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10)

Pristatyti tùkstantmetê Lietuvos istorijâ îamžinê leidiniai

Romoje susitinka pasaulio religij¨ atstovai

Knygose lakoniškai ir vaizdžiai pasakojama apie Lietuvą, jos tūkstantmetį, svar-
biausias tautos ir valstybės likimo linijas nuo pat pirmojo paminėjimo 1009 metais
iki šių dienų. ELTOS nuotr.

Čikaga, birželio 17 d. (LR Ge-
neralinio konsulato Čikagoje info) –
Šiais metais spalio 11 d. vyks kas-
metinis Čikagos maratono bėgimas.
Grupė jame dalyvausiančių Čikagos
lietuvių sumanė kiek ilgesnį nei 42
km bėgimą skirti Lietuvos vardo
tūkstantmečiui pažymėti. Tam tiks-
lui siekiama suburti visus šį suma-
nymą palaikančius tautiečius, kad ja-
me lietuviai dalyvautų kaip vienin-
ga komanda.

Sumanymo autoriai Saulius Zen-
kevičius, Andrius Bučas ir Dainius
Ruževičius kreipėsi į LR Generalinį
konsulatą Čikagoje dėl bendradar-
biavimo. Nutarta kartu suruošti lie-
tuvių komandos išlydėtuves, suorga-
nizuoti palaikymą maratono metu
bei surengti sutiktuves įveikus at-
karpą. Generalinis konsulatas ketina
organizuoti bėgikų palydėjimą iki
starto linijos, pasibaigus maratono
bėgimui restoranas „Kunigaikščių
užeiga” dalyvius ir juos palaikiusius
pakvies kartu pasidžiaugti ir pasi-
vaišinti. Jau nuo birželio 13 d. kiek-
vieną šeštadienį 9 val. ryto ,,Water-
fall Glen Forest Preserve” parke
(Cass Ave & Northgate Rd, Willow-
brook, IL 60527) vyksta maratono
bėgimo treniruotės.

Visi, ketinantys dalyvauti Čika-
gos maratono bėgime, kviečiami regis-
truotis siunčiant el. laišką adresu agne
@konsulatas.org arba skambinant
konsulato darbuotojai Agnei Vertel-
kaitei tel. 312-397-0382, trump. nr.
204. Žinutėje nurodykite savo vardą ir
pavardę, telefono numerį bei elektro-
ninio pašto adresą.

Vilnius, birželio 17 d. (Bernar-
dinai.lt) – Artėjant Italijoje liepos mė-
nesį numatytam Didžiojo aštuoneto
(G8) viršūnių susitikimui, kaip ir
prieš ankstesnius tokios susitikimus,
vyksta šeštasis pasaulio religijų vado-
vų susitikimas.

Birželio 15 d. Vatikano radijo pa-
talpose buvo surengta spaudos kon-
ferencija, kurios metu pasaulio
religijų vadovų susitikimą pristatė

pagrindinių jo organizatorių – Italijos
vyskupų konferencijos ir Italijos už-
sienio reikalų ministerijos atstovai.

Susitikime iš viso dalyvauja 80
katalikų, kitų krikščioniškų konfesi-
jų, žydų, musulmonų, budistų atsto-
vų. Kaip aiškino vyskupas Vincenzo
Paglia, religijų vadovų susitikime bus
paliestos svarbiausios temos, šiuo
metu rūpinčios tiek atsakingiesiems
už ekonominio ir socialinio gyvenimo

darną, tiek ir tikinčiųjų bendruome-
nių vadovams.

Romoje bus kalbama apie aprū-
pinimą vandeniu, apie maistą, apie
sveikatos apsaugą ir švietimą, apie
taiką ir saugumą. Didžiausias dėme-
sys bus skiriamas Afrikos žemynui,
kuriame minėtos problemos yra svar-
biausios ir skaudžiausiai jaučiamos
kasdieniniame gyvenime.

Lietuvi¨ vedamas Baltijos bùrys išlaikè
NATO egzaminâ

Vilnius, birželio 17 d. (ELTA) –
,,Savitas ir naujas žvilgsnis į Lietu-
vos tūkstantmečio istoriją kiekvie-
nam skaitytojui padės geriau pažinti
tūkstantmetę Lietuvą”, – Preziden-
tūroje pristatydamas leidinius ,,Lie-
tuvos tūkstantmetis. Millennium Li-
thuaniae” ir ,,Millennium of Lithua-
nia. Millennium Lithuaniae” sakė
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus.

Tardamas sveikinimo žodį, šalies
vadovas pabrėžė esąs įsitikinęs, jog
šios knygos skaitytojams, ypač jau-
najai kartai, naujai atsivers svar-
biausi Lietuvos istorijos ir kultūros
puslapiai, kuriuose įamžinti protėvių
žygiai europietiškos ir vertybes bran-
ginančios valstybės link.

Anot valstybės vadovo, Lietuva
yra gyva čia ir dabar, nes joje gyvena
savo Tėvynę mylintys ir jai atsidavę
žmonės, nes visame pasaulyje yra
tūkstančiai tautiečių, kuriems suvir-
pa sielos stygos išgirdus tą prieš
tūkstantį metų pirmą kartą nuskam-
bėjusį šventą vardą – Litua, Lietuva.

Vilnius, birželio 17 d. (ELTA) –
Adažių kariniame poligone Latvijoje
pasibaigė didžiausios šiais metais
Baltijos šalyse vykusios tarptautinės
pratybos ,,Baltijos erelis 2009”. Lie-
tuvių vadovaujamas Baltijos būrys
įvertintas kaip pasirengęs budėti
NATO greitojo reagavimo pajėgose.
Kariai pusės metų trukmės budėjimą

keturioliktoje NATO greitojo reaga-
vimo pajėgų sausumos pajėgų pamai-
noje pradės 2010 m. pradžioje.

Dvi savaites trukusios pratybos
buvo didžiausios tarptautinės praty-
bos, rengiamos Baltijos šalyse šiemet.
Jose dalyvavo daugiau nei 1,100 ka-
rių, iš kurių apie 40 proc. buvo lietu-
vių karių.

Baltijos būrys įvertintas kaip pasirengęs budėti NATO greitojo reagavimo pa-
jėgose. Eltos nuotr.
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Redakcijos žodis

Šį pavasarį tarp JAV karo
akademijų absolventų buvo ke-
letas ir lietuvių jaunuolių. Jų bus
ir daugiau – lietuviai į Amerikos
karo akademijas vyksta kasmet.
Jau šį mėnesį du Lietuvos kariai
išvyks 4 metams studijuoti į JAV.
Pagal sutartį, kiekvienas išvyk-
stantis jaunuolis baigęs mokslus
5 metus turės tarnauti Lietuvos
kariuomenėje. Pirmasis iš lietu-
vių tokius mokslus JAV baigė
1999 metais, o štai 2007 m. tokių
buvo jau keturi. Atrenkant jau-
nuolius tikrinama ne tik jų fizinė
sveikata (visi turi laikyti fizinio
pasirengimo egzaminą pagal
JAV karo akademijų reikalavi-
mus), bet ir anglų kalbos, mate-
matikos, fizikos žinios. Tad į
Ameriką išvažiuoja geriausi. Su-
grįžta, reikia manyti, dar geres-
ni. Ar pastebime jų indėlį Lietu-
vos kariuomenėje?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

„Baltic Rites of Spring” 
šiais metais sėkmingiausias 

MARYTÈ RAÇYS

Penktasis ,,Baltic Rites of Spring”
penktasis festivalis atėjo ir praūžė su
dideliu pasisekimu šių metų kovo 28-
tąją. Seattle bibliotekos Microsoft au-
ditorija sutalpino apie 350 įvairiausio
amžiaus žiūrovų. Šis puikus, džiugesį
nešantis renginys yra organizatorių
Marytės Račys bei Leszek Chudzinski
darbo vaisius. Neabejotinai, 2009-ųjų
„Baltic Rites of Spring” buvo sėkmin-
giausias metinis Baltijos šalių tau-
tinių šokių kolektyvų pasirodymas.

Kathrine Young vadovaujama
latvių šokėjų grupė „Tredjeksnytis”
pasirodė pirmoji. Buvo malonu maty-
ti šiuolaikiškų ir tradicinių tautinių
šokių pynę. Galinga plojimų banga nu-
vilnijo pasibaigus nuotaikingam mo-
teriškam raudonųjų skepetų šokiui.

Estų grupė „Thousands Winds”,
vadovaujama Caroli Herrick, pado-
vanojo tokią gyvą programą, jog savo
entuziazmu netruko įaudrinti galin-
gą žiūrovų minią.

Tretieji scenoje pasirodė Zitos
Petkienės vadovaujami „Lietučio” šo-
kėjai. Programa šiemet buvo tikrai
ypatinga, nes išvydome sudėtingus,
visiškai skirtingo charakterio šokius.
Vaida Laucevičiūtė negirdėjusius nu-
stebino, o likusius nudžiugino savo
kankliavimu bei dainavimu. Neries
Palūnėnies vadovaujama vaikų tauti-
nių šokių grupė „Lankas” savo pasi-
rodymu, be abejonės, užkariavo žiū-
rovų simpatijas.

Daugelis su ašaromis akyse dėko-
jo Seattle Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkui Rimui Mikšiui už puikų, dai-
nomis palydėtą, trumpai prie kiekvie-
nos Baltijos šalies prisiliečiantį skaid-
rių rinkinį. Prisiminimus sužadinę
vaizdai dar labiau praturtino šokių gru-
pių pasirodymus. Džiugu, jog festiva-
lio atgarsiai keliauja  už bibliotekos
ribų, pasklisdami po visą Seattle.

,,Tulpė Times”,
2009 m. birželis

Programos vedėjai Leszek Chudzinski ir Marytė Račys.
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Ar egzistavo naciška
asmenybė?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Petras Katinas ,,Draugo” skiltyje (,,Keista tolerancija”, 2009 m.
gegužės 6 d.) aprašė keistą toleranciją ir palygino du garsius
asmenis – Alfred Rosenberg, Hitler Trečiojo Reicho ideologą, ir

Victor Jerofejev, gerai žinomą rusų rašytoją. Savo išvadoje jis rašė, kad
Niurnberge pakartas Rosenberg tebuvo kuklus viščiukas, palyginti su
Jerofejev, nes pastarasis yra agresyvus.

Tai skaitydamas prisiminiau šių metų kovo mėn. ,,Monitor on Psy-
chology” žurnale išspausdintą Nick Joyce straipsnį, kuriame aprašoma
naciškos asmenybės paieška. To straipsnio turinys gali būti įdomus to-
kiomis temomis besidomintiems.

Pirmiausia, pripažįstama, kad Hermann Goering ir kitiems buvo da-
ryti asmenybės pamatavimai naudojant Rorschach sukurtą metodą. Ki-
tas klausimas, ką gauti rezultatai reiškia? Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje alijantai suėmė ir įkalino daug nacių vadovų, įskaitant Hermann
Goering, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess ir Albert Speer. Niurn-
bergo teisme alijantų vadovybė norėjo sužinoti areštuotų nacių asmeny-
bių profilius. Jie pasirinko du amerikiečius – psichologą dr. Gustave Gil-
bert ir psichiatrą dr. Douglas Kelly, kad šie surinktų norimą informaciją
naudojant tokius psichologinius instrumentus kaip Thematic Appercep-
tion, Rorschach rašalo dėmių ir Wechsler-Bellevue inteligencijos matavi-
mo testus. Pastarasis buvo išverstas į vokiečių kalbą. Nors šių tyrimų re-
zultatai buvo mažai naudoti teismo procese, mokslininkai ieškojo atsa-
kymų į klausimus, į kuriuos nėra iki galo atsakyta iki šių dienų. Ar na-
ciai buvo blogi žmonės? O gal jie buvo tik eiliniai piliečiai, kurie atliko
nežmoniškus veiksmus, nes taip jiems buvo įsakyta?

