brucaitė su gitaristu Vincent
Perrot ir violončelistu Armel Gontier.
Klausytojai galėjo pasidžiaugti lietu-
viškomis Linos kompozicijomis.

Po visų šių grupių pasirodymų
organizatorių parinkta komisija pa-
skelbė Gretą Kvederauskaitę festi-
valio nugalėtoja. Jai suteikiama ga-
limybė Vilniuje įrašyti vieną savo
dainų profesionalioje įrašų studijoje
,,MA studios”. Daina Juknaitė gavo
paskatinimo premiją.

Vakaro pabaigoje grojo garsioji

EUROFESTIVALIS 2008
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Prezidentas Valdas Adamkus su Vasario 16-osios gimnazijos mokytojais.
Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr.

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
NEPRARADO SAVO SVARBOS

Prezidentas susitiko su Vokietijos 
lietuvių atstovais

ANDRIUS ŠMITAS

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, grįždamas iš Gruzijos, dvi
dienas praleido Vokietijoje. Liepos 2
d. jis aplankė Eichšteto miestą Ba-
varijoje, kuris šiais metais švenčia
1100 m. jubiliejų. Šia proga susirinko
ir dalis buvusios Eichšteto lietuvių
gimnazijos mokinių padėkoti vokie-
čiams už malonų priėmimą po karo.
Šią gimnaziją baigė ir Valdas Adam-
kus, jo žmona Alma ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos narys
Gabrielius Žemkalnis. Jie visi trys ir
buvo atvykę. 

Prezidentas aplankė miestą,
pasirašė auksinėje knygoje, pasakė
kalbą Vilibaldo gimnazijoje ir susitiko
su politikais bei verslininkais. Kitą
dieną jis nukeliavo į Kiuncelsau
miestą, kur dalyvavo Lietuvos gra-
fikų darbų parodos atidarymo iškil-
mėse miesto rotušėje. Po to jis išvyko
į lietuvių gimnaziją Hiutenfelde ati-
daryti „Eurofestivalio 2008”.

Prieš koncerto atidarymą prezi-
dentas V. Adamkus pilies salėje su-
sitiko vienos valandos  pokalbiui su

Hiutenfeldo lietuviškų institucijų bei
vokiečių savivaldybės atstovais.

Pilies salėje prezidentą V.  Adam-
kų pirmiausiai pasveikino Vokietijos
LB valdybos pirmininkas A. Šiugž-
dinis, trumpai papasakodamas apie
bendruomenės veiklą. Garbingą sve-
čią sveikino gimnazijos direktorius A.
Šmitas, Europos lietuvių kultūros
centro direktorius R. Čuplinskas,
Bergštrasės apskrities viršininko
pavaduotojas G. Ohl ir Lamperthei-
mo meras E. Meier. 

Prezidentas daugiausiai kalbėjo
apie Vasario 16-osios gimnaziją. Jis
prisiminė tuos laikus, kai ji buvo
steigiama, ir pasidžiaugė jos laimė-
jimais. Jo nuomone, gimnazija ne-
prarado savo svarbos. V. Adamkaus
žodžiais, ,,Gimnazijos veikla įgyja
naują prasmę. Ji tampa jungtimi tarp
senosios ir naujosios lietuvių emig-
racijos bangos, tarp Europos Sąjun-
gos valstybių – Lietuvos ir Vokietijos.
Kartu su Lietuvių kultūros institutu
ir Europos lietuvių kultūros centru ji
tampa ir lietuviškos veiklos židiniu
Europoje.”

grupė ,,Anbo” iš Lietuvos.

Festivalis buvo įspūdingai pa-
ruoštas. Negailėta nei lėšų, nei darbo.
Pastatyta didžiulė scena. Parūpinta
galinga garso aparatūra. Apšviestas
gimnazijos parkas. Parko takai ap-
šviesti specialiomis žvakėmis. Veikė
šašlykinė ir baras, pristatyta pala-
pinių. Naktimis buvo kuriami laužai.
Atrodo, buvo nemažai reklamuota,
žiūrovams pritraukti pakviestos gar-
sios grupės iš Lietuvos, paruošta
daug gražių suvenyrų. 

Apie 30 dainininkų, vilkinčių
juodais festivalio marškiniais, links-

mino klausytojus, apie 30 organi-
zatorių ir padėjėjų, pasipuošę raudo-
nais festivalio marškiniais, kepė
dešreles, pardavinėjo gėrimus, mo-
derniausios ryšio technikos pagalba
prižiūrėjo tvarką. Tik žmonių buvo
mažai. Kai prezidentas su savo pa-
lyda po atidarymo išėjo, aikštėjo te-
liko apie 30 žmonių. Ir taip buvo per
visas dienas: kartais keletu daugiau,
o kartais – ir mažiau. Gal kitą kartą
ruošiant tokį milžinišką renginį
reikėtų pasitelkti profesionalią pa-
galbą, nes gaila didelių kaštų, gražios
muzikos ir nuoširdaus organizatorių
triūso, jeigu nėra žiūrovų, kurie visu
tuo pasidžiaugtų.

* * *
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Valdovû rùmû paramos komitetas JAV
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A.
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

DÈL PAMINKLO KOMUNIZMO AUKOMS
ATMINTI

Teko laukti vienerių metų sukak-
ties, kol Enata Skrupskelytė š. m. lie-
pos 24 d. ,,Draugo” laidoje, komenta-
rų skiltyje, drįso tiesiai – šviesiai iš-
reikšti nuomonę dėl 2007-siais me-
tais Washington, DC pastatyto pa-
minklo komunizmo aukoms atminti.
Sutinku su ja, kad ,,... norėtųsi ko
nors didesnio, didingesnio, tiksliau
nusakančio ir primenančio ateinan-
tiems laikams neapsakomus nusikal-
timus, kuriuos per ilgus režimo me-
tus komunistų valdžios yra padarę”! 

Šį pavasarį su žmona Terese spe-
cialiai nuvykę į Washington, DC ieš-
kojome šio paminklo. Iš priemiesčio
vykome Connecticut Avenue JAV sos-
tinės link, kuri nusėta dešimtimis di-
desnių ar mažesnių istorinių pamink-
lų. Tai, ką pagaliau radome kelių gat-
vių sankryžoje, buvo statula prilyg-
sianti aukštaūgiui (maždaug 7+ pė-
dų!) JAV krepšinio lygos (NBA) žaidė-
jui. Pastebėjau žmonai, kad žinomoji
Marija Remienė savo tėviškės Lietu-
voje žuvusius yra pagerbusi ne ma-
žesnio dydžio skulptūra. Čia gi siekta
įamžinti 100 milijonų komunizmo
aukų! Vargu žmogus paminklo užraše
ieškotum Lietuvos vardo! Jo nėra!

Grįžęs namo ruošiausi ,,Drauge”
pasiguosti dėl paminklo neišvaizdu-
mo, prastos jam parinktos vietos, nu-
sistebėti dėl apie paminklą vėjo blaš-
komų šiukšlių, mėnesius pragulė-
jusių nesurinktų gėlių puokščių.
Deja, neišdrįsau rašyti. Nenorėjau
užgauti paminklo statyba besirūpi-
nusios vienos mūsų centrinės organi-

zacijos vadovų. Gal jų blogos valios
neturėta, nesusigaudyta ir tiek!

Būtų buvę kur kas geriau, jei su
paminklo komunizmo aukoms staty-
mu būtų buvę palaukta dar keliasde-
šimt metų.

Vos prieš keletą metų, praėjus
daugiau kaip šešiasdešimtmečiui,
Washington pagaliau buvo pastatytas
paminklas II-jame Pasauliniame kare
žuvusiems atminti. Mano vertinimu,
tai paminklas kur kas šaunesnis už
paminklus Vietnamo ar Korėjos karų
aukoms atminti. Nereikia aiškinti,
kad minėtų paminklų bet kokio paly-
ginimo su komunizmo aukų pamin-
klu iš viso negali būti.

Prieš pasitraukdamas pensijon,
dešimtį metų inžinieriumi darba-
vausi JAV Iždo ministerijai priklau-
siančiai monetų kalimo institucijai
(U.S. Mint). Prisimenu, kai sukelti
lėšų Korėjos karo ir II-jo Pasaulinio
karo paminklų statybai JAV Kong-
resas priėmė įstatymus JAV Monetų
kalyklai specialiai nukalti ir visuo-
menėje platinti specialius paminklų
medalionus. Sėkmingai platinami
medalionai sukėlė milijonus dolerių
paminklų statybai. Juos ypač uoliai
platino JAV karių veteranų organi-
zacijos. Kodėl šiuo procesu nepasi-
naudojo Komunizmo aukoms atminti
komitetas? Įsivaizduokime, Komiteto
nepajėgta sukelti net vieno milijono
dolerio sumos! Dar kartą dėkoju E.
Skrupskelytei už atvirumą.

Algimantas S. Gečys
Huntingdon Valley, PA

JUBILIEJUS
1966-siais metais Amerikos paš-

tas išleido komemoratyvinį pašto
ženklą paminėti Lenkijos 1000 metų
jubiliejų. Ženklas buvo raudonos
spalvos su lenkišku baltu ereliu vi-
duryje. Virš jo buvo užrašas: ,,Po-
land's Millenium”.

Sekančiais metais sukanka 1000

metų Lietuvos jubiliejui. Amerikos
lietuvių organizacijos turėtų reika-
lauti Amerikos pašto, kad jis išleistų
Lietuvos 1000 metų jubiliejui pami-
nėti skirtą panašų pašto ženklą.

Louis Stankevičius
Laval, Quebeq, Kanada

ANTROJI PILIETYBÈ
Jau pora metų kai rašoma, kalba-

ma apie Lietuvos pilietybę. Apie
antrąją pilietybę nėra reikalo kalbėti,
nes mes neieškom antros pilietybės.
Mes ieškom Lietuvos pilietybės.

Man labai įdomu, gal kas atsa-
kytų „Kuo mes pakenktume Lie-
tuvai atgavę savo Lietuvos pilie -
tybę?”

Labai mažai mums, dypukams,
reikalinga Lietuvos pilietybė. Klau -

simas, kodėl Lietuvoje jaunoji karta
mus išmeta iš savo tarpo? Keista, kai
parvažiuojam į savo Tėvynę, esam
geriausi draugai su vietos lietuviais.
Gal tik doleris mus suvienija?

Dar kartoju: „Kuo mūsų (DP)
Lietuvos pilietybė pakenktų Lietu -
vai?”  Sakau ačiū tam, kas atsakys!

A. Grigaitis
Livonia, Mich.

GERAS ,,DRAUGO” PRISTATYMAS
Noriu pasigirti, kad ,,Draugo”

pristatymas pagerėjo, ir jau 3 sa-
vaitės kaip gaunu vieną po kito nu-
merius pastoviai. O vakar, pirma-
dienį, gavau šeštadienio numerį. Tai

pirmas toks kartas, kai ,,Draugas”
atėjo per dvi dienas.