Visų pirma, abu daktarai priėjo prie išvados, kad visi apkaltintieji
naciai, teisiškai žiūrint, buvo pilno proto. Tačiau jie savo surinktus rezul-
tatus įvertino skirtingai ir juos vėliau paskelbė knygose. Dr. Gilbert savo
knygoje ,,The Psychology of Dictatorship” (,,Diktatūros psichologija”
1950 m.) rašo, kad kaltinamieji sudarė tris skirtingas psichopatinės as-
menybės rūšis, būtent: schizoidinę, narcisistinę ir paranoidinę. Atitinka-
ma tų rūšių patologija atvedė prie jų nežmoniškų veiksmų. Dr. Gilbert tei-
gė, kad naciai buvo užauginti kultūroje, kur didelis dėmesys buvo skiria-
mas autoritetui. Jam turėjo nusilenkti protavimas bei išmintingumas. Jis
siūlė išvadą, kad, norint išvengti panašių akligatvių, demokratijos va-
dovai turėtų būti mokomi kritiškai mąstyti.

Savo knygoje ,,Twenty-two Cells in Nurenberg” (,,22 celės Niurnber-
ge”, 1947 m.) dr. Kelly skelbė, kad kaltinamieji nebuvo psichiniai ligonys,
nors kai kurie egzaminavimo metu rodė asmenybės sutrikimus. Jis per-
spėjo, kad naciško stiliaus valdžia būtų įmanoma ir Amerikoje, nes rei-
kalo turima su ,,sociokultūrine liga”, o ne su vadų pamišimu ar išprotėji-
mu. Dr. Kelly buvo ypač sužavėtas Goering protavimo. Įdomu, kad 1958
m. dr. Kelly pats nusižudė prarydamas cianido (angliškai ,,cyanide”)
nuodų piliulę. Jau būdamas kalėjime tokios pat mirties anksčiau susi-
laukė ir Goering.

Minėtiems daktarams leidžiant savo knygas, psichologė dr. Molly Ha-
rrower, garsi Rorschach asmenybės matavimo žinovė, sutelkė dešimtį tos
srities specialistų, norėdama juos supažindinti su jau turima medžiaga.
Tačiau nė vienas iš kviestųjų nesutiko savo nuomonės pareikšti. Po nese-
niai pasibaigusio karo ir holokausto žudynių mažai žmonių norėjo svars-
tyti galimybę, kad nacių vadovybė nebuvo patologiška.

Po trisdešimt metų ta pati dr. Harrower, manydama, kad politinis kli-
matas jau pasikeitęs, vis tiek norėjo objektyviai peržiūrėti jau turimus
rezultatus. Eksperimentinėje situacijoje ji turimus nacių ir kitų žmonių
rezultatus davė dešimčiai Rorschach žinovų. Buvo sudarytos keturios
turimų rezultatų grupės. Dvejose grupėse buvo tik nacių rezultatai. Tre-
čioje grupėje buvo iš dvasininkų gauti rezultatai, o ketvirtąją grupę su-
darė iš pacientų gauti rezultatai. Specialistų teigimu, nacių atsakymuose
nebuvo pastebėta nei panašumų, nei protinio sutrikimo ženklų. Padaryta
išvada, kad nacių vadai nebuvo skirtingi nuo vidutinių amerikiečių.

Tačiau dr. Harrower gauti rezultatai nebuvo visų specialistų priimti.
Skeptikai tuos pačius duomenis kitaip analizavo, kritikavo paties Ror-
schach testo pateikimo metodologiją, kalbos skirtumus, egzaminavusiųjų
(laimėtojų) ir nusikaltėlių (pralaimėtojų) vaidmenų skirtumus. 

Rezultatai ir toliau yra peržiūrimi ir svarstomi. Dr. Harrower sudary-
ta knyga ,,The Quest for the Nazi Personality” (,,Nacių asmenybės be-
ieškant”), išleista 1995 m., t. y., 50 metų po karo pabaigos, parodo, kad na-
cių asmenybės paieška tebėra diskutuojama istorija ir psichologija tarp šia
tema besidominčiųjų. 

DOMININKAS BURBA

Vertinant iš demokratijos pusės
reikėtų pripažinti, kad iš principo
bloga tendencija yra valdžios mėgini-
mai pasiekti, kad istorijos mokslas
turėtų atitikti ir vykdyti oficialią val-
stybės politiką. Tai būdinga dikta-
tūriniams režimams: Prūsijos kara-
lystei, Rusijos imperijai, be abejo,
Trečiajam Reichui, Sovietų Sąjungai
bei jos palydovėms, nors ir demokra-
tinėse šalyse, tokiose kaip Jungtinės
Amerikos Valstijos, Prancūzija, tokia
praktika irgi pastebima.

Manau, retas nesutiktų su teigi-
niu, kad valstybė iš esmės neturėtų
oficialiai nurodyti, ką turėtų rašyti, o
ko nerašyti mokslininkai ir publicis-
tai, nes tokie mėginimai gali nesun-
kiai lemti cenzūros įvedimą ir de-
mokratijos bankrotą. Dar sudėtin-
giau būtų stengtis uždrausti tam
tikrus nevienareikšmius praeities
procesus vertinti skirtingai.

Neseniai pateiktas Seimui svars-
tyti įstatymo projektas dėl nacizmo ir
komunizmo nusikaltimų neigimo,
kurio autorius Paulius Saudargas,
nuskambėjo kaip rimtas perspėjimo
signalas Lietuvos intelektualiajai
bendruomenei. Ypač dėmesio vertas
punktas dėl partizanų šmeižimo. Jis
sukėlė klausimą, ką turės daryti
istorikas, atradęs faktus apie pokario
partizanų kovų metu įvykdytus nu-
sikaltimus civiliams gyventojams? Ar
tokio fakto paskelbimas nebus laiko-
mas nusikaltimu, o asmuo įkalina-
mas iki trejų metų?

Lietuvos partizanų kovos po Ant-
rojo pasaulinio karo – reikšmingas mū-
sų šalies istorijos puslapis; ši tema,
jos suvokimas aktualus ir svarbus ir
šiandienos Lietuvos visuomenei.

Iš pirmo žvilgsnio didesnės prob-
lemos nėra, istorikui (mėgėjui ar pro-
fesionalui) nedera nieko šmeižti iš
esmės. Bet žinodamas dabarties kon-
tekstą galiu įsivaizduoti, kokį krūvį
kartais įgauna žodis „šmeižtas” kal-
bant apie netolimos praeities įvykius.

Gerbdamas teisėtą lietuvių tau-
tos rezistenciją per sovietinę okupaci-
ją, turiu pripažinti, kad ne vienam
mūsų šalies gyventojui, mačiusiam
šiuos įvykius savo akimis, minėtasis
laikotarpis neatrodė vien tik kaip
gėrio ir blogio kova.

Dar būdamas mokinys ir studen-
tas per keliones ir praktikas aplan-
kiau ne vieną Lietuvos kampelį ir iš
vyresnio amžiaus žmonių pasakojimų
susidariau įspūdį, kad jie ilgą laiką
trukusį partizaninį karą vertindavo
kritiškai, dažnai itin skeptiškai,
kalbėdami apie tai, jog dieną ateidavo

vieni (stribai, sovietų kariai), naktį –
kiti (partizanai). Nei vienų, nei kitų
atėjimu žmonės anaiptol nesidžiaug-
davo. Tą patį pasakojo ir tebepasako-
ja mano bendraamžiai, vyresnieji bei
jaunesnieji kolegos, bendravę su to
meto įvykių liudininkais. 

Oponentas, be abejo, kontrargu-
mentuos, teigdamas, kad per epochos
kovas svarbiausia, kieno pusę palai-
kydavo žmogus – patriotų ar kolabo-
rantų. Tokioje ekstremalioje padėtyje
tenka pamiršti apie savo gerovę ir
asmeninę ramybę, suvokti, kad per
karą visada būna nekaltos aukos. Ši
pastaba taikli, bet šiandien, gyvenant
taikos ir ramybės laikais, sudėtinga
įsijausti į pokario žmogaus savimonę.
Todėl nurodyti, kaip mąstyti ir reikš-
ti savo mintis viešumoje, uždrausti
kitą nuomonę, grasinti kalėjimu, ne-
leistina ir, manau, beprasmiška.

Pastaruoju metu pasirodė nema-
žai literatūros, skirtos giminių bei
vietovių istorijai, kurioje randami
anaiptol nevienareikšmiški pokario
metų įvykių vertinimai. Štai kelios ci-
tatos iš to meto įvykių liudininko pa-
sakojimo: „Arslos kaime buvo daug
tokių žaliųjų, kurie nenorėjo eiti į ar-
miją, slapstėsi krūmuose, gėrė sama-
goną, laukė amerikonų, kurie vis ža-
dėjo iki šv. Kalėdų ar Velykų mus pa-
dėti išlaisvinti nuo sovietinių pančių.
Bet, deja deja... Per juos žuvo daug
nekaltų žmonių”, (...) ,,Mano dėdės
Albino šeima buvo banditų sušaudyta
už tai, kad jis mokėjo rusų kalbą” (1).
Apie savo giminaitį kitos knygos
autorė rašė, jog „buvo paskirtas Kir-
donių septynmetės mokyklos direkto-
riumi. Už tas pareigas miškiniai jį
nužudė” 2). Kyla klausimas, kaip
vertinti tokius atsiminimus, ar tai
irgi šmeižtas?

Nuo tautos (iš esmės čia galima
būtų vartoti ir liaudies sąvoką) istori-
jos sąmonės pereikime į aukštesnį ly-
gį, panagrinėkime profesionalių isto-
rikų darbus. Archyviniai faktai, liu-
dininkų atsiminimai atskleidžia ne
vieną tamsų pokario kovų istorijos
puslapį, apie tai rašoma ir mokslo
institucijų oficialiai pripažintuose lei-
diniuose (pirmiausia Liudo Truskos
ir Mindaugo Pociaus studijos). Gali-
ma pacituoti Pociaus disertacijos iš-
trauką: „Tenka pripažinti – dalis gin-
kluoto pogrindžio narių, save vadi-
nusių laisvės kovotojais, iš tiesų su-
panašėjo su stribais ir okupantais,
tapo jų imitacijomis, bent jau žiauru-
mu” (3).

Partizaninį karą Lietuvoje lydėjo
teroro aktai žmonių susirinkimo vie-
tose, klubuose, šeimų išžudymai. To-
kius vertinimus pateikė mokslinin-
kas po ilgo darbo su empiriniais šal-
tiniais, todėl kyla klausimas, ar ši
išvada yra šmeižimas, o šių moksli-
ninkų minčių pateikimas viešai ne-
bus persekiojamas? Ar negalėsime
pasakyti, kad ne vienas miške kovojęs
asmuo nacių okupacijos metais buvo
įsitraukęs į civilių gyventojų žudy-
nes? Ar nutylėsime, kad pokario me-
tais daugelyje vietų buvo fiziškai
naikinami ne tik atsikėlę ar perkelti
kitataučiai (dažniausiai rusakalbiai),
bet ir sentikiai, gyvenę Lietuvoje
kelis šimtus metų?

Daugelis nužudytųjų – buvę civi-
liai: seneliai, moterys, vaikai. Be abe-
jo, tokius faktus suvokti yra sunku,
ypač pokario kovų dalyviui ar jo ar-
timiesiems, kurie, be abejo, tikėjo sa-
vo idėjomis ir niekados neįvykdė mi-

KOVA SU ŠMEIŽTU, CENZŪROS
ĮTEISINIMAS ARBA KAIP

TYRINĖSIME LIETUVOS ISTORIJĄ?

nėtų nusižengimų teisingumui, nepa-
teisinamų netgi per karą. Tačiau
reikšti savo nuomonę turi ir kitoje
pusėje buvę, ir nukentėję žmonės,
dažnai atsitiktinai patekę į karo ver-
petą. 