Valio ,,Draugui”.
Aleksas Špokas

Broomfield, Colorado

2008 m.  liepos 6-ąją,
Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo dieną, Valdovų
rūmų paramos fondas su-
rengė tradicines septin-
tąsias Valdovų rūmų pa-
ramos fondo rėmėjų pa-
gerbimo iškilmes. Ren-
ginio dalyvius – Vilniaus
miesto gyventojus, jo sve-
čius bei visus kas domisi
Valdovų rūmų ateitimi,
istorija ir paveldu – pir-
mieji pasveikino Lietuvos
Respublikos Vidaus rei-
kalų ministerijos repre-
zentacinis pučiamųjų or-
kestras, orkestro meno
vadovas bei vyr. dirigentas
plk. Algirdas Radzevičius
ir Valdovų rūmų paramos
Fondo šauklys su savo pa-
lyda. Šventės svečius sveikino ir
visiems rėmėjams dėkojo Fondo val-
dybos pirmininkas Algirdas Vapšys,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė bei viena iš Fondo stei-
gėjų Regina Narušienė. Šiais metais
fondo valdybos pirmininkas Algirdas
Vapšys, valdybos narys Edmundas
Kulikauskas, direktorė Indrė Jo-
vaišaitė-Blaževičienė įteikė 2008-ųjų
metų diplomus ir padėkas: Didžiojo
statytojo diplomą – a.a. Onai White;
Garbės statytojų diplomus –  UAB
„Taurakalnis”, a.a. Juozui Pauliui,
dr. Kęstučiui Vincentui Grigaliūnui;
statytojų diplomai įteikti Baužių ir
Marčinskų šeimoms, už vertingą
dovaną Lietuvai padėkos diplomas
įteiktas broliams George, Nicolas ir
Oliver Ortiz, ,,Iki” parduotuvių tink-
lo steigėjams. Rėmėjų pagerbimo iš-
kilmes, kaip ir kiekvienais metais,
vedė Gediminas Storpirštis. 

Šiais metais Valdovų rūmų para-
mos fondo rėmėjų pagerbimo iškil-
mės yra išskirtinės – jos paskutinį
kartą vyko po atviru dangumi šalia
rūmų. Po devynerių ilgo darbo ir pas-

tangų metų 2009 m. liepos 6-ąją
minint Karaliaus Mindaugo karūna-
vimo dieną bei Lietuvos vardo tūks-
tantmečio minėjimo proga duris
Lietuvos žmonėms atvers Valdovų
rūmai. Nuo šios dienos visi renginiai
vyks prieš 200 metų nugriautuose ir
virš atkastų rūmų liekanų iškilusiose
Lietuvos valdovų rūmų salėse. Ne tik
rūmų organizuojamus renginius, bet
ir autentišką LDK valdovų rezidenci-
jos dvasią galės pamatyti ir pajusti
visas pasaulis. 

Po Valdovų rūmų rėmėjų pager-
bimo iškilmių renginio svečiai buvo
pakviesti apsilankyti atnaujintos, pa-
pildytos ir išplėstos ilgalaikės ekspo-
zicijos „Atkuriamiems Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rū-
mams įsigytos ir dovanotos vertybės”
atidaryme bei senosios muzikos an-
samblio „Floripari” (Krokuva, Lenki-
ja) koncertinės programos „Karališ-
kasis Jogailaičių dvaras – viena gy-
venimo dienų” pristatyme Taikomo-
sios dailės muziejuje. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo informacija

IŠKILMĖS PASKUTINĮ KARTĄ VYKO
PO ATVIRU DANGUMI

Š. m. liepos 6 d. vyko tradicinis Valdovų rūmų 
rėmėjų pagerbimas 

Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų pagerbimo iškilmės ir diplomų įtei-
kimas.

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmi-
ninkė Regina Narušienė priima Valdovų rūmų
Didžiojo statytojo diplomą a. a. Onos White
vardu iš Fondo valdybos pirmininko Algirdo
Vapšio, dalyvaujant valdybos nariui Edmundui
Kulikauskui.

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 
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Îgyvendinamas projektas
„Lietuvos ateitis”

www.draugas.org

Vilnius/Palanga, rugpjūčio 11
d. (ELTA) – Prieš Žolinę į Palangos
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčią sugrįžta Vilniuje baigtas
restauruoti didžiojo altoriaus XVII a.
paveikslas ,,Švč. Mergelė Marija su
Vaikeliu”.

Rugpjūčio 16 d. Palangos bažny-
čioje vyks renginiai, skirti paveikslo
restauravimo darbų užbaigimui ir su-
grąžinimui į šimtametę kurorto šven-
tovę. Tikintiesiems ir visiems besi-
domintiems bus pristatomi paveikslo

ir jo aptaisų 2006–2008 m. tyrimų ir
restauravimo darbai.

Meno istorikė Regimanta Stan-
kevičienė skaitys pranešimą apie pa-
veikslo ikonografijos ir istorijos bruo-
žus, Palangos parapijos klebonas dr.
Algis Genutis, Lietuvos dailės mu-
ziejaus (LDM) direktorius Romual-
das Budrys ir tapybos restauratorė
Janina Bilotienė pateiks savo ko-
mentarus apie keletą metų Lietuvos
dailės muziejaus vykusius paveikslo
tyrimus ir restauravimą.

Palangos Madona sugrîžta �
î šimtametê� šventovê�

Palangos Madonos paveikslas.                            Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Lietuvos šaulė Daina Gudzinevičiūtė. ELTOS nuotr.

Valdininkû� atlyginimai –
jau ne paslaptis

OLIMPIADA-2008
Vilnius, rugpjūčio 11 d. (Lietu-

viams.com) – Pradėtas įgyvendinti
Jungtinės Karalystės (JK)  Jaunimo
Sąjungos projektas „Lietuvos atei-
tis”. Juo siekiama sukurti terpę lietu-
vių jaunimui, gyvenančiam ar studi-
juojančiam užsienyje, diskutuoti, kal-
bėti ir svajoti apie Lietuvos ateitį.
Projektas įgyvendinamas keliais bū-
dais – per internetinį puslapį www.
lietuvosateitis.com, diskusijų ir aka-
deminės minties klubą bei koncertą
Seimo rinkimų dieną.

Šis projektas remiamas Lietuvos
įstaigų ir rengiamas kartu su LR am-
basada JK. Jis skirtas jaunimui, jame
kiekvienas norintis gali rasti reikia-
mą informaciją apie Lietuvos gyveni-
mo naujienas bei diskutuoti įvairiais
jaunimui rūpimais klausimais.

Seimo rinkimai pasirinkti kaip
projekto atskaitos taškas, todėl pra-
dėjusiame veikti tinklalapyje bus pa-
teikta visa reikiama informacija apie
spalį vyksiančius rinkimus, balsavi-
mo punktus, politinių partijų šūkius,
skirtus jaunimui bei visai išeivijai.

„www.lietuvosateitis.com bus
mūsų pačių – lietuvių jaunimo nuo-
savybė, kuriame kiekvienas galės ne
tik rasti reikiamą informaciją, bet ir
įsitraukti į diskusijas apie Lietuvos
ateitį. Tikimės, kad jaunimas tinkla-
lapyje rašys savo internetinius dieno-
raščius, taip suteikdami šiai erdvei
savitumo. Puslapis – ne tiek apie poli-
tiką, kiek apie mūsų vizijas”, – teigia
Sąjungos pirmininkė Laura Dzelzytė.

Diskusijų klubas planuojamas
kaip kasmėnesinis renginys, kur prie
apskrito stalo susės akademikai, poli-
tikai, diplomatai ir jaunimas. Pirma-
sis susitikimas planuojamas rugsėjo
12 dieną Londone.

„Lietuvos ateitis” – tai bandymas
į politiką pažvelgti kiek kitaip –
abejingumą pakeisti teigiamu požiū-
riu. Todėl Seimo rinkimų dieną Lon-
done įvyks nuotaikingas koncertas,
kur po balsavimo rinksis jaunimas,
didžiuodamasis išreiškęs savo pilieti-
nę valią. Projektą globoja Lietuvos
ambasadorius Jungtinėje Karalystėje
Vygaudas Ušackas. Lietuvos šaulė Daina Gudzinevi-

čiūtė pirmadienį buvo arti antrojo
olimpinio medalio, tačiau Sidney
olimpinių žaidynių čempionei šį kar-
tą liko tenkintis penktąja vieta. Tai
kol kas aukščiausia Lietuvos sporti-
ninkų Beijing olimpinėse žaidynėse
užimta vieta.

Šaudymo į skrendančius taiki-
nius aikštelėje kvalifikacijos varžy-
bose ir finale 2002 m. pasaulio vice-
čempionė ir 2005 m. Europos vice-
čempionė D. Gudzinevičiūtė surinko
86 taškus iš 100 galimų ir pasidalijo
3–6 vietas bei gavo teisę persirungi-
me kovoti dėl bronzos medalio.

D. Gudzinevičiūtė, kuriai dėl li-
gos negalėjo padėti treneris Vytautas
Blonskis, po 20 šūvių užėmė ketvir-
tąją vietą. Lietuvei labai nesėkminga
buvo trečioji penkių šūvių serija –
sportininkė suklydo net 4 kartus.
Persirungime fortūna nusisuko nuo
mūsų šalies atstovės. ,,Padariau dau-
giau, nei galėjau,”  – teigė ketvirtą
kartą olimpinėse žaidynėse dalyvau-
janti D. Gudzinevičiūtė. Iš viso šioje
rungtyje dalyvavo 20 sportininkių.

***
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė

Beijing olimpinių žaidynių krepšinio
turnyro pirmosiose rungtynėse A
grupėje sekmadienį po ataklios kovos
79:75 įveikė nugalėtojos vardą gi-
nančią Argentinos komandą. Mūsų
šalies komandoje rezultatyviausiai
žaidė Linas Kleiza, pelnęs 13 taškų.
,,Denver Nuggets” klube rungty-
niaujantis puolėjas, likus 2 sek. iki
rungtynių pabaigos, įmetė labai svar-
bų tritaškį, leidusį lietuviams išsi-
veržti į priekį 78:75.

Robertas Javtokas surinko 12
taškų ir po krepšiais sugriebė 5 ka-
muolius, Marijonas Petravičius, Ša-
rūnas Jasikevičius  ir Ramūnas Šiš-
kauskas surinko po 10 taškų.

***
Lietuvos irkluotojas Mindaugas

Griškonis vyrų vienviečių valčių ket-
virtfinalio antrajame plaukime pir-
madienį atplaukė antras ir pateko į
pusfinalį. 22-ejų metų lietuvis 2000

m nuotolį įveikė per 6 min. 54,47 sek.
ir nusileido tik norvegui Olaf Tufte –
6 min. 53,59 sek. Įveikęs 500 m, pa-
saulio ir Europos jaunimo vicečem-
pionas M. Griškonis buvo penktas, o
po 1000 m ir 1500 m – trečias.

Trečiąją vietą užėmė graikas
Ioanni Christou (6.58,28). Jis taip pat
pateko į pusfinalį. Pusfinalio plauki-
mai vyks trečiadienį. 

***
Moterų dviračių plento grupi-

nėse lenktynėse sekmadienį Lietuvos
dviratininkė Edita Pučinskaitė užė-
mė devintąją vietą. Olimpine čem-
pione tapo britė Nicole Cooke, 126
km nuvažiavusi per 3 val. 32 min. 24
sek. Jolanta Polikevičiūtė lenktynes
baigė 11-a, o Modesta Vžesniauskaitė
– 27-a.