Nuostabą kelia tai, kad netgi
vėlyvajame sovietmetyje oficiali cen-
zūra neišbraukdavo literatūrinių kū-
rinių citatų apie vadinamųjų stribų
smurtą prieš vietinius žmones (Jono
Avyžiaus „Degimai”, Romo Granaus-

ko „Gyvenimas po klevu”). O kaip
bus dabar? Ar už analogiškas kūrinių
citatas, neigiamai vertinusias parti-
zanus, grės kalėjimas?

Įstatymo tekstas skelbia, kad
baudžiamoji atsakomybė gresia ir
neigiantiems nacistinio bei komunis-
tinio genocido buvimą, tačiau lyginti
masinį žmonių žudymą mirties fab-
rikuose ir žmonių aukas partizani-
niame kare nėra taip paprasta. Vis
dėlto žudymo       Nukelta į 9 psl.

Valstybė iš esmės ne-
turėtų oficialiai nurodyti, ką
turėtų rašyti, o ko nerašyti
mokslininkai ir publicistai,
nes tokie mėginimai gali
nesunkiai lemti cenzūros
įvedimą ir demokratijos
bankrotą. Dar sudėtingiau
būtų stengtis uždrausti tam
tikrus nevienareikšmius
praeities procesus vertinti
skirtingai.
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BALTIMORE, MD

Baltimore uostamiestyje veikia vienintelis
lietuviškas Amerikos Legiono būrys

EUGENIJA MISEVIÇIENÈ

Kariuomenė yra neatskiriama
daugelio valstybių dalis. Kaip žinia,
nemažai grupei vyrų, Antrojo pasau-
linio karo metu pasitraukusių iš Lie-
tuvos, teko kariauti JAV kariuomenė-
je. Turime sutikti su tuo, kad be ame-
rikiečių ir, žinoma, Amerikos lietuvių
pagalbos, mūsų Tėvynė 1990-aisiais
turbūt dar nebūtų paskelbusi savo
Nepriklausomybės atkūrimo. Bet
nepamirškime ir to, kad nemažai
lietuvių gyveno už Atlanto bei tarna-
vo JAV armijoje ir anksčiau, dar
Pirmojo pasaulinio karo metu. Ame-
rikos Legionas buvo suformuotas tuoj
po Pirmojo pasaulinio karo, 1919 m.
kovo mėn. pab. amerikiečių Prancū-
zijoje tam, kad skatinti draugystę
tarp karių. Legiono pagrindas yra
laisvė ir demokratija. Šiemet jau su-
kako 90 metų nuo jo įkūrimo.

Amerikos Legionas susideda iš
daugelio būrių, įsikūrusių kiekvieno-
je JAV valstijoje ir kai kuriose kitose
pasaulio šalyse. Įdomu tai, kad ir
lietuviai turi savo būrį, kuris taip ir
vadinasi – Lietuvių būrys Nr. 154
(angl. Lithuanian Post 154). Norė-
čiau pabrėžti, jog tai nėra būdinga
Amerikos Legionui: kiekviena etninė
grupė JAV neturi savo atskiro būrio
šioje organizacijoje, tuo negali pasi-
didžiuoti net ir didesnės žmonių skai-
čiumi šioje valstybėje gyvenančios
tautos. O jei ir yra susibūrusi į kuopą
didesnė etninė grupė, pavadinime tai
neatsispindi. Todėl lietuviams suteik-
ta didžiulė garbė.

Lietuvių būrys Nr. 154 yra įsi-
kūręs Baltimore mieste, Maryland
valstijoje. Prieš įsteigiant jį Amerikos
Legione lietuviai emigrantai būrėsi į
tokias organizacijas kaip Šv. Jurgio
Vyčiai bei Šv. Kazimiero Vyčiai. Mūsų
tautiečiai, pabėgę nuo okupacijos sa-
vo šalyje, 1918 m. prisijungė prie
amerikiečių karinių pajėgų, kuomet
tuometinis prezidentas W. Wilson
skelbė nepriklausomybės atkūrimą
daugelyje Europos šalių. Nors Lietu-
vių Bendruomenė Baltimore nebuvo
didelė, ten susirinko 150 kariškių.

Na, o Pirmojo pasaulinio karo vete-
ranai lietuviai taip pat jungėsi į
įvairias organizacijas, kad galėtų ko-
voti už savo Tėvynės Nepriklausomy-
bę: užgimė Laisvės sargai, Amerikos
Lietuvių legionas, Amerikos lietuvių
kareivių susivienijimas. Šios vetera-
nų organizacijos tikėjosi išlaikymo iš
JAV valdžios, tačiau amerikiečiai ne-
skubėjo kurti bendros karo politikos
su lietuviais. Tada mūsiškiai nus-
prendė patys savo jėgomis padėti Lie-
tuvai. Julijus Bielskis buvo paskirtas
susikūrusios brigados vadu. Per ke-
lias savaites susirinko apie 10,000 sa-
vanorių, pasiruošusių vykti į Lietuvą,
bet dėl tuometinės JAV politikos ke-
liauti į mūsų šalį buvo galima tik slap-
tai. Tada nuspręsta savanoriams vyk-
ti į Kanadą, iš kur būtų plaukiama į
Rygą, o iš ten persikelti į kaimyninę
Lietuvą. Pirmieji legionieriai, atvykę
į Nemuno kraštą, tikėjosi ten įkurti
savo bazę, tačiau tuo metu Lietuvoje
tarnavęs krašto apsaugos ministras
pabijojęs, jog tai gali sukelti šaliai
pavojų, šito neleido. Jis džiaugėsi
atvykusiais iš Amerikos savanoriais,
bet išreiškė norą, kad jie prisijungtų
prie jau egzistuojančių Lietuvos pul-
kų. Taip atvykusių iš JAV savanorių
Legionas niekada nebuvo įkurtas Lie-

tuvoje, tik apie 500 jų savarankiškai
dalyvavo kovoje už mūsų krašto Ne-
priklausomybę.

Nors šitokia brigada niekada
nebuvo įkurta Lietuvoje, lietuvių ve-
teranų organizacijos ir toliau veikė
JAV. 1930-ųjų vasario 16 dieną sep-
tynios įvairios veteranų organizacijos
susijungė į vieną Lietuvių legioną
Amerikoje, kuris buvo oficialiai įtei-
sintas New York valstijoje. Tai buvo
patriotiška, nepartinė buvusių karei-
vių ir jūrininkų organizacija, kuriai
priklausė lietuvių kilmės ir su lietu-
viais turintys tam tikrų ryšių (pvz.
per vedybas) kariai, išėję į atsargą,
bet tarnavę karo metu. Lietuvių le-
gioną Amerikoje suorganizavo Kons-
tantinas R. Jurgėla. Pirmasis Legio-
no vadas buvo Amerikoje gimęs lietu-
vis dr. A. Bučnis. Iki 1938-ųjų ši orga-
nizacija turėjo net 9 būrius, jai prik-
lausė keli šimtai narių. Aktyviausi
būriai buvo New York, Boston, Čika-
gos ir Baltimore miestuose. Šiam Le-
gionui priklausė ir legendiniai Lietu-
vos didvyriai lakūnai Steponas Da-
rius bei Stasys Girėnas. Po jų žūties
transatlantinės kelionės lėktuvu Lie-
tuvių legiono Amerikoje New York
būrys buvo pavadintas jų vardu.

Vėliau, JAV pradėjus karą su

Japonija, Lietuvių legiono Amerikoje
nariai prisijungė prie Amerikos Le-
giono ir kartu stojo į kovą. 1943 m.
kovo mėnesį Baltimore Amerikos lie-
tuvių veteranai laikinai buvo įtraukti
į Amerikos Legiono sudėtį, tačiau
jiems buvo suteikta privilegija, lei-
džianti palikti Lietuvių legiono var-
dą. Kiek yra žinoma, tai tebėra vie-
nintelis etninis būrys Amerikos Le-
gione, turintis tautinį pavadinimą –
„Lithuanian Post 154’’.

1944-aisiais Lietuvių Legionas
buvo įteisintas visiems laikams, nors
į jį po to įstojo ne tik lietuviai. 1946
metais prie šios lietuviškos kuopos
(kaip ir prie kitų Amerikos Legiono
būrių) prisijungė ir moterys – moti-
nos, žmonos, dukterys, seserys, ku-
rios padėjo vyrams įvairiapusiškoje jų
veikloje bei darbuose. Gaila, kad dėl
sumažėjusio narių skaičiaus 1997 m.
moterų būrys išsiskirstė. Tačiau sma-
gu, jog dabartiniu metu ši tradicija
vėl atsigauna. Į lietuviško būrio Bal-
timore veiklą įsitraukė jau keletas
moterų. Prie šio Lietuvių legiono lai-
kui bėgant prisijungė kariškiai, daly-
vavę ne tik Antrajame pasauliniame,
Korėjos bei Vietnamo karuose, bet ir
tarnavusieji Bosnijoje, Afganistane,
Irake. Keli šiam būriui priklausantys
nariai dabar – vis dar tarnaujantys
kariai. Tie, kuriems nuoširdžiai rūpi
savo šalies ateitis, ir toliau tęsia Le-
giono veiklą.

Žinodami, kad jaunimas – tai
ateitis, mūsų būrio nariai stengiasi
patriotiškumo jausmą įkvėpti ir
jiems. Kasmet Lietuvių būrys Nr. 154
skiria stipendijas ir apdovanojimus
savo narių šeimoms bei jų giminėms
– studentams, dėstytojams, ugniage-
siams bei policininkams. Legionieriai
dalyvauja ne tik įvairiose lietuvių or-
ganizuojamose ceremonijose, para-
duose, renginiuose, bet ir kitur. Su
pasididžiavimu lietuviai veteranai
per įvairias šventes šalia Amerikos
kariuomenės vėliavos įneša ir Lietu-
vos trispalvę, kas pagal nuostatus lei-
džiama tik mūsų tautos atstovams.
Būrio nariai apsilanko ir Veteranų
ligoninėje, aukoja savo kraują, remia
įvairius labdaros renginius. Jie nepa-
miršta ir Dievo, dalyvauja Šv. Mišiose
melsdamiesi už savo tautos ir aplin-
kinių gerovę, aukoja savo apylinkių
bažnyčioms.

Lietuvių būrys Nr. 154, kuris va-
dovaujasi Amerikos Legiono taisyk-
lėmis ir nuostatais, tebegyvuoja ir
šiandien. Dabar jam priklauso 96 na-
riai (vadas John F. Maskavich). Kiek-
vienais metais perrenkama nauja
valdyba, kuri priima įvairius sprendi-
mus. Jos nariai susirenka kartą per
mėnesį (kas antrą trečiadienį) aptar-
ti tolimesnių darbų. „Mūsų Legionas
atlieka puikius darbus ir, tikiu, jis dar
ilgai gyvuos’’, – sako vienas ilgamečių
Lietuvių būrio Nr. 154 narių, 1970–
1972 metais jam vadovavęs Balys
Brazauskas. Tad lietuvių kilmės ka-
riai ar tiesiog prijaučiantys lietu-
viams, tarnavę Amerikos kariuome-
nėje ir norintys toliau veikti kartu,
kviečiami prisijungti prie šio būrio.
Na, o detalesnę informaciją apie šią
organizaciją galite surasti tinklalapy-
je adresu: www.lietuvis.net. Lietuvių
būrio Nr. 154 credo „Dievui, tautai ir
apylinkei!” atlaikė aštuonių dešimt-
mečių išbandymą ir tebėra aktualus
šiandien.