***
Lietuvos badmintonininkas Kęs-

tutis Navickas vyrų vienetų varžybų
antrajame rate – šešioliktfinalyje –
pirmadienį 2-0 nugalėjo 31-erių metų
rusą Stanislav Puchov ir pateko į aš-
tuntfinalį.

***
Rugpjūčio 12 d. rungtyniaus 4

Lietuvos sportininkai ir krepšinio
rinktinė. Jie kovos badmintono, bu-
riavimo, plaukimo ir krepšinio var-
žybose.

Pergale pasirodymą olimpiadoje
pradėjusi Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė susitiks su Irano komanda.

Vyrų badmintono varžybų aš-
tuntfinalyje 56-oji pasaulio raketė
Kęstutis Navickas susitiks su antrąją
vietą pasaulio vertinimo lentelėje už-
imančiu Malaizijos atstovu Chong
Wei Lee.

Moterų buriavimo varžybose
,,Laser-Radial” klasėje varžysis Gin-
tarė Volungevičiūtė. Antradienį vyks
du plaukimai.

Vyrų 100 m plaukimo laisvuoju
stiliumi penktajame atrankos plau-
kime startuos Paulius Viktoravičius,
o 200 m plaukimo krūtine pirmajame
atrankos plaukime dalyvaus Edvinas
Dautartas.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Valdininkų algos vidutiniškai svy-
ruoja nuo 2 iki 5,6 tūkst. litų neats-
kaičius mokesčių.

Kaip pranešė Valstybės tarnybos
departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos (VRM), pareigūno darbo
užmokestį sudaro pareiginė alga,
priedas už tarnybos stažą ir priemo-
kos už kvalifikacinę klasę.

2007 m. vidutinis valstybės tar-
nautojo darbo užmokestis neatskai-
čius mokesčių (su priedais ir priemo-
komis) buvo 2,651 litas. Pernai dau-
giausiai valstybės tarnautojų – 10,
682 (40 proc.) gavo priemoką už įp-

rastą darbo krūvį viršijančią veiklą.
Daugiausia pareigūnų eina vy-

riausiųjų specialistų pareigas, tad
„ant popieriaus” jie gauna vidutiniš-
kai 2,544 litų. Tuo metu įstaigų va-
dovai sudaro 1,8 proc. visų valstybės
tarnautojų ir vidutiniškai per mėnesį
uždirba 4,938 litų. Vidinių departa-
mentų direktoriams 2007 m. per mė-
nesį priklausė apie 5,608 litų, o jų pa-
vaduotojams – 4,963 litų.

Skyrių bei tarnybų vedėjai per-
nai per mėnesį uždirbo 3,561 litų, jų
pavaduotojai – 3,157 litų. Poskyrių
vedėjų atlygis siekė 2,936 litų, specia-
listų – 2,245 litų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

PARYŽIUS
Dalai Lama pirmadienį atvyko į

Prancūziją ir pradėjo 12 dienų vieš-
nagę, kurios metu su prezidentu Ni-
colas Sarkozy nesusitiks, pranešė
vienas jo palydos narys. Planuotas
susitikimas su N. Sarkozy buvo at-
šauktas Dalai Lamos prašymu, kad
nebūtų erzinama Kinija ir nebūtų
trukdoma tibetiečių ir kinų dery-
boms, yra sakę N. Sarkozy padėdėjai
ir Tibeto dvasinio vadovo aplinkos
žmonės.

VARŠUVA
Piliečių platformos ir prezidento

Lech Kaczynski ilgai besitęsiantys
nesutarimai dar paaštrėjo. Lenkijos
valdančiosios partijos nariai jau gar-
siai svarsto, kaip atsikratyti vis ne-
populiaresnio prezidento. Praėjusią
savaitę Lenkijos prezidentas L. Ka-
czynski per radiją pareiškė, kad jis ži-
no apie dokumentą, kuris prieš porą
metų buvo sukurtas Piliečių platfor-
mos. Jame išdėstyti galimi jo nušali-
nimo nuo pareigų keliai. Laidoje
,,Sygnaly Dnia” L. Kaczynski kalbė-
jo, kad tame dokumente jis vaizduo-
jamas kaip didžiausias pavojus Pilie-
čių platformai, o pats dokumentas
priklauso dabartinio finansų minist-
ro Rostowski plunksnai. Tačiau, pa-
sak L. Kaczynski, jei Piliečių platfor-
mai jis esąs it krislas akyje, tai tik to-
dėl, kad vykdo visas pareigas, kurias
jam numato Konstitucija.

BERLYNAS
Stiprus Šiaurės jūros viesulas su-

kėlė sumaištį vakarų Vokietijoje.
Audra prasidėjo Šiaurės jūros pak-
rantėje. Schleswig-Holstein žemėje
daugelio miestų gatvės buvo nepra-
važiuojamos, gyvenamųjų namų rū-
siai užpilti vandens, gaisrininkai gat-
vėse pjaustė vėjo nulaužtus medžius.
Hamburge gaisrininkų komandos
buvo iškviestos net 220 kartų. Že-
mutinėje Saksonijoje vietomis labai
stipriai lijo – per 2 val. iškrito iki 30 l
kritulių. Pietų Vokietijoje vėjo stipru-
mas vietomis siekė net 111 km/ val. 

BEIJING
JAV prezidentas George W. Bush

pirmadienį po pietų išvyko iš Beijing,
kur 4 dienas stebėjo olimpiados ren-
ginius ir susitiko su Kinijos aukš-
čiausio rango pareigūnais. Savo vieš-
nagės metu JAV vadovas dalyvavo
olimpiados atidarymo iškilmėse, ste-
bėjo kelias varžybas, kuriose dalyva-
vo amerikiečių sportininkai, ir susiti-
ko su Kinijos prezidentu Hu Jintao
aptarti svarbiausių tarptautinių
klausimų, tokių kaip įvykiai Pietų
Osetijoje, derybos dėl Šiaurės Korėjos,
dvišaliai santykiai ir žmogaus teisės.

***
JAV vyrų tinklinio komandos

trenerio giminaitis buvo nužudytas,
o dar kita giminaitė ir kinas gidas bu-
vo sužeisti per išpuolį Beijing šešta-
dienį, informavo JAV olimpinis ko-
mitetas. Kinijos pilietis užpuolė 2
amerikiečius bei jų gidą, kai jie lan-
kėsi prie senovinio Būgnų bokšto. Po
to užpuolikas nusižudė nušokdamas
nuo paminklo. Užpuolimo motyvai
nėra žinomi. Policijos pareigūnai tei-
gia, jog nusižudęs užpuolikas buvo 47
metų Tang Yongming. Kinijos saugu-
mo pajėgos dėl olimpinių žaidynių
ėmėsi ypatingų saugumo priemonių.
Beijing teritorijoje budi apie 150
tūkst. policijos bei karinių parei-
gūnų. Valdžios duomenimis, per
olimpines žaidynes mieste apsilankys
apie 450 tūkst. užsieniečių.

KOLOMBAS
Per savaitgalio susirėmimus Šri

Lankos šiaurėje šalies kariai nukovė
115 ,,Tamilų tigrų” maištininkų. Tai
įvyko vyriausybės pajėgoms bandant
įsiveržti į šalies šiaurėje esančią suki-
lėlių tvirtovę. Reaktyviniai lėktuvai
apšaudė ,,Tamilų tigrų” būstinę,
esančią salos šiaurėje, pranešė šalies
kariuomenės pareigūnai. ,,Tamilų
tigrai” dar negali komentuoti padė-
ties dėl aukų, bet teigia, jog oro iš-
puolių metu žuvo 2 civiliai. Maišti-
ninkai kovoja už nepriklausomą vals-
tybę etniniams tamilams Šri Lankos
šiaurėje bei rytuose. Šri Lankos vy-
riausybė vykdo planą, pagal kurį sie-
kia laipsniškai iš ,,Tamilų tigrų” at-
imti šiaurėje esantį regioną ir laimėti
25 metus besitęsiantį pilietinį karą,
per kurį jau žuvo 70 tūkst. žmonių.

EUROPA

AZIJA

Gruzija siùlo sudaryti paliaubas 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS/
Alfa.lt) – Gruzijos prezidentas Mi-
chail Saakašvili pasirašė dokumentą,
kuriuo siūloma sudaryti paliaubas. Jį
į Maskvą nuveš Prancūzijos ir Suo-
mijos užsienio reikalų ministrai.

„Mes bandome tai kuo greičiau
sustabdyti,” – Vakarų žurnalistams
konferencinio skambučio metu pir-
madienį sakė M. Saakašvili.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Bernard Kouchner BBC teigė,
kad Gruzijos prezidentas M. Saakaš-
vili priėmė Europos Sąjungos pasiū-
lymą dėl ugnies nutraukimo, karinių
pajėgų atitraukimo abiejose mūšių
pusėse ir vėlesnių politinių derybų.

Pasak B. Kouchner, delegacija
vyks į Maskvą ir bandys įtikinti Ru-
sijos prezidentą Dmitrij Medvedev
paremti šį planą. Šiek tiek anksčiau
pirmadienį Rusijos prezidentas teigė,
kad Rusijos pajėgos kontroliuoja
Cchinvalį. Jo teigimu, Rusijos taikda-
riai darys viską, kas nuo jų priklauso,
kad apgintų Rusijos piliečių gyvybę ir
orumą.

Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos vadovas Alex-
ander Stubb sakė negalintis numa-
tyti, kada baigsis nesutarimai.

Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terijos sekretorius Laimonas Talat-
Kelpša teigia, kad „Rusijos tikslas nė-
ra Pietų Osetija. Ten padėtis jau val-
doma rusų. Tikslas – režimo pakeiti-
mas”. Pasak jo, tai karas, kuriame
nėra raudonų linijų.

Jo teigimu, Jungtinių Tautų Ta-
ryboje sekmadienį vyko aštrūs ginčai
dėl įvykių Gruzijoje. Užsienio reikalų
ministras P. Vaitiekūnas tvirtina, jog
svarbiausia, kad į šiuos įvykius rea-
guotų ir tarptautinė bendruomenė.

Tuo metu JAV valstybės sekreto-
rė Condoleezza Rice, telefonu kalbė-
dama su užsienio reikalų ministru
Petru Vaitiekūnu, pareiškė, kad įvy-
kiai Gruzijoje gėdingai primena so-
vietinę agresiją prieš „pavergtąsias
tautas” Vidurio Europoje ir Baltijos
šalyse.

Rugpjūčio 8 d. naktį Gruzijos ka-
riuomenė pradėjo operaciją, siekda-
ma vėl valdyti Pietų Osetiją. Jos val-
dymą Gruzija prarado po kruvino
susirėmimo dešimtojo dešimtmečio
pradžioje. Atsakydama į tai Rusija į

regioną įvedė kariuomenę.
Dauguma Pietų Osetijos gyven-

tojų turi Rusijos pasus.
Gruzijos užsienio reikalų minis-

terijos duomenimis, per praėjusias
naktis šalį puolė apie 50 rusų naikin-
tuvų. Jie mėtė bombas Tbilisyje ir ry-
tų Gruzijos Kakheti regione. Gruzi-
joje nuo šeštadienio paskelbta karinė
padėtis.