Straipsnio autorė su Baliu Brazausku, vienu iš Baltimore Legiono narių.

Amerikos Legiono lietuvių būriui, esančiam Baltimore mieste, šalia amerikiečių valstybinės bei kariuomenės vėliavų
oficialiai leista įnešti ir lietuvišką trispalvę.                           Vyto Brazausko nuotraukos



DRAUGAS, 2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis                      5

TREMTIES SUKAKÇIAI PAMINÈTI

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

Pateikiu ištrauką iš buv. trem-
tinio – Lietuvos partizanų ryšininko
K. B. neseniai gauto laiško, kuriame
jis rašo apie dėdės Petro Jakaičio,
Lietuvos karininko, fotografo ir įvai-
renybių rinkėjo, likimą ir jo didelį
Lietuvos pinigų rinkinį.

Prisimenu, kaip a. a. Bronė Bal-
šaitytė-Motušienė ieškojo be žinios
dingusio seserėno P. Jakaičio pėdsakų
politkalinių archyve, buv. KGB rū-
muose Vilniuje ir latvių tremtinių
knygoje, latvių namuose, Čikagoje.

K. B. rašo, kaip „būdamas trem-

tyje, ieškojau dėdės Petro per visas
tremtinių stovyklas (įskaitant polit-
kalinių stovyklą, kurioje buvo žiau-
riai numalšintas sukilimas – V. M.).
Prisimenu, kaip, dirbdami kasamo
uosto srityje prie Venin įlankos
(Ochotsk, ar Japonų jūros), aptikome
kapus ir eilėmis suguldytus lavonus,
o vienas tremtinys (latvis) surado 10
Lt monetą.”

Gal tai buvo iš dėdės Petro rin-
kinio?

Viktoras Motušis
Cicero, IL

KLAIDOS ATITAISYMAS
Romualdo Kriaučiūno straipsny-

je ,,Lietuvių pamoka Amerikos psi-
chologams” (,,Draugas”, 2009 m.
birželio 9 d.) padaryta klaidelė –
išbrauktas brūkšnys, pakeitęs saki-
nio prasmę. Sakinys turėtų būti:

,,Galvon tuoj ateina trys didžiosios
bylos: LB reorgų – JAV LB, JAV LB –
Cleveland mieste esančios ,,Sodybos”
ir tėvų pranciškonų – ,,Kultūros
židinio” korporacijos. Atsiprašome.

Redakcija

Ž. BELIAUSKAS: BŪTŲ NELOJALU PRIEŠINTIS PERTVARKYMUI
DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Praėjusią savaitę Vyriausybė pra-
nešė, kad Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamento (TMID) bei Lietu-
vių grįžimo į Tėvynę informacijos
centro (LGĮTIC) pertvarkymas bus
atliktas iki kitų metų pradžios, t.y.
2010-ųjų sausio 1 dienos. Dar prieš
tai vykusiame Europos šalių lituanis-
tinių mokyklėlių suvažiavime „Drau-
gystės tiltas” Jungtinėje Karalystėje
buvo parengtas kreipimasis į Lietu-
vos valdžios institucijas, kur prašoma
paaiškinti, kodėl pertvarkymas atidė-
tas ir primenama, kad užsienio lietu-
viai pageidauja atskiros institucijos
savo reikalams, o ne darinio Užsienio
reikalų ministerijoje (URM).

Vyriausybė, nuspręsdama dėl
dviejų minėtų institucijų pertvarky-
mo, sudarė ir darbo grupę, kuri rū-
pinsis, kaip tas procesas vyks. Gru-
pėje – visų suinteresuotų organizaci-
jų atstovai. Tarp jų ir LGĮTIC direk-
torius Žilvinas Beliauskas. Jis su-
tiko išdėstyti savo požiūrį į pertvar-
kymą bei galimas jo pasekmes.

– Kaip eiliniam užsienyje
gyvenančiam tautiečiui išaiškin-
tumėte, kas šiuo metu vyksta ir
kaip bus toliau?

– Kaip realiai viskas bus, man
pačiam įdomu. Mes visi, įtraukti į šitą
procesą, kol kas nežinome. Praėjusį
trečiadienį Vyriausybė priėmė nuta-
rimą ir sudarė darbo grupę, kuri ir
užsiims tuo pertvarkymu – konkre-
čiais turto perdavimo ir darbuotojų
klausimais. Toje komisijoje ir turėtų
paaiškėti visos detalės. Tikiuosi, kad
susitikimų metu vyks kažkokios de-
rybos, bus galima išdėstyti savo
požiūrį.

Nutarime yra labai aiškiai pasa-
kyta, kad mūsų funkcija yra išsaugo-
ma ir perduodama vykdyti URM. Aš
manau, kad tai labai reikalinga, juk
esame emigruojanti šalis ir tai, kad
yra toks Centras, besirūpinantis
visais, sugalvojančiais grįžti vienokia
ar kitokia forma, jau vien kaip žen-
klas, kaip iškaba yra reikalingas, o
dar labiau – kaip veikiantis „kūnas”.

Jei bus keičiama tik iškaba, tai
nieko baisaus, nes žmogui nėra dide-
lio skirtumo, kaip pavadinsi. Svar-
biausia, kad tie žmonės galėtų patek-
ti į įstaigą paprastai atėję iš gatvės,
kaip dabar pas mus, o ne pro apsau-
gos postus ir metalo detektorius.

Patys žmonės yra prasitarę, kad
bijotų čia koją įkelti, jei būtume kokia
ministerija ar departamentas. Aš
žinojau, kad jiems reikia paprastos,
paslaugios įstaigos, kur į juos žiūrėtų
pagarbiai, žmogiškai ir šiltai. Sten-
giausi taip ir dirbti šiame Centre bei
darbuotojus atitinkamai skatinau
elgtis. Tokia galimybė tęsti įdirbį teo-

riškai išlieka. Aš siūlau URM perimti
Centro patalpas ir tą funkciją, kuri
numatyta, kad išliks, čia ir vykdyti.

Aišku, kad visų šių pertvarkymų
tikslas yra sutaupyti, tad žmonių, ko
gero, sumažės. Bet šiaip, mano many-
mu, šitoks kelias būtų geriausias –
paliekant Centrą ten, kur jis yra.

Galbūt, sumažėjus darbuotojų
(šiuo metu LGĮTIC yra trys su puse
etato, puse etato dirba buhalterė –
aut. past.), tos patalpos pasidarys
pernelyg erdvios. Tuomet URM gali
dalį jų naudoti kitais tikslais. (...)

– Kokių nuomonių sulaukėte
dėl pertvarkymo iš savo vadina-
mųjų klientų?

– Daugiausia gauname tokių
klausimų: girdėjome, kad vyks pert-
varkymas, o kaip dabar bus? Taip pat
sulaukiame užuojautų ir apgailesta-
vimų. Nuogąstauja, kad nebebus kas
jiems teikia vienokias ar kitokias pas-
laugas, nebeinformuos, nebesiųs nau-
jienų ir pan. Stengiuosi nuraminti
žmones, kad turėtų atsirasti, kas at-
liks visa tai. Galbūt išliks ir dalis mū-
sų darbuotojų. Tai šiais laikais irgi
gan jautrus klausimas. (...)

– Užsienio Lietuvių Bendruo-
menių vadovai, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininkė ne kartą išreiškė
nuogąstavimą, kad perdavus jų
reikalų kuravimą URM, dėmesys
išeivijai sumenks. Kita vertus
Vyriausybė kaip tik pabrėžia,
kad dabar išeivijos reikalai pa-
kils į ministerijos lygį ir bus
sprendžiami veiksmingiau. Kaip,
Jūsų manymu, visgi bus iš tikro?

– Sunku pasakyti. Teoriškai ga-
lėtų būti ir taip, ir taip. Visgi, manau,
kad yra toks pavojus, kad dėmesys
sumažės. Mes stengiamės dirbti su
visais, su visomis amžiaus grupėmis,
su visais turinčiais konkrečių klau-
simų, su kiekvienu asmeniškai. Mūsų
vykdomos funkcijos atžvilgiu po pert-
varkymo galėtų nelikti, jei nebūtų
išsaugotas dabartinis lengvas priei-
namumas, lankstumas, nebiurokrati-
nis santykis. Daug lemia ir darbuoto-
jai – žmonės su vienokiomis ar kito-
kiomis asmeninėmis ir profesinėmis
savybėmis. Labai norėtųsi, kad mūsų
pradėti darbai būtų tęsiami ir ne-
nueitų į nežinią, o mūsų įdirbis būtų
naudojamas ir toliau.

Kai kelerius metus vyko ban-
dymai mus prijungti prie TMID’o, do-
mėjausi panašia praktika Europoje.
Ir pamačiau, kad ten atvirkščiai, sie-
kiama paslaugą priartinti prie varto-
tojo, t.y. siekiama, kad įstaigos būtų
nedidelės, panašios į mūsiškę. Euro-
pos Sąjungoje vyrauja išcentrinimas,
mat tada pasiekiamas didžiausias
veiksmingumas, geriausiai prisitai-
koma prie paslaugos gavėjo, o nau-
dingumo nustatymui naudojami labai
praktiški kriterijai.

Tad dabartinis mūsų jungimas
prie URM tarsi ir prieštarauja toms
europinėms kryptims. Tačiau, jei vis-
gi bus numatyta, kad mūsų funkcija
bus įgyvendinama tokiu paprastu
žmogišku būdu, o ne viena kažkokia-
me viename kabinetėlyje URM, tuo-
met išlaikyti atitinkamą dėmesį sug-
rįžtantiesiems gal ir pavyktų. Kita
vertus, nelabai ką ir pavyks sutaupyti
su tokia mūsų maža institucija, net
optimizavus jos veiklą. Tad šiek tiek
matosi, kad griauti yra lengviau nei
kurti, nors sutaupymas ir bus labai
menkas. Gal buvo galima mūsų ir

neliesti. Kita vertus, mes gal kiek
keistai atrodėme – tokie maži, bet
veikiantys prie Vyriausybės. Gal ir
teisinga ta koncepcija, kad Vyriausy-
bėje turi būti tik ministerijos.

– O pats esate pasiruošęs
dirbti ir po pertvarkymo?

– Jeigu matysiu, kad galima tęsti
ir net tobulinti veiklą su ministerijos
turimomis galimybėmis, tuomet tik-
rai taip. Nors ir seniau mes gerai su-
tardavome ir bendradarbiaudavome
su URM. Tačiau, kai tapsime jos dali-
mi bus galima drąsiau naudotis diplo-
matinių atstovybių tinklu ir jau ne
prašant paslaugos, o jie tiesiog bus
įpareigoti bendradarbiauti. Tad gali
atsirasti ir privalumų. Viskas prik-
lausys nuo to, kaip viskas bus įgy-
vendinta. Gal viskas net geriau bus.

Juolab kad mūsų padėtis po to,
kai TMID’ui vadovauti ėmė Antanas
Petrauskas, pasidarė gana sudėtinga.
Dažnai nepagrįstais ir nelogiškais
būdais buvo atkakliai peršama jungi-
mo prie TMID politika, kuri trukdė
mums normaliai dirbti, užsiimti ilga-
laikiais projektais, nes nuolat kybojo
greito prijungimo grėsmė.

Galimas dalykas, kad dabartinėje
padėtyje šis prijungimas prie URM
sutvirtintų padėtį ir suteiktų galimy-
bę naudotis veikimo ministerijos su-
dėtyje privalumais. Tačiau būtina iš
tiesų išsaugoti funkciją, kaip nu-
matyta URM nuostatų pakeitimuose
ir fizinį prieinamumą žmonėms. Ta-
da iš tiesų būtų galima dirbti. Net kil-
tų naujo entuziazmo grįžti prie už-
mestų projekų, kurių teko atsisakyti
dėl varginančių ir nieko bendro su
tiesioginiu darbu neturinčių, kelerius
metus užtrukusių diskusijų bei susi-
rašinėjimo dėl jungimo – nejungimo
prie TMID. (...) Pertvarkymas „nu-
ima” šias problemas.

– Panašu, kad nesate neigia-
mai nusiteikęs pertvarkymo at-
žvilgiu?

– Stengiuosi nesusitapatinti su

įstaiga, kurioje dirbu. Nors jau ilgai
čia esu, bet stengiuosi nežiūrėti į
Centrą kaip į asmeninį reikalą. Krizė
egzistuoja visiems ir visi turi galvoti,
kaip bendrai sėkmingiau iš jos iš-
bristi. Žmonėms svarbūs ir darbo iš-
saugojimo klausimai. Tačiau juokin-
gai atrodyčiau, bandydamas bet ko-
kia kaina išsaugot vietą, kuri nedera
su konstruktyviais mėginimais spręs-
ti užsienio lietuvių ir grįžimo proble-
mas.

Aš tik priešinčiausi, matydamas
nemotyvuotas pertvarkymo puses
arba pastebėjęs su reikalo esme nesu-
sijusius interesus. Kaip tai buvo da-
roma bandant prijungti prie TMID’o.
(...)

Dabar būtų nelojalu valstybės
atžvilgiu, kai visur bandoma sutau-
pyti, optimizuoti krizės akivaizdoje,
priešintis pertvarkai. Turime būti
solidarūs, turime visi galvoti kur ga-
lime susispausti, sutaupyti ir pan.
Taip pat turim nepamiršti, kad tai
puiki proga pagalvoti ne tik apie
sutaupymą, bet ir geresnį darbo orga-
nizavimą.

Vyriausybė yra paskaičiavusi,
kad įvykdžius mūsų ir TMID’o pert-
varkymą etatų sumažės per pusę.
Žinoma, šiemet jau nieko nesusi-
taupys, ir net kitų metų pradžioje dar
nelabai, nes teks mokėt išeitines al-
gas darbuotojams, bet vėliau šis opti-
mizavimas turėtų padėti šiais sun-
kiais laikais, kurie, ekonomistų tei-
gimų, mums dar neparodė visų savo
dantų. Kita vertus, kalbant apie
TMID’ą panašu, kad gali nukentėti
bendruomenės – jų veiklos finansavi-
mas. Palyginus su ta dalimi, kuri
skiriama bendruomenių projektų
finansavimui, dalis, kuri skiriama
TMID’o išlaikymui, kaip tų lėšų
skirstymo administratoriui, yra gana
maža. Vadinasi, mažinant bendrą
TMID’o skiriamą biudžetą, mažės ir
lėšos išeiviams.

Sutrumpinta
Lietuviams.com

Žilvinas Beliauskas
D. Dokšaitės nuotr. 
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Pasaulio bankas teigia, kad 
Lietuvoje per daug mokytoj¨�

Vilnius, birželio 17 d. (Alfa.lt) –
„Aš esu tik vargšas Vytautas iš Lie-
tuvos”, – taip Briuselio debatų klubo
auditorijai prisistatė europarlamen-
taras prof. Vytautas Landsbergis, no-
rėdamas pabrėžti, kad neturi atsa-
kymų į visus klausimus. Inauguraci-
niame klubo susitikime kartu su pus-
šimčiu Briuselio lietuvių profesorius
diskutavo tema „Lietuva ir Europa
po rinkimų: quo vadis?”.

Šįkart profesorius kalbėjo apie
žmonijos nesugebėjimą įvertinti artė-
jančios ekonominės, ekologinės ir de-
mografinės nelaimės grėsmės, kurios
pagrindinės priežastys – vartotojiš-
kas gyvenimo būdas, gyvenimas sko-

lon, darbo, šeimos nuvertinimas.
Nors diskusija buvo skirta atei-

ties galimybėms, Briuselio lietuviai
domėjosi ir praėjusiais rinkimais į
Europos Parlamentą. Vertindamas jų
rezultatus, V. Landsbergis sakė nes-
kelbiąs didelės pergalės savo partijai. 

Vienai iš diskusijos dalyvių pa-
klausus, ko palinkėtų išrinktajai pre-
zidentei Daliai Grybauskaitei, politi-
kas prisipažino, kad prieš rinkimus jo
linkėjimas kandidatei buvo, „kad jos
nenunuodytų” dėl keliamos grėsmės
klanams. ,,Dabar Grybauskaitei rei-
kia linkėti, kad ji būtų, dirbtų ir ne-
susvyruotų”, – Briuselio debatų klu-
be kalbėjo V. Landsbergis.

Baigiama pasiruošti Dain¨ šventei

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Pagrindinės kliūtys, trukdančios už-
tikrinti vidurinio lavinimo Lietuvoje
veiksmingumą – per didelis mokytojų
skaičius, pernelyg mažos klasės ir per
didelė pedagogų atlyginimams ten-
kanti švietimo biudžeto dalis.

Tokias išvadas pateikia Lietuvos
išlaidas socialiniams reikalams ap-
žvelgęs Pasaulio bankas (PB).

PB teigimu, švietimo kokybei
labai kenkia tai, kad padidėjo moky-
tojų algoms skirta dalis mokinio
krepšelyje. Tuo metu sumažėjo krep-
šelio dalis, atitenkanti ne atlygini-
mams, o švietimo veiksmingumą ir
mokymosi rezultatus nulemiantiems
dalykams – vadovėliams, mokymo
priemonėms, mokytojų tobulinimosi
kursams, interneto prieigai ir pan.
PB pataria grąžinti šioms reikmėms
skirtos krepšelio dalies dydį iki 6 proc.

Kitas svarbus švietimo kokybę
menkinantis dalykas – švietimo biu-
džeto apkarpymai tikslinant 2009 m.
valstybės biudžetą. Mokinio krepše-
liams skirta suma 2009 m. sumažinta
30 mln. litų.

PB taip pat kritikuoja nepakan-
kamai veiksmingą mokytojų panau-
dojimą Lietuvoje. Pirmiausia tai esą
lemia per didelis itin mažų klasių kie-
kis ir per didelis mokytojų skaičius –
vienam mokytojui tenka beveik ma-
žiausiai mokinių netgi tarp naujų ES
narių.

PB pateiktais duomenimis, Lie-
tuvoje pradinių klasių mokytojui
2006 m. teko apie 13 mokinių, o vie-

nam pagrindinio ir profesinio lavini-
mo mokytojui tenkantis mokinių
skaičius nesiekė 10. Tuo metu, pa-
vyzdžiui, Lenkijoje, Bulgarijoje, Lat-
vijoje, Slovakijoje ar Slovėnijoje visi
minėti skaičiai perkopė 10, kai kurie
– ir 15 ribą, o Vokietijoje vienam pra-
dinių klasių mokytojui teko beveik
30, vidurinio – apie 15 vaikų.

PB teigimu, norint sutaupyti ne-
pakenkiant vidurinio lavinimo koky-
bei, prireiks imtis vieno iš dviejų bū-
dų – mažinti arba mokytojų algas, ar-
ba jų skaičių.

Apžvalgoje pripažįstama, jog pe-
dagogų darbo užmokestis nėra itin
didelis – nors nuo 2004 m. jis augo
panašiai tiek pat, kiek ir kitų viešojo
sektoriaus darbuotojų, išskyrus me-
dikų, atlyginimai, 2008 m. vis dar bu-
vo už juos mažesnis ir siekė maždaug
2.000 litų. Pedagogų algų mažinimas
esą būtų įmanomas, tačiau sulauktų
didelio politinio pasipriešinimo.

Tad siūloma taupyti atsisakant
mokytojų pertekliaus, kuris esą na-
tūraliai susidaro dėl neigiamų demo-
grafinių pokyčių ir mokyklinio am-
žiaus vaikų bei studentų skaičiaus
mažėjimo. Tačiau Lietuvos švietimo
sistema, anot PB, į šiuos pokyčius
tinkamai reaguoti nesugeba.

Numatoma, kad po 15 metų ne-
liks apie 200 tūkst. 11–22 metų am-
žiaus mokinių ir studentų. Atitinka-
mai mažinant mokytojų skaičių, po
15 metų švietimui per metus esą pri-
reiks 1,2 mlrd. litų mažiau, nei ski-
riama šiuo metu.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Kult∆ros ministras rado pinig¨ bibliotekoms

Išaugo nuomojamû but¨ skaiçius 

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Artėjant liepos 1 d. prasidėsiančiai
dainų šventei „Amžių sutartinė”, bai-
giami Vingio, Kalnų, Sereikiškių par-
kų atnaujinimo darbai.

Vilniaus Vingio parke baigiami
estrados ir jos prieigų remonto dar-
bai. Suremontuotas estrados stogas,
sienos, sutvarkyti aplik esantys pės-
čiųjų ir dviračių takai, įrengti apšvie-
timo žibintai. Paskutinius darbus
Vingio parke ketinama baigti iki bir-
želio 26 d.

Kalnų parko Dainų slėnyje tvar-
koma asfaltbetonio danga, tam skirta
daugiau kaip 200 tūkst. litų. Baigia-
mi žiūrovų tribūnų remonto ir dažy-
mo darbai, įrengiamas lauko tuale-

tas, keičiama pasenusi elektros įran-
ga, ženklinama Kalnų parko šokių
aikštelė. Atliekamų darbų vertė –
apie 250 tūkst. litų.

Sereikiškių parke pakeisti nau-
jais arba suremontuoti suolai ir
šiukšliadėžės, atnaujinami apšvieti-
mo įrenginiai.

Vilniaus miesto mero pavaduoto-
jo Romo Adomavičiaus teigimu, atlik-
ti darbai – ilgalaikė investicija į mies-
to erdves.

Pasak R. Adomavičiaus, „Žalgi-
rio” stadiono, kuriame taip pat vyks
Dainų šventės renginiai, remontui
Vilniaus miesto savivaldybė lėšų ne-
skyrė, nes pastarasis priklauso priva-
čiai bendrovei.

V. Landsbergis prisipažino nuogâstavês 
dèl D. Grybauskaitès gyvybès 

„Tautiška giesm∂“ skamb∂s 
visame pasaulyje

Vilnius, birželio 17 d. ( ELTA) –
Mindaugo karūnavimo dienos išva-
karėse, liepos 5 d.,  9 val. v. Lietuvos
laiku viso pasaulio lietuviai įvairiose
šalyse susirinks svarbiausiose miestų
aikštėse ar savo namuose ir kartu su
kitais tautiečiais sugiedos „Tautišką
giesmę”. Iš visų pasaulio miestų at-
siųsti giedojimo vaizdo įrašai bus su-
jungti į vieną „Tautiškos giesmės”
kūrinį, kuris liepos 6 d. bus parodytas
per TV3 žinias ir išplatintas visame
pasaulyje.

Šis įvykis vainikuos „Tūkstant-
mečio odisėją” – patriotinį Lietuvos
buriuotojų žygį aplink pasaulį. Prieš
8 mėnesius iš Klaipėdos išplaukusi
„Tūkstantmečio odisėjos” jachta
„Ambersail” LTU 1000 liepos 5 d. su-
grįš į gimtąjį krantą. Aplankę 26 Lie-
tuvių Bendruomenes (LB) 20-yje ša-
lių, 5 žemynuose ir sutelkę viso pa-

saulio lietuvius kartu minėti Lietu-
vos vardo tūkstantmetį, buriuotojai
grįš įvykdę savo užduotį.