Dienraščio „The Wall Street
Journal” pirmadienį išspausdintame
straipsnyje Gruzijos prezidentas M.
Saakašvili teigia, kad Rusijos įsiverži-
mas į Gruziją primena Afganistaną
1979 m. ir Prahos pavasarį 1968 m.

Taip pat jis pažymi, kad „karą
pradėjo ne Gruzija ir ne Gruzija jį pa-
sirinko”. Pasak Gruzijos prezidento,
šį karą suplanavo Kremlius. M. Saa-
kašvili nuomone,  šis karas vyksta už
Gruzijos ateitį ir nepriklausomybę.
Jis taip pat teigia, kad šis karas aps-
pręs, kokioje Europoje gyvens „mūsų
vaikai”.

Naujienų agentūros taip pat
skelbia, kad Abchazijos ir Pietų Ose-
tijos prezidentai Sergej Bagapša ir
Eduardas Kokoity pirmadienį telefo-
nu susitarė artimiausiu metu kreiptis
į pasaulio bendriją ir paprašyti pripa-
žinti šių dviejų respublikų nepriklau-
somybę.

„Kiek dar turi būti pralieta oseti-
nų kraujo, kad būtų pripažinta mūsų
respublika? Tai buvo genocidas”, –
pabrėžė E. Kokoity, kalbėdamasis su
S. Bagapša.

Savo ruožtu S. Bagapša pranešė
E. Kokoity „apie karinio pobūdžio
priemones, kurių imasi Abchazija, at-
sakydama į Gruzijos agresiją prieš
Pietų Osetiją”.

„Gruzijos ir Pietų Osetijos veiks-
mus galima apibūdinti tik kaip oseti-
nų tautos genocidą. Manau, jog po šių
tragiškų įvykių niekam pasaulyje ne-
turi kilti minčių, kad Abchazija ir
Pietų Osetija gali gyventi su Gruzija
vienoje valstybėje”, – sakė agentūrai
„Interfax” Pietų Osetijos vadovas.

„Esu tikras, kad po šios tragedi-
jos tarptautinė bendrija turi pripa-
žinti Pietų Osetijos ir Abchazijos ne-
priklausomybę”, – pabrėžė S. Bagapša.

„Mūsų tautos pasirinko savo ke-
lią, ir tai yra nepriklausomų valsty-
bių kelias”, – sakė jis.

Įvairiose Europos šalyse vyksta Gruzijos palaikymo akcijos. Reuters nuotr.
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SKELBIMAI

LYDI ŠVENTADIENIS
XIX eilinis sekmadienis

Nebijoti Dievo
(Mons. Adolfas Grušas)

Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą
krantą, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną mel-
stis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nu-
plaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nak-
ties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę
jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla,
iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Tai aš. Ne-
bijokite!” Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave van-
deniu.” Jis atsakė: „Eik!” Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiu-
mi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pra-
dėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!” Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus
sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!” Jiems įlipus į valtį, vėjas nuri-
mo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!”

(Mt 14, 22–33)

IŠNUOMOJA

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 priedangos 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.

Kas išrado lietsargį?

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

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA

Atkelta iš 3 psl.
Argi taip? Dar kartą žvelkime į jų

pasiruošimą už poros mėnesių įvyk-
siantiems Seimo rinkimams. Rin-
kimuose dalyvauti teisę įsigijo 22 par-
tijos. Jos užsiregistravo Teisingumo
ministerijoje ir stojasi į grumtynes į
pačią svarbiausią Lietuvos demok-
ratijos saugyklą, deja, pačios tą de-
mokratiją pamynę po kojų. Daugybę
kartų apie tai čia kalbėjau, tad ir
nebesikartosiu, bet sąžinė liktų nera-
mi, nepriminus, kad kandidatus į Sei-
mą partijoms parinko ne jų rajonų
skyrių nariai susirinkimuose demok-
ratiniu būdu balsuodami, bet partijų
vadovybės Vilniuje, net nesutikda-
mos leisti skyriams pakeisti sąrašų
numeracijos. Štai jums, piliečiai,
sąrašas, ir balsuokite. Kuo toji de-
mokratija skiriasi nuo A. Lukašenkos
sukurtos Baltarusijoje?

Rinkimai kainuoja, reikia daug
pinigų partijų pasigarsinimui rinkė-
jams. Anksčiau juos sudėdavo Lie-
tuvos valstybės turtą susigriebę nau-
jieji milijonieriai. Buvo bėdų – jie

reikalaudavo atlygio jų verslams pa-
lankiais įstatymais. Piliečiai purkšta-
vo: Seimo nariai turi būti laisvi, bet
ne pinigais prie kurio nors mili-
jonieriaus įstaigos stalo kojos pririšti.
Valdžia juos atrišo, nutardama pati
duoti partijoms pinigų. Daug. Ką tik
paskyrė 10 milijonų litų. Priedas prie
anksčiau paskirtų. Kam? Visoms 22 į
Seimą kandidatuojančioms parti-
joms? Oi ne. Tik toms, kurios dabar
Seime ir vėl gali laimėti. Jų, rodos,
septynios. O kur gauti pinigų penkio-
likai kitų, kurių nėra Seime, ir jų ga-
limybės laimėti ribotos. Iš milijonie-
rių imti negalima, nes taip daryti už-
draudė valdžia, o ji pati neduoda?
Kaip joms supažindinti save su rinkė-
jais, papasakoti jiems savo programas
ir paprašyti paramos? O kam joms to
reikia? Valdžia savo partijas turi – juk
iš jų ir sudaryta – pinigais užtikrina
jų perrinkimą, ir ko jai daugiau
reikia? Geresnės „demokratijos” nė
pas A. Lukašenką nerasi.

Balsas.lt

Ar jau A. Lukašenkos keliu?

Po duonos ir žuvų stebuklingo
padauginimo Jėzus liepė mokiniams
lipti į valtį ir plaukti į kitą ežero
krantą, tuo tarpu pats pasiliko su
minia. Tai gailestingojo Viešpaties
paveikslas: Jėzus, apsuptas minios,
kuri išsiilgusi Jo žodžio, Jo galios, pa-
gydančios kūną ir sielą. Tačiau grei-
tai vaizdas keičiasi: Jėzus vėl vienas,
tik šį kartą kalno viršūnėje, besi-
kalbantis maldoje su dangiškuoju Tė-
vu. Neįmanoma atskirti šių dviejų
vaizdų. Jėzaus buvimas Tėvo artu-
moje įgalina Jį taip pat būti su žmo-
nėmis, jiems nešti išganymo žinią.

Tuo iškalbingesnis yra ežere
atsidūrusių mokinių vaizdas. Jie val-
tyje taip pat vieni, aplink juos nėra
minios, nėra ir Jėzaus. Jie vieni
patys, ir toji vienatvė tokia skirtinga
nuo tos, kuri supo Jėzų, Jam be-
sikalbant su Tėvu. Evangelistas tarsi
pabrėžia, jog logiška, kad tada, kai su
mokiniais nėra Jėzaus, jų valtis
papuola į audrą. Niekada neįmanoma
išvengti gyvenimo audrų, jei liekame
patys vieni.

Niekuomet nėra tekę būti laive
audros metu, tačiau teko matyti ne
vieną filmą, skaityti pasakojimus tų,
kuriems, kaip ir apaštalams, teko
kovoti su įsisiautėjusiomis bangomis
ir stipriu vėju. Todėl įmanoma įsi-
vaizduoti kokia slogi ir pavojaus
kupina nuotaika tuomet vyrauja
laive, koks trapus atrodo tas vienin-
telis prieglobstis, palyginti su griū-
vančiais vandens kalnais. Baimė…
Jausmas, užplūstantis žmogų tada,
kai jis nebėra tikras dėl ateities, kai
nežinome, į ką galime atsiremti, ir
netgi pati didžiausia parama atrodo
menka. Išsigandus sunku ar net neį-
manoma rodyti bet kokį optimizmą ir
jei net praeityje panašus atvejis jau
buvo įveiktas, nesėkmę išgyvename
taip, tarsi jokios išeities nebebūtų.

Jėzaus mokiniai, atsidūrę bangų
blaškomoje valtyje Tiberiados ežero

viduryje ir apimti baimės, primena
daugybę atvejų, kuriuos, tikriausiai
kiekvienam yra tekę išgyventi. Gy-
venimas toks panašus į tą Tiberiados
ežerą, o kiekvieno mūsų dienos – tai
tarsi ta mokinių valtis. Dažnai plauk-
ti yra lengva ir malonu, vanduo ra-
mus ir saulė šviečia virš galvos,
nesunku susigaudyti, kokia kryptimi
reikia keliauti, tačiau taip pat būna ir
tokių akimirkų, kai mūsų gyvenimą
sukrečia audros, kai kyla grėsmė
mūsų laimei, kai širdį sugniaužia
baimė ir jau nebesame dėl nieko tikri.
Tada suvokiame, jog esame silpni ir
vieni.

Atrodo neįtikėtina ir absurdiška,
kaip mokiniai elgiasi, pamatę prie jų
artėjantį Jėzų: jie savo Išganytoją
palaiko šmėkla ir Jo taip pat išsigąs-
ta, tarsi Jis būtų pats didžiausias
jiems gresiantis pavojus. Vis dėlto ne
kartą panašiai elgiamės ir mes.
Mums nėra lengva rasti Dievui pri-
deramą vietą mūsų gyvenime, nega-
na to: mes Jį paverčiame vaiduokliu,
tolimu tam, ką išgyvename. Kai mū-
sų gyvenimas tampa audringu ežeru,
mes pasiduodame baimei ir netgi jei
Dievas artinasi prie mūsų per drau-
gišką žodį, per artimą žmogų, per
maldos akimirkas, mes ir toliau lie-
kame vieni, esame susirūpinę tik sa-
vimi ir šaukiamės pagalbos, nebe-
turėdami jokios vilties.

Šio sekmadienio Evangelija kaip
tik ir liudija mums, jog negali būti
beviltiškų padėčių. Jėzaus pakvieti-
mas, skirtas Petrui: „Eik!” galioja ir
kiekvienam iš mūsų. Reikia tik ne-
sileisti užvaldomiems baimės, neuž-
sidaryti savyje, nelikti vieniems, be
Dievo širdyje, ir tada tikrai įvyks ste-
buklas. Netgi tada, kai kils pavojus
paskęsti, nes nė vieno žmogaus tikėji-
mas nėra tobulas, galime būti tikri,
jog Išganytojas išties mums savo
gelbstinčią ranką. 

Vatikano radijas

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. 773-476-2242IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

SVEIKINAME STOVYKLAUTOJUS!
Lietuvių Fondas per 5 metus įvairioms
lietuviškoms jaunimo stovykloms yra skyręs
181,846 USD.

Jūsų įnašai Lietuvių Fonde užtikrins,
jog lietuviškasis jaunimas ir toliau
klegės lietuviškai skautų, ateitininkų,
šeimų ir įvairiose kitose stovyklose.