Pasak „Tūkstantmečio odisėja.
Vienas vardas Lietuva” vadovo Rai-
mundo Daubaro, būsime vienintelė
tauta, kuri pirmą kartą istorijoje vi-
same pasaulyje vienu metu giedos sa-
vo šalies himną. Tokia proga pasitai-
ko tik kartą per tūkstantį metų, tad
verta ją įspūdingai pažymėti.

Daugiau nei 20 pasaulio šalių LB
jau ruošiasi šiam patriotiniam įvy-
kiui: Klaipėdoje įvyks iškilmingas
koncertas, Anglijoje lietuvaičiai susi-
rinks Trafalgaro aikštėje, Pietų Afri-
kos Respublikoje tautiečiai giedos
akompanuojami smuiko garsų, Aust-
ralijoje himnas bus giedamas prieš
pat pasirodant pirmiesiems saulės
spinduliams.

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui,
didmiesčių gyventojams darosi vis
lengviau surasti ir išsinuomoti tin-
kamą būstą. Lyginant su praėjusių
metų tuo pačiu laikotarpiu, skelbimų
apie nuomojamus butus yra padau-
gėję net kelis kartus.

Padidėjusi nuomojamų butų pa-
siūla turi įtakos nuomos kainoms.
Vilniuje ir Klaipėdoje nuomojamų bu-
tų skelbimuose šiuo metu už nuomą
prašoma apytiksliai 30 proc., o Kaune
– maždaug 40 proc. mažiau nei per-
nai metais tuo pačiu metu.

Atsižvelgiant į tai, kad nuomos
rinkai galioja sezoniškumo principas,
o liepa – vienas iš mėnesių, kai ma-
žiausiai domimasi nuoma, gali būti,
jog įpusėjus vasarai kainos dar kiek

sumažės.
Šiuo metu sostinėje siūloma vie-

no kambario buto nuomos kaina yra
450–750 Lt/mėn., dviejų kambarių –
650–1100 Lt/mėn., trijų kambarių –
900–1500 Lt/mėn.

Kauno mieste nuomojamų butų
skelbimuose paskutinį mėnesį nuo-
motojai kainas mažino vidutiniškai
12 proc. Šiuo metu vieno kambario
butą šiame mieste galima išsinuomo-
ti vidutiniškai už 350–600 Lt/mėn.,
dviejų kambarių – už 450–800 Lt/
mėn., trijų kambarių – už 650–1000
Lt/mėn.

Pateiktos kainos yra vidutinės ir
siūlomos nuomotojų, neatsižvelgiant
į buto statybą, įrengimą ar vietą
mieste.

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Lietuvos bibliotekos naujoms kny-
goms ir kitiems spaudiniams įsigyti
iki metų pabaigos turėtų gauti 1,5
mln. litų. Tokiu būdu iš viso šiemet
vietoj planuotų 8,7 mln. litų būtų
skirta 3,2 mln. lito.

Kultūros ministras Remigijus
Vilkaitis pakeitė ankstesnį savo įsa-
kymą ir pagal naująjį dokumentą sa-
vivaldybių ir apskričių bibliotekoms,
kaip ir nurodė Vyriausybė, grąžinta
1,5 mln. litų iš anksčiau nubrauktų 7
mln. litų.

Daugiausia knygoms ir spaudi-
niams įsigyti turėtų gauti Vilniaus
miesto savivaldybės centrinė bibliote-
ka. Tuo metu mažiausiai pinigų nau-
jiems leidiniams pirkti gaus Birštono,

Neringos, Rietavo, Širvintų, Ignali-
nos, Zarasų bibliotekos. Jų metinis fi-
nansavimas nesiekia 20 tūkst. litų.

Kultūros ministras ankstesnį sa-
vo įsakymą peržiūrėjo po visuomenė-
je kilusio triukšmo. Bibliotekininkai
pranešė, kad pavasarį sumažinus vals-
tybės biudžeto išlaidas nuo jų buvo
,,nubrauktos” visos lėšos naujoms
knygoms įsigyti. Įsikišus Vyriausybei
kultūros ministrui nurodyta rasti pa-
pildomų pinigų.

Kultūros ministras R. Vilkaitis
savo ruožtu yra sakęs, kad tirs, kaip
vykdomi knygų pirkimai biblioteko-
se. Statistikos departamento duome-
nimis, pernai bibliotekose registruota
744 tūkst. skaitytojų, arba kas penk-
tas šalies gyventojas.

„Tūkstantmečio odisėjos” sugrįžimą vainikuos „Tautiška giesmė“ visame pasaulyje.
Organizatorių nuotr.
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tančios šalys turėtų „svaresnį balsą
ir būtų daugiau atstovaujamos tarp-
tautinėse finansinėse įstaigose”.

PCHENJANAS
Šiaurės Korėja įspėjo, kad jei bus

išprovokuota, imsis „tūkstantį kar-
tų” stipresnių karinių atsakomųjų
veiksmų prieš JAV ir jų sąjunginin-
kus. Tai paskutinis grasinimas, ban-
dant apsaugoti jos branduolinę pro-
gramą. Japonijos ir Pietų Korėjos ži-
nių pranešimuose teigiama, kad
Šiaurės Korėja ruošia papildomą
aikštelę bandomajam tolimojo veiki-
mo raketos, kuri galėtų pasiekti JAV,
paleidimui. Antradienį B. Obama ir
Pietų Korėjos prezidentas Lee
Myung-bak susitiko Washington, kur
sutarė sudaryti  „strateginę sąjun-
gą”, siekiant įtikinti Šiaurės Korėją
atsisakyti jos branduolinių ginklų.

BEIJING
Laikraštis „China Daily” rašo,

kad Kinija paruošė įstatymą dėl ly-
ties keitimo operacijų, kuriame ši
procedūra įvardyta kaip „lyties neati-
tikimo gydymas”, praneša „RIA No-
vosti”. Būtinybė priimti šį įstatymą
kilo todėl, kad daugelis kinų trans-
seksualų bijo gulti po chirurgo peiliu,
laikydami tokią operaciją neteisėta.
Pasak dokumentą ruošusių žmonių,
iki šiol lyties operacijos Kinijoje buvo
atliktos 2,000 transseksualų, dar
400,000 laukia „įstatyminio palaiky-
mo”, norėdami pakeisti savo lytį.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento B. Obama admi-

nistracija teigia vis dar neapsispren-
dusi dėl priešraketinio gynybos sky-
do Vidurio Europoje kūrimo. Šio sky-
do kūrimui itin priešinasi Rusija, su
kuria B. Obama siekia pagerinti san-
tykius. 

* * *
Nevada atstovaujantis senato-

rius, kylanti JAV Respublikonų par-
tijos žvaigždė John Ensign, kuris
buvo laikomas galimu kandidatu
2012 m. prezidento rinkimuose, pri-
pažino turėjęs nesantuokinį romaną.
51 metų J. Ensign, griežtas konser-
vatorius, nuolat karštai gindavęs šei-
mos vertybes,  žadėjo likti savo parei-
gose, o tą romaną pavadino ,,blogiau-
siu dalyku”, kokį tik yra padaręs per
visą savo gyvenimą. 

Pasaulio naujienos

ES susirùpinusi dèl neramumû
Irane

Varžomasi dèl olimpinès 
sostinès vardo

KIJEVAS
Ukrainos nacionalinio saugumo

tarnybos vadovas Valentin Nalivai-
čenka interviu Ukrainos BBC tarny-
bai pasakė, kad už pusmečio iš šalies
turi išvykti 19 Rusijos kontržvalgy-
bos darbuotojų, dirbančių Rusijos
Juodosios jūros laivyno struktūrose.
V. Nalivaičenka teigimu, apie tai, kad
FSB (Federalinės RF saugumo tarny-
bos) darbuotojai iki gruodžio mėn. vi-
durio turi išvykti iš Ukrainos terito-
rijos, Rusijai buvo pranešta oficialiai.

BELFASTAS
Šiaurės Airijos policijos pareigū-

nai dėl saugumo perkėlė iki 20 rasis-
tinių išpuolių aukomis tapusių, iš Ry-
tų Europos kilusių šeimų į Belfasto
sporto centrą. Daugiau kaip 100 ru-
munų, kurie dėl rasistinių išpuolių
Belfaste buvo priversti praleisti naktį
bažnyčioje, buvo perkelti į miesto ta-
rybos valdomą Belfasto laisvalaikio
centrą. Pirmadienio naktį jaunų vyrų
grupelė iš Belfasto Village srities mė-
tė butelius ir akmenis į  solidarumui
su rumunais išreikšti skirtoje ir prieš
rasizmą nukreiptoje protesto akcijoje
dalyvavusius žmones.

MASKVA
Šiaurės Kaukazo karinė apygar-

da ir Kaliningrado ypatingasis rajo-
nas bus visiškai perginkluoti iki 2012
m., agentūrai „RIA Novosti” pareiš-
kė Rusijos karinių pajėgų generalinio
štabo viršininkas armijos generolas
Nikolaj Makarov. ,,Tai nebus daroma
padrikai, o bus perginkluojami kari-
niai daliniai. Perginkluosime iš karto
visą dalinį”, – pasakė N. Makarov.

JEKATERINBURG
Baigėsi Brazilijos, Rusijos, Indi-

jos ir Kinijos, taip vadinamųjų BRIC
šalių, aukščiausiojo lygio susitikimas.
Jo dalyvės paragino suteikti besivys-
tančioms šalims svaresnį vaidmenį
pasaulinėse finansų įstaigose. Susiti-
kimo dalyvės išplatino bendrą pareiš-
kimą, kuriame paragino imtis dides-
nės ekonominės pertvarkos. Keturios
valstybės reikalavo, kad besivys-

EUROPA
AZIJA

RUSIJA

JAV

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Europos Komisija pareiškė esanti la-
bai sunerimusi dėl pranešimų apie
žuvusius per neramumus, kurie apė-
mė Iraną po prezidento rinkimų, taip
pat paragino Teheraną gerbti žmonių
teisę protestuoti.

,,Apgailestaujame dėl smurto ir
žūčių, taip pat raginame Irano val-
džią gerbti teisę taikiai demons-
truoti,” – sakė Europos Sąjungos
(ES) pagrindinės vykdomosios val-
džios įstaigos atstovas spaudai.

Septyni žmonės žuvo prasiveržus
smurtui per masinius protestus, ku-
riuos  sukėlė Mahmoud Ahmadinejad
pakartotinė pergalė prezidento rinki-
muose, pranešė Irano valstybinė ži-
niasklaida.

Tikėtina, kad neramumai nesi-
liaus, nes M. Ahmadinejad šalininkai
ir jo pralaimėjusio varžovo Mir Hos-
sein Mousavi rėmėjai planuoja su-
rengti mitingus toje pačioje Teherano
aikštėje su vos dviejų valandų per-
trauka tarp abiejų renginių.

Teherane pastarosiomis dieno-
mis vykusios demonstracijos buvo di-
džiausi protestai nuo pat Irano isla-
miškosios revoliucijos 1979 metais.

Tuo tarpu Irano užsienio reikalų
ministerija antradienį iškvietė ES
atstovaujančios Čekijos diplomatą
pareikšti protesto prieš ,,įžeidžian-
čius” ES pranešimus apie rinkimus
Irane, pranešė naujienų agentūra
ISNA.

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Madrido, Tokijo, Čikagos bei Rio de
Ženeirio vadovai turi paskutinę gali-
mybę sužavėti komisiją prieš jai pa-
sirenkant 2016 metų olimpinę sos-
tinę.

Nuo trečiadienio iki penktadie-
nio vykstančiame „mūšyje” prista-
tant savo miestus Tarptautinis olim-
pinis komitetas (TOK) paprašė su-
sitelkti ties techninėmis detalėmis ir
kainomis.

Apžvalgininkai pastebi, kad dėl
ekonominio sunkmečio išlaidos 2016
metų vasaros olimpiadai bus ypač
mažos.

TOK prezidentas Jacques Rogge
Lozanoje (Šveicarija) teigė, kad ren-
kantis olimpinį miestą finansiniai jo
pajėgumai neturėtų nustelbti kitų
privalumų. „Ekonomika neturėtų
nulemti mūsų sprendimų. Praeityje

dažnai nesirinkdavome turtingiausio
miesto ir, manau, tam turime teisę”,
– BBC cituoja TOK prezidentą.

„Svarbiausia ne ekonomika, ta-
čiau palikimas. Kai žaidynės baigsis,
norime, kad matytųsi nauda miestui,
regionui ir šaliai”, – pridūrė jis.

BBC rašo, kad Čikaga, kurios
kandidatūrą remia JAV prezidentas
Barack Obama, turi didesnes gali-
mybes nei kiti miestai tapti 2016 me-
tų vasaros olimpiados rengėja.

Šveicarijoje vykstančiame TOK
suvažiavime kiekvieno miesto pris-
tatymui skiriama 45 minutės. Dar
tiek pat laiko suteikiama klausi-
mams.

TOK nariams po 1999 metų ky-
šininkavimo triukšmo Salt Lake City
(JAV) uždrausta aplankyti miestus-
kandidatus.

Teherane pastarosiomis dienomis vykusios demonstracijos buvo didžiausios
nuo pat Irano islamiškosios revoliucijos 1979 metais.        SCANPIX nuotr.

BBC rašo, kad Čikaga turi didesnes galimybes nei kiti miestai tapti 2016 metų
vasaros olimpiados rengėja. 



8                      DRAUGAS, 2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

JUODASIS RIDIKAS 
IR RIDIKĖLIAI

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Amerikoje daug kas užmiršo juo-
dąjį ridiką (black radish), nes čia jį iš-
stūmė kitokios, ,,moderniškesnės”
daržovės, todėl nedaug kas jį ir varto-
ja. Aš nuo mažens buvau pripratusi
prie juodojo ridiko salotų, tad visados
su džiaugsmu jį pirkdavau, kai tik
kur rasdavau. Auginu juos net sava-
me darže. Dažniausiai jį galima pirk-
ti meksikiečių parduotuvėse, būna jų
ir kitose parduotuvėse. Net ir tie,
kurie augina juoduosius ridikus, daž-
niausiai juos reklamuoja kaip vaistą,
o ne kaip visavertę daržovę. Tiesa, iš
pirmo žvilgsnio ropė ar ridikas nėra
labai įmantrus ir gurmaniškas valgis,
tačiau nepripažinti gerųjų šios daržo-
vės savybių ir laikyti ją nepriimtina
,,padoriam” stalui gali tik visiški sno-
bai.

Pirmiausia, tai bene pati svariau-
sia daržovė, nes dėl aitroko skonio jos
nesiryžta graužti kirmėlės ar kiti
kenkėjai. Be to, juodieji ridikai su-
kaupia tokį vitaminų rinkinuką, kad
jo galėtų pavydėti garsiausios vaistų
įmonės, gaminančios multivitami-
nus. Negana to, juodieji ridikai pa-
sižymi priešuždegiminiu, kosulį leng-
vinančiu poveikiu, stiprina bei jauni-
na organizmą.

Juodieji ridikai buvo auginami
dar prieš Kristų, o viduramžiais jie
tapo ypač populiarūs Italijoje, Graiki-
joje ir kitose Europos šalyse. Iki
XVIII a. pabaigos dauguma Vidurio,
Vakarų ir net Šiaurės Europos gyven-
tojų juoduosius ridikus laikė svarbia
maistine kultūra.

Kainuoja tiek aukso, 
kiek pati sveria

Labai seniai buvo žinomas ir gy-
domasis juodųjų ridikų poveikis. Jau

2 tūkst. metai prieš mūsų erą juodieji
ridikai buvo naudojami kaip medici-
ninis preparatas. Jie buvo taip verti-
nami, kad būtent jiems buvo skiriami
patys geriausi ir brangiausi indai.
Pagarba šiai daržovei liudija užrašai
Cheopso piramidėje, minintys juodų-
jų ridikų gydomąją vertę. Garbino
juos ir graikai bei romėnai. Legenda
pasakoja, kad Apolonas, paklaustas
apie šios daržovės privalumus, atsa-
kė, jog ji kainuojanti tiek aukso, kiek
pati sveria. Viduramžių daktarai juo-
daisiais ridikais gydydavo skrandžio,
žarnyno ligas, gerindavo apetitą, stip-
rindavo plaukus.

Vaistas nuo trisdešimties 
ligų 

Juodieji ridikai nors ir aitroki,
yra nepaprastai vertingi! Juose gausu
B, C grupės vitaminų, eterinių aliejų,
angliavandenių. Ridikuose esantys
fermentai skatina apetitą ir gerina
virškinimą. Na, o mineralinių me-
džiagų gausa aprūpina organizmą
reikalingomis galiomis. Juoduosiuose
ridikuose yra daug daugiau kalio ne-
gu kitose daržovėse. Šis elementas
padeda pašalinti iš organizmo natrio
perteklių ir vandenį, todėl ridikai
tinka nuo patinimų, atsiradusių dėl
širdies ligų ar inkstų. Geriau vartoti
ridikus, kurie šalina iš organizmo
vandenį ir tuo nesukelia jokių paša-
linių poveikių. Tą įsidėmėkime! 

Sakoma, kad vienas juodasis ridi-
kas pajėgus aprūpinti širdį ir raume-
nis kaliu, o susikaupęs bromas pade-
da nusiraminti ir atsipalaiduoti.
Tiems, kas valgo juoduosius ridikus,
nebaisios jokios infekcijos – nuo jų
saugo fitoncidai ir antimikrobinė me-
džiaga lizocimas. Be to, mokslininkai

juoduosiuose ridikuose atrado ypa-
tingą junginį – rafanolį, pasižymintį
priešuždegiminiu, šlapimą varančiu
poveikiu. 

Neretai juodieji ridikai vadinami
vaistu nuo trisdešimties ligų. Ir tai –
tikra tiesa. Žinotina, kad geriausio-
mis gydomosiomis savybėmis pasižy-
mi apvalūs juodieji ridikai. Gydymui
dažniausiai naudojami ridikų šaknia-
vaisiai, sultys ir sėklos. Juoduosiuose
ridikuose be visų kitų biologiškai
veiklių junginių yra labai daug bakte-
ricidinių medžiagų, stabdančių dau-
gelio mikroorganizmų dauginimąsi ir
vystymąsi.

Ridikai veiksmingai gydo peršali-
mo ligas ir ypač padeda stipriai ko-
sint, nes mažina uždegimą, skystina
gleives, palengvina atsikosėjimą. Dėl
to ši daržovė ypač naudinga sergan-
tiems kokliušu, ūminiu arba lėtiniu
bronchitu, bronchine astma, plaučių
tuberkulioze. Liaudies medicina juo-
daisiais ridikais gydo ūminius ir lėti-
nius gastritus, ypač sumažėjus sek-
retinei skrandžio bei žarnyno trakto
funkcijai. Gydomieji juodųjų ridikų
preparatai gerina apetitą, skatina
virškinamųjų skrandžio sulčių išsis-
kyrimą, gerina žarnyno peristaltiką
(kad slinktu žarnų turinys), padeda
pašalinti iš organizmo cholesterolį,
daro teigiamą įtaką medžiagų apykai-
tai. 

Labai sėkmingai juodieji ridikai
naudojami lėtiniam storosios arba
plonosios žarnos uždegimui. Kadangi
juodieji ridikai ir jų sultys pasižymi
antimikrobinėmis savybėmis, skatina
šlapimo pūslės bei tulžies išsiskyri-
mą, tai jie puikiai tinka sergant šlapi-
mo pūslės bei šlapimtakių akmenlige
bei kamuojant kojų ir kitiems pabrin-
kimams. Be to, veikliosios medžiagos,
esančiose juoduosiuose ridikuose,
mažina cholesterolio kiekį kraujyje,
tad šie šakniavaisiai yra puiki širdies
bei galvos kraujagyslių aterosklero-
zės gydymo ir profilaktikos priemo-
nė. Juodieji ridikai padeda užgydyti
pūliuojančius nudegimus, veiksmin-
gai gydo mažakraujystę, padeda nuo
raumenų bei sąnarių skausmo.

Biochemikų nuomone, juodieji ri-
dikai yra bene stipriausiai aktyvinan-
ti daržovė. Kai kuriose šalyse lakū-
nai juos vartoja vietoj kavos ar arba-
tos. Juodieji ridikai gali pasitarnauti
ir grožiui – juos verta prisiminti, jei
plaukai nustoja blizgėti, atsiranda
pleiskanų.

Receptai

Rusų okupacijos metais Lietu-
voje žmonės nelabai galėjo pasirinkti
maistą. Ką gaudavo parduotuvėse, tą
reikėjo ir pirkti. Sunku buvo laikytis
kokios nors dietos. Reikėjo būti labai
įmantriai šeimininkei, kad sugebė-
tum padaryti kokį padorų patiekalą
savo šeimynai. Todėl žmonės valgė
riebiai. Tos šeimininkės, kurios salo-
toms naudojo juoduosius ridikus, net
pačios nežinodamos jų gydomųjų sa-
vybių, padėjo šeimos nariams apsi-
saugoti nuo širdies ligų, juk juodieji
ridikai tirpdo cholesterolį. 

Salotos

Vieną ar kelis juoduosius ridikus
sutarkuokite per burokine tarka. Pa-
barstykite druska ir uždengus dang-
čiu gerai pakratykite. Taip iš ridikų
išeina visas kartumas. Sumaišykite
su grietine ir trupučiu citrinos rūgš-
ties druska. (Salotoms visados geriau
naudoti citrininę druską, nes salotos
ir taip greitai vandenyja, tad citrinos
sultys ar actas tik dar padidins van-
dens kiekį.)

Grietine paskanintos juodųjų ri-
dikų salotos skatina tulžies skyrimą-
si, mažina tinimus, gerina apetitą ir
žarnyne maisto pasiskirstymą, saugo
nuo vidurių užkietėjimo.

Patartina salotų nepalikti kitai
dienai šaldytuve, nes nuo jų sklis ne-
malonus kvapas. Be to, jos jau būna
suminkštėjusios ir ne tokios skanios.
Tad pasidarykime jų vienam kartui.
Salotos labai tinka prie įvairios mė-
sos, o ir šiaip skanu jas su bulvėmis
valgyti.

Sultys

Ryškiausiu gydomuoju poveikiu
pasižymi šviežios juodųjų ridikų sul-
tys. Jas galima maišyti su burokėlių
ir morkų, obuolių sultimis (santykiu
1:2:6). Į šį mišinį patariama įdėti me-
daus. 

Ridikų sultys, sumaišytos lygio-
mis dalimis su medumi, veiksmingai
gydo viršutinių kvėpavimo takų kata-
rą, plaučių tuberkuliozę, bronchitą,
astmą, tracheitą, kokliušą, slopina
kosulį ir palengvina atsikosėjimą. To-
kiomis sultimis labai gerai pasitikrin-
ti, kiek toksinų yra kepenyse, inks-
tuose. Pirmą dieną išgėrus taurelę
šių sulčių, jei 5–10 minučių pajusite
blogumą, silpnumą, nereiktų išsi-
gąsti, o tik žinoti, kad sultys pradėjo
valymo darbą ir jo labai reikėjo. Kitą
dieną išgėrus tų sulčių, jau nieko ne-
jusime. Taip jas reikia gerti vieną sa-
vaitę. Paskui vėl po kokių šešių mė-
nesių pakartoti. Geriausia šių sulčių
pasidaryti iš karto vieną puslitrį.