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127thStreet, Lemont, IL 60439

www.lithuanianfoundation.org

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis
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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 GYDYMASKodėl? Elizė Rekliu sako, kad
lietuvių dvasia nuostabi. Jos kalba
artimiausia visos Europos indoeu-
ropiečių prokalbei. Pagal kalbos grožį
ir vertingumą lietuvių kalbai reikia
skirti pirmąją vietą Europoje. Tokią
kalbą išlaikyti, jos turtingumą iš-
saugoti tegalėjo tik turtingu vidaus
gyvenimu pasižyminti tauta. Tai rodo
ir kitos jos dvasinės apraiškos. Lie-
tuvių drožiniai – tas liaudies menas
stebina visą pasaulį. Galima sakyti,
tame mene randa vietą kažkoks kos-
minis skausmas, idealo pasiilgimas,
bodėjimasis žiauria tikrove. Tokiai
lietuvių nuotaikai ypač artima krikš-
čionybė. Nenuostabu, kad, tapę
krikščionimis, lietuviai taip pamėgo
vaizduoti Rūpintojėlį – tą susirūpi-
nusį dėl blogio, tą spindintį gerumu
Jėzų, nes tas gerumas atspindi lietu-
vio charakterį. Todėl Rūpintojėlis,
Sopulingoji ir šventieji pasidarė pa-
čiais mėgstamiausiais lietuvių meno
objektais. Toks menas gal niekur
nebuvo taip paplitęs, kaip lietuvių
tautoje. 

O dainų ir tautosakos turtingu-
mas! Kaip gražiai sako muzikas Tetc-
meris: ,,Lietuva – dainingiausia pa-
saulio tauta.” Suomių mokslininkas
Niemajeris pritaria: ,,Jokia tauta ne-
turi tiek daug dainų, tiek daug ly-
rinių jausmų kaip lietuviai. Ir tie
jausmai tokie gražūs – nėra lietuvių
liaudies dainose vulgarios erotikos,
kokia būdinga daugelio tautų dai-
nose”...

Didelė mūsų tautos dvasia daug
davė ir mūsų kaimynams lenkams.
Lenkų literatūroje gana dažnai gali-
ma rasti prisipažinimų, kad iš Lie-
tuvos jie gavo visa, kas brangiausia.
Juk žymiausias, garbingiausias lenkų
karalius Jogaila – iš Lietuvos, lietu-
vis. Jogaila ir jo dinastija sukūrė
lenkų istorijoje pačią garbingiausią
gadynę. Ir visos Lenkijos didžiosios
giminės – iš Lietuvos. Tai Radvilai,
Sapiegai, Pacai, Katkevičiai, Čarto-
ryskiai, Sobieskiai. Vilniaus univer-
sitetas ilgą laiką – geriausias lenkų
kultūros židinys. Iš Lietuvos lenkai
gavo ir didžiausią savo poetą Adomą
Mickevičių – savo aukščiausią dvasios
vadą. 

Kodėl lietuvių tauta tokia tvirta?
Tikėjimas ją darė tvirtą ir jautrią
gėriui. Ar lietuviai garbino taikų

žaltį, senuosius dievus ar Atpirkėją
Jėzų Kristų, visa tai atsispindėjo
lietuvių dvasioje, tai matyti iš jų
gerumo. Todėl dar XI amžiuje toks
istorikas rašytojas Adomas Breme-
nietis savo kronikoje rašė apie mūsų
protėvius: ,,Tai – žmoniškiausi pa-
saulio žmonės. Tai taikūs, kantrūs
žmonės, visada padedantys visiems
kenčiantiems.”

Ir visi visi pripažįsta lietuvių
gerumo šaknis – tikėjimą, religin-
gumą... Amerikiečių kardinolas Ka-
shingas, kai sužinojo apie Kryžių kal-
ną, apie lietuvių kovas už lietuvišką
žodį, už tikėjimą, pripažino: ,,Lietu-
vių tikėjimas niekur pasaulyje ne-
pralenktas”. 

Toks Sirijos mokslininkas Ra-
faelis Nakla, perskaitęs lietuvių isto-
riją, mokėdamas 32 svetimas kalbas,
nutarė išmokti 33-ją – lietuvių, kad
galėtų mums, lietuviams, parašyti laiš-
ką. Jis rašė: ,,Aš garbinu ir šlovinu
tave, nedidele lietuvių tauta. Tu tiek
iškentėjusi už laisvę, išauginsi tūks-
tančius didvyrių ir šventųjų.” 

Aivaras CITRONAS
Didžiuojuosi savo tauta, sugebė-

jusia sunaikinti Romos imperijos ka-
rinę galybę, laimėti prieš Čingischano
Aukso ordą, atlaikyti katalikiškos
Romos karinių vienuolijų puolimus,
išgyventi šimtmečius trukusias ru-
sišką ir kitokias okupacijas. Didžiuo-
juosi mūsų tautos žyniais, sukūru-
siais nuostabiausią ir vieną iš seniau-
sių kalbų pasaulyje, nurodžiusiais
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui
Gediminui pastatyti Vilnių ir sukurti
valstybę, kurioje būtų puoselėjama
religinė, rasinė ir kultūrinė toleranci-
ja. Didžiuojuosi Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės šviesuoliais, paliku-
siais pasauliui monumentalų įsta-
tymų leidybos paminklą – Lietuvos
Statutą (surašytą 1529 m.). Nuo Jus-
tiniano (romėnų) laikų tai buvo pir-
masis, tikrąja to žodžio prasme,
Europoje teisynas, pagal jo pavyzdį
Napoleonas sukūrė pirmąją Europos
Konstituciją. Didžiuojuosi mūsų tau-
tos atstovais, kalbėjusiais ir rašiu-
siais kitomis kalbomis – I. Kantu, N.
Koperniku, L. Tolstojumi, A. Dos-
tojevskiu, A. Mickevičiumi, J. Kon-
radu, K. J. Voityla, J. Brodskiu.

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 12

PER 18 METŲ MINISTRŲ KĖDES
IŠBANDĖ 130 POLITIKŲ 
Atkelta iš 3 psl.   Vos keturis mėne-
sius ūkio ministro portfelį panešioti
teko Eugenijui Gentvilui. Tačiau
dabartinis europarlamentaras teigė,
jog tai nėra toks jau trumpas laikas,
per kurį nieko neįmanoma nuveikti.

„Manau, kad spėjau suprasti, ką
reiškia būti ministru, – tvirtino jis. –
Buvo ką veikti. Tuomet vyko ‘Mažei-
kių naftos’ perėmimas iš ‘Williams’ į
‘LUKoil’ arba ‘Jukos’ rankas. Pavyko
pasiekti, kad įmonė neatitektų
‘LUKoil’. Kitas dalykas, kurį tuo
metu spėjome padaryti – sukurtas
‘Lietuvos energijos’ restruktūrizavi-
mo modelis. Taip pat pavyko su par-
tijomis suderinti ‘Lietuvos dujų’ pri-
vatizavimo modelį. Su Algirdu Bra-
zausku, kaip galimu premjeru, suren-
gėme spaudos konferenciją, jis pa-
tvirtino, kad laikysis to privatizavimo
modelio, bet pasielgė kitaip.”

E. Gentvilas taip pat didžiavosi,
kad tuometinė Liberalų sąjunga
parengė ir Seimui pateikė gyventojų
pajamų mokesčio mažinimo nuo 33
iki 24 proc. schemą. „Tai buvo mūsų,
Liberalų sąjungos, kertinis punktas.
Seimas mūsų siūlymą atmetė, A.
Brazauskas išvadino piemenimis, kad
nežinome, kaip valdyti valstybę, kad
ją nuskurdinsime. Bet praėjo treji
metai ir pats pasiūlė tą patį”, – sakė
E. Gentvilas.

Tačiau jis prisipažino, kad ketu-
rių mėnesių neužteko pertvarkyti
Ūkio ministerijos kanceliariją. „La-
bai norėjau panaikinti viešąsias įstai-
gas, kurių vienas iš steigėjų buvo
Ūkio ministerija. To visiškai nespėjau
padaryti. Pasipriešinimas buvo dide-
lis. (...) – apgailestavo eksministras.

Nepastoviausios 
ministerijos

Per 18 metų dažniausiai keitėsi
Sveikatos apsaugos ir Finansų minis-
terijų vadovai. Pirmosios ministerijos
vadovai vidutiniškai dirbo po 15

mėnesių, antrosios – po 16 mėnesių.
Pasak V. Dumbliausko, gana dažną
Finansų ministerijos vadovybės kaitą
galima būtų paaiškinti tuo, kad ši
institucija valdo valstybės piniginę. O
sveikatos apsaugos ministrų atsis-
tatydinimus politologas linkęs „nu-
rašyti” medikų grupuočių kovoms.
„Vieša paslaptis, kad yra Vilniaus ir
Kauno medikų grupuotės. Pavyz-
džiui, ministras Žilvinas Padaiga
buvo Kauno klinikų žmogus, spauda
rašė, kad jis darė klinikoms naudin-
gus sprendimus”, – teigė jis.

Tarptautinių santykių ir poli-
tikos mokslų instituto docentas aiški-
no, kad ministrų kaitą paprastai
lemia nestabili politinė dauguma par-
lamente. Todėl, anot jo, vidutinis 26
mėnesių ministro darbo laikas atrodo
visai normaliai. „Tvirta dauguma
parlamente buvo tik 1992 ir 1996 m.
O paskui teko kurti koalicines daugu-
mas. Šių sudėtis gana dažnai kito.
Pamenate, kaip Paulauskas (Nau-
josios sąjungos vadovas Artūras Pau-
lauskas – Alfa.lt) buvo su Paksu
(tuometiniu Liberalų sąjūdžio vado-
vu Rolandu Paksu – Alfa.lt), o paskui
Paulauskas perbėgo pas Brazauską
(Socialdemokratų partijos vadovą –
Alfa.lt). Šis Seimas irgi stipriai
koalicinis, – sakė V. Dumbliauskas. –
Nestabili padėtis parlamente per-
simeta ir į Vyriausybę.”

Politologas prognozavo, kad pa-
dėtis liks panaši ir po Seimo rinkimų
spalį. „Būsimasis Seimas nedaug kuo
skirsis nuo dabartinio. Man, kaip
piliečiui, liūdna, kad dauguma bus
nestipri, nedrausminga, nestabili.
Tai reiškia, kad keisis ministrai, –
svarstė jis. – Tačiau Lietuvos valsty-
bės tarnyba profesionalėja, ji turėtų
dirbti nepaisydama to, koks minis-
tras ateina. Ministerija turi savo
darbą atlikti.”

Sutrumpinta.
Alfa.lt 



10              DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 12 d., antradienis

Šv. Kazimiero  lituanistinė mo ky k   -
la yra labai reikšminga Los Angeles
lietuvių gyvenimo dalis. Ja džiaugiasi
parapijiečiai, didžiuojasi organizacijų
vadovai. Dažnai atvyks tantys svečiai
apžiūri mo kyklos kla ses, susipažįsta
su mokiniais ir mo ky tojais. Svečiams
ypač  įdomu stebėti mū sų kuklias, bet
įspūdingas rytme čio apeigas, kai kar -
tu sukalbama mal da ir pagerbiamos
vė liavos.