Bronchitu sergančiam vaikui ga-
lima paruošti kepto ridiko sulčių su
cukrumi. Tam vidutinio dydžio juo-
dąjį ridiką reikia supjaustyti nedide-
liais kubeliais, sudėti į puodą ir už-
berti cukrumi. Tuomet 2 valandas
kepti orkaitėje, nukošti, ridiko gaba-
lėlius išmesti, o skystį supilti į butelį.
Gerti po du šaukštelius 3–4 kartus
per dieną, likus pusvalandžiui iki val-
gio ir prieš miegą.

Paruošta pagal 
Rimą Marcinkevičienę

Ridikėliai

Daug kas juos valgo, naudoja sa-
lotoms, maisto su kitomis salotomis.
Tad ne vienas susimąstys, o kokio-
mis gydomosiomis savybėmis jie pa-
sižymi?

Ridikėliai – giminingi juodie-
siems ridikams, tad juose taip pat
gausu vitaminų, mineralų ir mikro-
elementų bei kitų biologiškai aktyvių
junginių: eterinio aliejaus, glikozidų,
fermentų, cholino ir kt.

Istoriniai šaltiniai teigia, jog ridi-
kėliai jau buvo auginami senovės
Egipte. Tik Lietuvoje jie vėliau pasi-
rodė ir dėl savo aštroko skonio nebu-
vo labai populiarūs. Dabar, kaip ir vi-
sur, jie plačiai vartojami ir auginami.

Patartina gaminti šviežių ridikė-
lių salotas, skanu tiesiog su jais pasi-
daryti sumuštinį. 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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Suprantama, kad sakydamas
,,mūsų Tėvynė” Petronis turėjo gal-
voje SSRS. Tuo pat momentu jis stai-
giai pagriebė čia pat, ant stalo gulintį
revolverį ir, nukreipęs į mane, dar
aršesniu balsu suriko:

– Aš tave tuojau vietoje, kaip
šunį, nudėsiu už įsakymo nevykdymą
karo metu!

Aš dar kažką norėjau aiškintis,
užsiminti apie galvą ir prasidėjusius
,,manevrus”, bet pažvelgęs į juodą
vamzdžio skylutę, o po to į mėlyną,
pykčio iškreiptą kapitono veidą ir
stulpu išverstas akis, supratau – su
šituo bepročiu geriau nejuokauti.
Staigiai atidaviau pagarbą ir, neišta-
ręs nė žodžio, apsisukau ir išsmukau
iš palapinės, visą laiką jausdamas pis-
toleto vamzdį, nutaikytą į savo nu-
garą. Tai nebuvo smagus jausmas.
Tada aš pirmą kartą pajaučiau, kad
mano gyvybei gresia pavojus. Petro-
nis galėjo mane lengvai nušauti, ir
visai nebūtų už tai pakaltintas.

Apie 10 val. jis su svita sugrįžo iš
štabo ir oficialiai pranešė apie karo
pradžią.

Išėjęs iš Petronio palapinės aš
nusliūkinau tiesiai į aikštelę, ,,virši-
kininkų” įsakymo vykdyti. Vyrai savo
,,Komsomolcus” jau buvo išslapstę, o
maniškis vienas styrojo atvirame
lauke. Ir aš paskutinę tanketę nuva-
riau į krūmus ir, prilaužęs šakų, kiek
paslėpiau. Atlikęs ,,užduotį” vėl sug-
rįžau į savo palapinę ir atsiguliau.
Bet užmigti jau negalėjau – labai
skaudėjo galvą, ir galvojau, kaip grei-
čiau ištrūkti iš šio beprotnamio. Šalia
susibūrę skyriaus vyrai šnabždėjosi.
Kai papasakojau jiems apie ,,išpro-
tėjusį” Petronį, jie irgi nuoširdžiai
pasipiktino tokiu ,,vado” elgesiu. Gal-
vojau sau, kad neblogai būtų ir juos
prikalbinti bėgti.

Tarp mūsų tada buvo įvairaus
plauko kareivių, surinktų iš įvairiau-
sių dalinių. Dar mažai vienas kitą
pažinojome, daugiausiai bendravo-
me su tais, su kuriais iš anksčiau
buvome pažįstami. Tad ir šį kartą ne
su visais buvo galima atrasti bendrą
kalbą, be to, buvo ir išdavikų. Todėl
divizione nebuvo įmanoma visus
suvienyti, o pašalinus lietuvių kari-
ninkus patriotus Petroniui su po-
litrukais buvo nesunku visus kontro-
liuoti ir suvaldyti. Vienus šantažuo-
jant, kitiems prigrasinant, dar kitus
paperkant.

Su nuostaba aš stebėjau tuos ka-
rius, kuriems karo pradžia pasirodė
didelis smūgis. Jie vaikščiojo vieni,
paniurę ir su niekuo nesikalbėjo. Na,
o Navickas daugiausia glaudėsi prie
viršininkų palapinių. Jis vaikščiojo
nuleidęs galvą, vengdamas karių žvil-
gsnių, ir atrodė kaip katinėlis, tik ką
išpylęs pieno puodynę.

Po Molotovo kalbos, kurią apie
11 valandą visai stovyklai transliavo
garsiakalbiais, kilo dar didesnis są-
myšis. Kpt. Petronis įsakė visiems
ruoštis atsitraukimui į Vilnių.

Greit užvirė kraustymosi karštli-
gė: buvo nuimamos palapinės, atribu-
tika ir t. t. Mūsų baterijai – man ir
dar dviems tanketėms, buvo įsakyta
skubiai nuvažiuoti į Varėnos gele-
žinkelio stotį, kurioje, atseit, turi sto-
vėti atgabentas vagonas su amunicija
– LAP pabūklų sviediniais. Turėjome
pasikrauti ir sugrįžti atgal. Bet nu-
vykę į stotį mes jokio vagono su amu-

nicija neradome, ir grįžome atgal
tušti.

Ištuštėjusioje stovykloje pamatė-
me tik trijų savų įgulų karius bei du
vadus, o taip pat ir porą politrukų,
kuriems, matyt, buvo įsakyta mus
saugoti, kad nepabėgtume. Kiekvie-
nam pabūklui buvo palikta ir po 5
pratyboms saugomus 105 mm svie-
dinius. Pasikrovę mantą, pabūklus,
šaudmenis ir politrukus, mes trimis
,,Komsomolcais” (Seredinsko, Vito ir
mano) išburzgėme į sostinę.

Sudie, Varėne, sudie, brolau Vin-
cai! 

,,Otstupali s bojami”
(1941.06.22–25…)

Sovietinė propaganda visada gar-
siai triūbino, kad netikėtai užklupti
vokiečių, Rusų armijos daliniai ,,nar-
siai gynėsi ir tik priversti traukėsi,
bet su nepaprastu pasiaukojimu ko-
vodami prieš daug kartų gausesnį
priešą”. Kaip jie tvirtino – ,,otstupali
s bojami” (traukėsi su mūšiais).

O iš tikrųjų, ,,nenugalimoji”
Raudonoji armija, net nesiruošdama
priešintis, nešė kudašių iš Lietuvos.
Mes – lietuvių kariai, akylai saugomi
ginkluotų politrukų, irgi buvome pri-
versti bėgti su rusais. Dori mūsų ka-
rininkai jau beveik visi buvo išvežti.
Netekus vadų, niekas nesugebėjo de-
ramai pasipriešinti bolševikų įsaky-
mams, o ir šaudmenų nebuvo.

1. Pirmas kraujas

Po kelių valandų pasiekėme Vil-
nių, kurį jau atradome vokiečių bom-
barduotą.

Kai privažiavau sostinės priei-
gas, šalia sėdintis baterijos vadas Is-
tognyj davė įsakymą važiuoti į An-
takalnį, prie kareivinių, kur buvo
naujai suformuota taip vadinama
,,Jaunųjų vadų mokykla”, atrodo,
daugiausia iš rusų ir parsidavėlių.
Bet ten, žinoma, buvo ir suklaidintų
lietuvių.

– Mes turėsime jiems padėti atsi-
traukti į šalies gilumą ir apsaugoti
nuo priešo tankų, – paaiškino rusų
leitenantas.

,,Jaunųjų vadų” apsaugai buvo
paskirta visa mūsų baterijos trijulė –
Seredinskas, Vitas ir aš, su mūsų pa-
būklais ir įgulomis. Taigi, kartu tu-
rėjo būti apie 24 karius iš mūsų di-
viziono (kartu su vairuotojais ir pa-
būklų vadais). Skubiai pasikrovę
mokyklos mantą į tam tikslui duotus
sunkvežimius, mes pajudėjome į
rytus. Dabar be mūsų trijų ,,Kom-
somolcų” kolonoje dar važiavo Lie-
tuvos kariuomenės šarvuotis, 10 ru-
siškų sunkvežimių ,,ZIS 5” ir ,,GAZ
AA”, kiekviename iš kurių buvo po 25
kursantus.

Vilniaus gatvės buvo nusėtos lan-
gų stiklų šukėmis. Mat bombardavi-
mas įvyko tik ką, prieš mums įva-
žiuojant į miestą. Šaligatviai atrodė
tušti, tik kur, ne kur skubėdamas
praeidavo koks gyventojas. Priekyje
nemažindama greičio miesto gatvė-
mis važiavo sunkvežimių kolona su
,,jaunaisiais vadais”, pakeliui traišky-
dama pabirusius stiklus. O paskui
koloną mūsų tanketės savo vikšrais
dar daugiau smulkino šukes, džiarž-
gėdamos ir sukeldamos kažkokį
neįprastą jausmą.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.  aplinkybės yra
skirtingos. Ką daryti, jei partizani-
niame kare dalyvavęs žmogus bus
apšmeižtas iš tikrųjų? Tokiu atveju,
kaip ir kiekvienoje demokratinėje
šalyje, reikia kreiptis į teismą dėl gar-
bės ir orumo įžeidimo. Reikia kon-
statuoti, kad įstatymas kelia pavojin-
go atvejo galimybę. Galbūt ateityje
negalima bus kritiškai vertinti Lie-
tuvos Nepriklausomybės kovų, Sąjū-
džio, karų Afganistane ir Irake?

Panašios priemonės greit bus
naudojamos kaimyninėje Rusijoje.
Joje kuriama valstybinė komisija
kovai su istorijos falsifikacija, taip
pat rengiamas įstatymas, numaty-
siantis atsakomybę už pergalės Di-
džiajame Tėvynės kare neigimą. Ar
tai nepanašu? Nenorėčiau, kad sąži-
nės ir spaudos laisvės atveju mes ly-
giuotumės į minėtąją šalį.

Vis dėlto lieka viltis, kad dabar-
tinei valdžiai užteks moralinio ir poli-
tinio ryžto, kaip jo užteko buvusią
kadenciją, kai nebuvo pritarta Grūto
parko uždraudimui, atšauktas 1941
m. birželio 23 d. Sukilimo įteisinimo
kaip atmintinės datos įstatymas. Nuo
studijų laikų man įsiminė dėstytojo
frazė, kad mitologizuota, ideologizuo-
ta istorija – ne istorija. Šio įstatymo
priėmimas būtų žingsnis į būtent
tokios istorijos diskurso įtvirtinimą.
Negi Lietuvos visuomenė dar nepri-
brendusi diskutuoti apie sudėtingus
ir skaudžius praeities klausimus?

1. Jankūnienė A. Liucijos ir Be-
nedikto Bagdonavičių giminė; Salan-
tai [i.e. Utena: Utenos Indra], 2006

(Utena: Utenos Indra); p. 51.
2. Kirailytė S. Giminės istorija:

apybraiža; Utena: UAB ,,