Kiek vienais mokslo metais nu -
vei kiame daug darbų. Šie metai taip
pat pasižymėjo įvairių renginių gau -
sa. Svarbiausias pasiruošimas vyko
dviem šventėm – Šiluvos Marijos
šven tei gegužės mėnesį ir XIII Lie -
tuvių Tautinių šokių šventei  liepos
mė nesį. 

Susirenkame į mokyklą ne tik
pramokti lietuvių kalbos, susipažinti
su Lietuvos istorija, geografija, litera -
tūra, dainomis ir šokiais. Sutei kiame
mokiniams progą geriau susipažinti
su katalikų tikėjimu, pa siruošti sak -
ramentams ir pagilinti sa vo dvasinį
gy venimą. Taip pat skatiname drau -
gišką bendravimą, rengiame konkur-
sus, sporto ir kultū rines programėles.
Visa tai ir yra vaiko auklėjimo pag -
rindas. 

Šiluvos Marijos paveikslo pilig ri -
minė kelionė per mokyklos šeimas Ši -
luvos jubiliejinių metų proga akivaiz -
džiai parodė mūsų pasišventimą Die -
vo Motinai. Dėkoju tėveliams, ku rie
su pranta mokyklos uždavinius ir, ne -
gailėdami savo laiko, praturtina savo
vaikus, atveždami juos į lietuvišką
mokyklą.

Šiais mokslo metais mokyklą lan -
kė 130 mokinių, dirbo per dvi de šimt
mokytojų ir pagalbininkų, tarp jų ir
kunigas Tomas Kara naus kas. Dir bo -
me 32 šeštadienius. Viltį kelia ypač
gausus ,,kiškių” ir priešdarželinės
klasės būrys. Į šias klases savo vai kus
atveda buvę lituanistinių mokyklų
mo kiniai ir neseniai iš Lietuvos at -
vykę tėveliai. Trečdalį mokinių su -
daro naujųjų ateivių vaikai. 

Rugsėjo mėnesį visa mokykla da -
lyvavo Los Angeles arkivyskupijos
su  rengtose migrantų šv. Mišiose Ma -
rijos Angelų Karalienės  katedroje ir
tautų festivalyje. Mūsų mokiniai,
pasipuošę tautiniais drabužiais,  da -
ly vavo li turgijoje ir šoko programos
metu. Kaip mes didžiavomės!

Šokome Los Angeles kasmet vyk-
stančiose Lietuvių dienose, džiau gė -
mės Kalėdų eglutės programa. Blynų
baliuje virėm košę ir parodėme žiups -
nelį Lietuvių Tautinių šo kių šventės
programos.

Kaip ir kasmet, Vėlinių proga ap -
lankėme lietuvių kapus Forest Lawn
kapinėse. Įsmeigdami trispal ves pa -
puošėme kapus. Prisidė jome prie lab-
daros vajaus pardavinėdami Lietuvos
seselių vedamos ,,Šeimų užuovėjos”
pa gamintas atvirutes. Mo ky tojos da -
lyvavo Vakarinio pakraščio mokytojų
konferencijoje, į kurią at vyko JAV LB
Švietimo tarybos pir mininkė Daiva
Na vickienė. Tėve liams suruošėme su -
sikaupimo vakarą su kun. Ričardu
Repšiu. Viešnia iš Lietuvos Irena
Veisaitė supažindino vyresniuosiuss
mokinius ir tėvelius su Lietuvos žydų
padėtimi karo metais. Mokyklą ap -
lankė LR generalinis konsulas New
York  am basadorius Jonas Pas laus -
kas. Buvęs mūsų mokyklos abiturien-
tas, JAV kariuomenės leitenantas
Alek sas Newsom, atvykęs iš karo
lauko  Af ga nistane, pasveikino moki -
nius ir padėkojo jiems už laiškus ka -
riams ir maldas.  Vasario 16-sios pro -
ga suruoštą Dailaus žodžio konkursą
vedė akto riai Justina Grumslytė ir
Amandas Ragauskas. Politiniu studi-
jų savaitgalio programoje dalyvavo
keli mūsų mokyklos tėveliai ir  jauni
mokytojai. Ta proga svečiavosi žur-
nalistė Gabrielė Vasiliauskaitė, To -
mas Dap kus ir prof. Val Samonis.

Mokytoja Kristina Kazlauskienė
įkūrė mokyklos orkestrėlį „Gintarė -
liai”, kuris keletą kartų mus linksmi-
no savo programomis. Visi mokiniai
dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos
skelbtuose rašinių ir piešinių kon -
kur  suose, kuriuose laimėjo nemažai
premijų.

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklau -
somybės atkūrimo šventę, paminė jo -
me linksma Sporto diena, kurią suor-
ganizavo Vytas Vyšniauskas. Moki -
niams tai buvo nuostabi šventė!  Ku-
ni gas Ričardas Doveika, Vilniaus ka -
tedros klebonas, vedė priešvelykinį
susikaupimą; svečias Vidmantas Be -
za ras, Aplinkos apsaugos pareigūnas
iš Lietuvos, supažindino klausytojus
su ekologine padėtimi Lietu voje. Ba -
landžio mėnesį būrys moki nių šoko
Skandinavų festivalyje. Motinos die -
nos proga visus linksmino dailininkai
Ginta ras Jo cius ir Rolandas Kiaule -
vičius (grupė GIRO), o tėveliai vaiši-
no mamytes. 

Didžiausia šių metų šventė –
Ma   rijos Apsireiškimo Šiluvoje 400
metų sukaktis – subūrė visas moki -
nių šeimas. Ta proga mokykloje lan -
kėsi garbingi svečiai – Kauno metro-
politas arkivyskupas Sigitas Tamke -
vičius  ir užsienio lietuvių sielovados
vadas prelatas Edmundas Putrimas.

DEIMANČIUKAS, ĮT VIRTINTAS Į GRAŽIĄ LIETUVYBĖS KARŪNĄ
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos veikla

Jie pasveikino mūsų ryžtą garbingai
atšvęsti Marijos šventę ir palinkėjo
toliau būti ištikimiems savo tikėji -
mui. Iškilmių metu mokinių choras,
vadovaujamas Auksės Jackūnaitės,
gražiai giedojo didžiulėje Los Angeles
Marijos Angelų katedroje. Vyresni
mokiniai dalyvavo liturgijoje. Pirmą
komuniją priėmę vaikučiai prisidėjo
prie procesijos, organizacijų atstovai
žygiavo su vėliavoms, nuoširdžiai pa -
dėjo mokytojos, o – tėveliai rūpinosi,
kad visi vaikai laiku atvyktų į šventę.
Nėra tinkamų žodžių išreikšti, kokia
graži buvo ši šventė ir kaip svarbu,
kad visi savo darbu prie jos prisidėjo.
Padėka ir pagarba visiems.

Šiais metais į gyvenimą išly-
dėjome šešis abiturientus:  Paulių Ba -
rysą, Gytį Jo gą, Viktorą Jogą, Mo -
niką Marcinke vičiūtę, Nidą Mulokai -
tę ir Liną Poli kai tytę. Jais didžiuo-
jamės, linkime sėkmės ir kviečiame
visus mokinius sek ti jų pavyzdžiu.

Mokslo kelionėje juos lydėjo dė s -
tytojai: dr. Živilė Gimbu taitė, dr. Ro -
landas Giedraitis, Juozas Venckus,
Vy  tautas Černius. Padėka jiems.

Mokslo metų užbaigimo iškilmė -
se apdovanojome  mokinius, o ilgame -
tėms mokytojoms: Danguolei Var nie -
nei, Dalilei Polikaitienei ir Jūratei
Ven ckienei už 30 metų darbą; Aldo -
nai Kudirkienei už 20 metų darbą
JAV LV Švietimo tarybos vardu įtei -
kėme žymenis. Praėjusiais metais
žy  muo už 30 metų pedagoginę veiklą
lituanistinėje mokykloje buvo įteik-
tas mokykos direktorei Marytei New -
som.

Mokyklą rėmė dosnūs aukotojai:
Kling Family Fund, Lietuvių Fondas,
JAV LB Švietimo taryba, Tautiniai
Namai, ALT, JAV LB Lietuvių Ben -
druomenės Vakarų apygar da, Šauliai
ir kiti. Be finansinės paramos negalė-
tume taip sklandžiai dirbti. Ačiū!

Visus, prisidėjusius prie mokyk-

los darbo, sunku išvardinti, tikrai ko -
kį vardą nenoromis galiu praleisti.
Dė kojame visiems tėveliams, prisidė -
jusiems prie įvairiausių komitetų
veiklos, ypač tėvų komitetui, kurio
pa reigingas pirminin kas yra Virgis
Kas putis; visiems, ku rie triūsė prie
nuotraukų, met raš čio, vaišių, biblio -
tekos tvarkymo, kurie budėjo, dalino
maistą, ruošė patarnautojus šv. Mi -
šioms, organizavo šv. Mišias šei -
moms. Tariame nuoširdų ačiū prog -
ramų vedėjoms, mokytojų pa va -
duotojoms, organizacijų vado vams,
šokių mokytojoms, vairuotojams, kė -
džių tvarkytojams ir visiems kitiems.
Kaip matote, be jūsų neapsieitume.

Jus  taip pat esate mokykla.
Mokytojai, kurie  kas savaitę ruo-

šėsi pamokoms, rūpi nosi mokinių ge-
rove, rinkosi, organizavo, tarėsi, mo -
kinių darbus taisė, klausėsi kriti kos,
džiaugėsi pagyrimais, reikalui esant
sujungdavo kla ses, nesiskundė, pa-
juokaudavo ir vis remdavo lietuviš ko
auklėjimo darbą – visi ver ti auksi nių
medalių. Laimingas miestas, ku ris
gali di džiuotis tokiais asmenimis.

Kas šeštadienį skaniu maistu
mo kinius maitino Dalia Ragauskienė
su šeimininkėmis, už ką mes joms
taip pat dėkojame. 

Aprašiau išskirtinius mokslo me -
tų įvykius. Tačiau mokykloje dar vy -
ko skaitymas, rašymas, deklamavi-
mas, istorinės diskusijos, žaidimai,
šo  kiai, dainos, ir susipažinimas su
Die  vu. Užsimezgė draugystės, gimė
nau ji mokinukai, iškeliavo Dievulio
pašauktieji, ypač paminėtinas a. a.
Paulius Jasiukonis. Daug padarome
per tas kelias šeštadienio valandas.
Kiekvieni metai – deimančiukas – įt -
virtintas į gražią lietuvybės karūną,
kurią jūs visi garbingai nešiojate.
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom 

Los Angeles Šv. Kazimiero lit.
mokyklos direktorė 

Sporto diena Kovo 11-sios proga. 

Dailaus žodžio konkurso nugalėtojai (antroje eilėje) ir vertintojai (pirmo-
je eilėje iš kairės): Amandas Ragauskas, Justė Grumslytė, Rolandas Žu-
kauskas ir Marytė Newsom.                     Kristinos Kazlauskienės nuotraukos

JAV LB Švietimo tarybos organizuojami 
Mokytojų kursai

rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 dienomis 
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno patalpose, 

37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260

Pagrindinė programos prelegentė – dr. Audronė Skrupskelienė,  Uni-
versity of South Carolina Pedagogikos departamento darbuotoja. Ji kalbės
apie mokymosi teoriją (Learning theory). Mokytojai pasidalins savo darbo
lituanistinėse mokyklose patirtimi.

Registracijos anketas rasite JAV LB Švietimo tarybos tinklalapyje:
www.svietimotaryba.com

Užpildytas anketas siųsti adresu: Dr. Edward Bubnys, 289 Abbott Run
Valley Road, Cumberland, RI 02864-3253 arba el. paštu: edward.bub-
nys@cox.net. Su klausimais kreiptis į Daivą Navickienę: donavickas95
@hotmail.com 
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Pokalbiai 
Dubysos slėnyje

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Kaip įprasta, pirmąjį birželio šeš-
tadienį į Ariogalą, į gražųjį Dubysos
slėnį, iš visų Lietuvos kampelių aš-
tuonioliktąjį kartą rinkosi buvę trem-
tiniai ir politiniai kaliniai. Iš pirmo
žvilgsnio, rodos, ,,šventė su Lietuva
širdy” niekuo nesiskyrė nuo ankstes-
niųjų. Šv. Mišios, tremtinių chorai, į
būrelius susimetę žmonės pagal ka-
linimo ir tremties vietas, pagal rajo-
nus, kuriuose gyveno jaunystėje ar
kuriuose gyvena dabar; žilagalviai
vy-rai ir moterys, ieškantys jaunystės
draugų, kurie sunkiausią gyvenimo
valandėlę ištiesė pagalbos ranką,
nors patys buvo tokie pat beteisiai,
alkani ir pažeminti. Tačiau atidžiau
įsižiūrėjus galima buvo pastebėti, jog
šiemet susirinko mažiau žmonių.
Bėgantis laikas daro savo: vieni iške-
liauja į Amžinybę, kiti pasiligoja ir
nebesiryžta keliauti. Kitąmet jų su-
sirinks gal dar mažiau. Todėl nuta-
rėme pakalbinti keletą tremtinių ir
politinių kalinių, pateikdami klau-
simą: ,,Ko niekada iš atminties nepa-
jėgia ištrinti greitai skubantys metai,
kas iš pasąmonės vis regisi sapnuo-
se?” Žmonės mielai pasakojo. 

Valerija iš Vosiliškio (Raseinių
raj.), partizanų ryšininkė, pusantrų
metų tardyta ir kankinta Šiaulių ka-
lėjime, nieko neišdavusi, nuteista 10
metų lagerio ir 5 tremties. ,,Didžiau-
sias žmonių pažeminimas, pasityčio-
jimas, pasmerkimas fizinėms ir mo-
ralinėms kančioms. Vienu metu mus,
trisdešimt nuteistų jaunų mergaičių,
paskyrė aptarnauti lageryje kalinčias
įvairių tautybių senyvas moteris.
Kinietės, vokietės, ukrainietės, lietu-
vės, net žydė, pabėgusi iš geto, įkalin-
ta už tai, kad liko gyva. Dauguma jų
– aklos, kurčios, visiškai išsekusios.
Tokie buvo sovietų valdžios priešai.
Jas kas dieną atidžiai suskaičiuoda-
vo. Daug laiko buvome verčiamos
dirbti taigoje, kirsdavome medžius.
Nuo darbo normos įvykdymo pri-
klausė duonos davinys. Buvau smul-
kutė, išsekusi, niekas nenorėjo su

manimi dirbti poroje. Tik Staselė, ki-
lusi nuo Pušaloto (Pasvalio raj.)
manęs pasigailėjo. Mane iš Sibiro
paleido anksčiau, ją – vėliau. Lie-
tuvoje draugaujame iki šiol, lanko-
mės viena pas kitą”.

Joana nuo Skuodo, tuomet še-
šiolikmetė gimnazistė, kartu su šei-
ma ištremta iš Lietuvos 1948 metais.

,,Kretingoje skrebai mus apvogė,
į Sibirą dardėjome nieko neturėdami.
Nelaisvėje – badas nuo pirmos die-
nos. Mano plaštakos buvo kruvinos
nuo sunkaus fizinio darbo, už kurį
gaudavau 400 gr. duonos. Ji buvo iš
vikių, avižų, miežių mišinio, šlapia,
kepta su alūnu. Didžiausia svajonė –
pavalgyti.

Mamą išvežė nėščią. Sibire gimė
mūsų sesutė Irutė, kuri mirė viene-
rių metų. Brolis Kazimieras taigoje
nušalo kojas, jos gangrenavo. Ken-
tėdamas baisius skausmus, šaukė:
‘Sese, gelbėk, aš nenoriu mirti’. Ne-
galėjome jo išgelbėti, mirė dvidešimt
dviejų metų amžiaus. Paskui ištekė-
jau taip pat už tremtinio. Pirmąjį
kūdikį pavadinome Irute, mirusios
sesutės atminimui. Tačiau ir mūsų
dukrelė mirė Sibire”.

Petras iš Papilio (Biržų raj.),
1948 metų tremtinys. ,,Mano brolis
nutarė neiti į Raudonąją armiją, slap-
stėsi Biržų girioje. 1944 m. gruodžio
17 d. slapčiomis parėjo namo pasiimti
šiltesnių drabužių ir maisto. Naktį
mūsų sodybą apsupo, brolį nušovė,
uždegė namus. Tėvą, motiną ir mane
išvarė, visus žiauriai tardė, mušė.
Pirmiausia paleido motiną. Ji rado
negyvo sūnaus kūną, sudegintą sody-
bą. Padedama kaimynų, palaidojo
sūnų. Tėvo nebepaleido. Mane laikė
du mėnesius. 1948 metais mane kar-
tu su motina ištrėmė į Sibirą”.

Adelė iš Merkinės, tremtinė nuo
1945 metų rugsėjo vidurio. ,,Mūsų tė-
vas – partizanas, žuvęs 1946 m. Mo-
čiutę, senelį, mamą ir mus, dvi sesu-
tes, ištrėmė į Sibirą. Man buvo treji,
sesutei vieneri meteliai. Visada no-

rėjome valgyti. Pastebėjau, kad šei-
mininkas savo vištoms nunešė dar
karštų garuojančių bulvių. Ėmiau jas
valgyti. Pastebėjo, man taip spyrė,
kad atsitrenkiau į sieną. Namo grį-
žau su mėlynėmis. Senelis mirė iš
bado. Artėjo rinkimai. Atėjo mus
varyti balsuoti. Močiutė jiems sako:
‘Mirštame iš bado. Paimkit šautuvą
ir visus iššaudykit.’ Kitą rytą močiutę
išvežė”.

Aldona iš Nedzingės (Varėnos
raj.), tremtinė. ,,1944 metais areštavo
tėvą. Mamą, du brolius ir name ketu-
riolikmetę išvežė į Sibirą miško dar-
bams. Buvome niekinami, vadinami
banditais, nemokėjome komių kal-
bos. Vietiniai mūsų bijojo. Ryškiau-
sias prisiminimas: pavargusi grįžtu iš
darbo ir matau – sėdi vyriškis, senas,
suvargęs, be dantų. Tai buvo mano
tėvas, kurį vaizduotėje mačiau tokį,
koks buvo Lietuvoje: jaunas, gražus,
sveikas. Tėvą labai mylėjau, į jį esu
panaši. Ir štai po penkiolikos metų,
praleistų šachtoje kasant anglis,
nebegalėjau jo atpažinti”.

Silvelina iš Sintautų (Šakių
raj.), tremtinė. ,,Tėvui nuo trėmimo
pasisekė pabėgti. Du broliai, parti-
zanų ryšininkai, buvo kalėjime. Mane
šešiolikmetę, trylikos ir ketverių me-
tų sesutes ištrėmė į Sibirą. Ką ten pa-
tyrėme, nepasakosiu. Geriau papasa-
kosiu, kaip buvo mums grįžus į Lie-
tuvą. Sibire ištekėjau už politinio ka-
linio, į tėvynę parsivežėme dešimties
mėnesių dukrytę. Tėviškę radome su-
griautą. Nors neleido, bet savo lėšo-
mis stengėmės atstatinėti. Tarybinis
ūkis apdėjo mokesčiais, reikalavo mo-
kėti už butą, nors gyvenome savo na-
muose, kuriuos didelėmis pastango-
mis atstatėme. Nebuvo kitos išeities –
išsikėlėme gyventi į Vievį”.

Kazimieras iš Kuršėnų, tremti-
nys. ,,Sibire aš, septynerių metų bro-

liukas, eidavome elgetauti. Taip ne-
numirėme iš bado. Lietuviai daug ge-
rų darbų padarė Sibire: atstatė nus-
mukusias fermas, pakėlė nusmuku-
sius kolchozus. Lietuvius už sąžinin-
gą darbą, aukštą moralę netrukus ru-
sai pradėjo gerbti”.

Petras nuo Būtingės, politinis
kalinys. ,,Mano tėvas buvo savanoris,
gynęs Lietuvos laisvę. Aš taip pat ki-
toks negalėjau būti. Okupacijos pra-
džioje nusprendžiau: ‘Lietuvą palik-
siu tik tada, kai surakins rankas ir
kojas, prievarta išveš’. Labiausiai į
atmintį įsirėžė tardymai Kretingoje.
Kas naktį mušdavo, tyčiodavosi. Į ka-
merą atvilkdavo kruvinus, leisgy-
vius”.

Nijolė iš Mosėdžio, politinė kali-
nė. Mane areštavo 1952 metais iš Mo-
sėdžio gimnazijos. Okupacijai prieši-
nomės taip, kaip mokėjome: rašėme
ir platinome proklamacijas, gėlėmis
puošėme partizanų kapus. Per kratą
atrado mano parašytų eilėraščių. Tai
buvo įvardyta kaip tėvynės išdavi-
mas. Nuteisė dešimčiai metų kalėti.
Kai suėmė, man buvo septyniolika.
Slogiausias – vienišumo jausmas:
tėvai Sibire, giminės pasitraukę į
užsienį, pasijunti pasaulyje vieniša,
niekas neatsiunčia siuntinėlio, ne-
iškviečia į pasimatymą”.

Algirdas iš Klaipėdos, politinis
kalinys. ,,Buvau suimtas susišaudy-
me su ginklu rankoje. Man tuomet
buvo šešiolika metų. Apsimečiau
kurčnebyliu. Nekalbėjau puspenktų
metų. Buvau nuteistas mirties baus-
me, kuri paskui buvo pakeista 25 me-
tams ypatingojo režimo lagerio. Ap-
simes  damas kurčnebyliu laimėjau
tiek, kad nieko neišdaviau”.

Iš kalbančiųjų niekas neprakeikė
budelių. Kančias padėjo iškęsti mal-
dos, meilė Tėvynei.

Edmundo Simanaičio nuotr.

A † A
Dr. FERDINANDUI KAUNUI

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai VANDAI,
vaikams RIMUI, REGINAI ir RAMONAI su šeimomis ir
Vandos seseriai ZITAI.

Augė  Rastonienė su šeima
Winter Springs, FL

A † A
TĖVELIUI

iškeliavus į Amžinybę, jo dukrai, mūsų jaunystės
draugei, MARIJAI ANDRIJONAITEI-RILEI ir jos
visai šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Judita Stanislovaitienė su šeima
Rita Rašymienė su šeima

Vilija Vakarytė

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ 
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

(Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS
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�Šv. Antano parapijos lietuviai
Cicero rugpjūčio mėn. 17 d. paminės
Motinos Marijos su Kūdikiu Šiluvoje
400 m. apsireiškimo jubiliejų. Minė ji -
mas vyks parapijos didžiojoje salėje.
Minėjimo bei meninę programą pa -
ruo šė kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Jis
bus minėjimo paskaitininkas. Po
minėjimo – vaišės. Cicero lietuviai
nuo   širdžiai kviečia atvykti žmones ir
iš tolimesnių Čikagos apylinkių. 

�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.  Dėl regis-
tracijos ir kainų skambinkite tel.:
708-422-1433. Mūsų adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453.

�Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos bažnyčioje bus auko -

ja mos šv. Mišios kun. Boniface Vaiš -
noras, MIC, atminimui.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Čikagos Lietuvių ope -
ros pagerbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., 4 val. p.p.
Bilieto kaina – 35 dol. Tuo pačiu bus
rengiamas tai progai skirtas leidinys.
Norinčius reklamuotis leidinyje ar
įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai -
tė).

��,,Draugo”  šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius ir
bendradarbius.  Jis bus gausiai iliust -
ruotas nuotraukomis, dienraš čio gy -
venimo įvykiais.  Norinčius įsi gy   ti šį
,,Draugo” leidinį prašome atsiųsti 35
dol. ar auką leidiniui pa remti. Lei -
dinyje bus skelbiamos visų aukotojų
pa vardės.

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Šv. Kazimiero kongregacijos seselės kviečia visus šeštadienį, rugpjūčio
30 d., kartu pažymėti kongregacijos įkūrimo 101 metines. Šventė prasidės
šv. Mišiomis  9:30 val. r.,  seselių Motiniškajame name, 2601 W. Marquette
Rd., Chicago, kur melsimės, kad kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimintąja. 

Po Mišių seselės visus pakvies į auditoriją, kur skambės muzika,
galėsite nusipirkti seselių šviežiai iškeptos duonos ir kitokių gardumynų,
išgerti puodelį kavos, paskanauti saldumynų. Vyks loterija. Tel. pasiteira-
vimui: 773-776-1324.

Nuotraukoje iš kairės: seselė Grace Ann, seselė Teresita, seselė My -
chaelyn ir seselių pagalbininkė Dolores Dural kviečia į renginį.

Skaitytojus pasiekė žurnalo
,,Mu zikos žinios” Nr. 262, kurio vir-
šelis pa si puošęs Vydūno, grojančiu
ar fa, port retu. Straipsnį apie Vydūną
skaitykite 7,8 psl.

Šiame Šiaurės Amerikos lietuvių
muzikos sąjungos leidinyje patalpin-
ta daug įdomios medžiagos. Ką
skaityti čia atras ne tik muzikai, bet
ir eiliniai muzikos mylėtojai.

Pirmieji žurnalo puslapiai skirti
veikliai lietuviškos dainos ir šokio
mokytojai Onai Razutienei, Dan -
guolės Razutytės-Varnienės, XIII
Lie tuvių tautinių šokių šventės
meno vadovės, mamos 100-osioms
me tinėms paminėti.

Spaudos apžvalga 

Leidinio 4 psl. pateikta informa-
cija apie dainų šventę ,,Amžių su -
tartinė” Lietuvoje, kuri įvyks 2009
liepos 1–16 dienomis Vilniuje ir Kau -
ne ir įdėta šventės programa. At -
kreipiame skaitytojų, ypač chorų
vadovų, dėmesį, kad straipsnyje nu -
rodoma, kur rasti dalyvių anketas,
kaip ir iki kada pateikti paraišką.
Visais klausimais kreipkitės į Darių
Polikaitį tel. 630-965-7317 arba el.
paštu: darneviskas@mac.com

Faustas Strolia rašo apie kun.
Stasio Ylos eilėraščius, virtusius gies-
mėmis, apie čikagiečių Lietuvių ope-
ros kolektyvo spektaklį G. Verdi ,,La
Traviata”, apie Zigmą Grybiną, kurio
85-metį minėsime.

Leidinio puslapiuose rasite prisi-
minimų žiupsnelį apie prieš metus
mirusį operos solistą Algirdą Brazį.
Straipsnis gausiai iliustruotas nuo-
traukomis.

Žurnale nemažai vietos skiriama
muzikinės lietuvybės puoselėtojui
Ba liui Pakštui ir dar daugybei nau-
jienų. 

Skaitytojai ras ir ,,Naujų cho -
rinių dainų kūrybos konkurso” nuos -
tatus. Priedas – F. Strolios ,,Giesmė į
Šiluvos Mariją”.

Leidinio kaina, įskaitant pašto
ap tarnavimus – 11 dol.

Paruošė L.A.

2008 m. rugsėjo 18–19 dienomis
rengiamas piliečių priėmimas konsu -
liniais klausimais St. Petersburg, Flo -
rida. Interesantus priiminės Lie tu vos
Respublikos generalinio konsulato
New York konsulė Renata Darulienė.

Konsulė galės atlikti notarinius
veiksmus, surašyti ir patvirtinti įga -
liojimus, tvirtinti nuorašus, verti -
mus, išduoti konsulines pažymas,
pri imti do kumentus LR pasui gauti
ar keisti, o taip pat įteikti išrašytus
pasus.

Pagal 2006 m. balandžio 4 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo mi -
nistro ir Lietuvos Respublikos užsie -
nio reikalų ministro įsakyme Nr. 1R-
105/V-55 ,,Dėl konsulinių pareigūnų
atliekamų notarinių veiksmų atliki-

mo metodi nių taisyklių patvirtinimo”
numatytą tvarką, asmenys, kuriems
konsulinės paslaugos teikiamos išvy -
koje, padengia konsulo komandiruo -
tės išlaidas.

Pageidaujančius dalyvauti pri -
ėmi me prašome registruotis pas gar-
bės konsulą Algimantą Karnavičių,
tel.: 727-895-4811, tel.: 727-823-1965,
nurodant savo vardą, pavardę, kokios
konsulinės paslaugos pageidaujama,
kurią dieną ir kuriuo laiku Jums pa-
togiau atvykti. Jeigu norite atsiimti
jau išra šytą pasą, prašome pranešti
info@ltconsny.org iki 2008 m.
rugsėjo 16 d.

LR generalinio konsulato
New York info

Piliečių priėmimas konsuliniais klausimais 
St. Petersburg, Florida

�Rugpjūčio 16–17 dienomis Penn-
syl vania valstijoje, „Schuylkill Mall”
(Frackville miestelyje), vyks ilga am -
žiškiausiomis užjūryje Lie tuvių die-
nos. „Schuylkill Mall” parduotuvių
tinklas yra prie 61-o ir 81-o greitkelių
susikirtimo. Šių metų Lietuvių dienų
tema – „Koplytstulpiai ir lietuviški
liaudies kryžiai”. Bus surengta jų pa-
roda ir konkursas. Visi, kurie turi sa-
vo darbo koplytstulpių ar liaudies
kryžių, yra kvie čiami dalyvauti. Kon-
kursui pateikti darbai bus apdovano-
jami pagal dvi ka tegorijas: pirma –
koplytstulpiai ir kry žiai nuo penkių
iki aštuoniolikos colių ir antra – kop-
lytstulpiai ir kryžiai daugiau kaip aš-
tuoniolikos colių. Savo darbus reikia
pristatyti šeštadienį, rugpjūčio 16  d.
iki 11 val. r., o atsiimti sekmadienį,
rugpjūčio 17 d. po 3 val. p. p. Dėl pa-
pildomos informacijos kreipkitės į
Lie tu vos Vyčių kuopos Nr. 144 (Ant-
hracite, PA) pirmininką Larry Doma-
lakes tel.: 570-874-4092 arba el. paš-
tu: domalakes_ins@hotmail.com 

�Laukiame visų atvykstant į
JAV LB Cape Cod apylinkės ruoši-
amą ge gužinę rugpjūčio 17 dieną,
sekmadienį, nuo 1 val. p. p. (jei lis –
kitą sekmadienį, rugpjūčio 24 d.)
Reginos Petrutienės sodyboje, 73
Centerville Ave., West Hyannisport,
MA 02672. (Įvažiavimas į Centerville
Ave. geriausias iš Craigville Beach
Rd.) Prašome atsinešti užkan džius,
desertą bendram stalui ir prizų lo  -
terijai. Muzika, kava, arbata, gaivi -
nančiais gėrimais pasirūpins LB apy -
linkės valdyba. Ateikite pabendrauti
ir smagiai praleisti laiką!

�JAV LB East Chicago apylin-
kės valdyba rugpjūčio 24 d. 1 val. p.p.
Vi lučių sodyboje, 1143 Southview Dr.,
Schereville, Indiana, ruošia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti. Tel.
pasiteiravimui: 219-322-4533.

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-

pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Šeštadienį kepsime paršiuką, ra-
gausime lietuviš ko, latviško ir estiško
alaus, stebėsime tautinių šokių pro-
gramą, galėsime įsigyti įvairių su-
venyrų, subursime tinklinio koman-
das ir sekmadienį sureng sime tur-
nyrą. Be dėmesio neliks ir vai kai.
Šeštadienio ir sekmadienio vakarą
rengiami šokiai. Sekmadienį pakvie-
si me pažiūrėti filmą „The Singing
Re volution”. Įėjimo kaina vienai
dienai – 10 dol., visam savaitga liui –
15 dol., už sisakant bilietus iš anksto
– 12 dol., sto vyklos mokestis – 10 dol.
Norintys pa ra gauti kepto paršiuko
(bus ir kitų valgių) už pietus visam
savaitgaliui mokės 10 dol. Kviečiame
visus atvykti į šią spalvingą šventę!
Dėl išsamesnės informacijos ir bilietų
užsakymo skambinkite Karin Lichter
tel.: 732-446-7615 arba rašykite el.
paštu:  Kalichter@optonline.net 

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia gausiai dalyvauti ir švęsti kartu
su mūsų parapija Šiluvos jubiliejų
rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv. Petro
Povilo lietuvių bažnyčioje adresu: 211
Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206. 11
val. r bus aukojamos Pa dėkos Mišios
anglų ir lietuvių kalba. Jas au kos
kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir kle -
bo nas, kun. Da nielius Staniškis. Po
Mišių – procesija su akmens relikvija
iš Šiluvos ir šventiniai pietūs Šv.
Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206.
Norinčius įsigyti bi lietus (20 dol.)
pra šome kreiptis į parapijos klebo niją
tel.: 908-352-2271 iki rugsėjo 10 d. 

��Vinco Krėvės lituanistinė mo -
kyk la (Philadelphia) naujus mokslo
metus pradės rugsėjo 7 d., sekmadi-
enį. Dau giau informacijos Jums gali
suteikti mokyklos vedėja Jūratė
Vrubliaus kienė, rašykite jai el. paštu:
vrubliauskiene@ yahoo.com  

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa, atsidėkodama už ,,Drauge” spaus-
dinamus skelbimus, paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame
nuoširdžiai dėkingi už Jūsų paramą.


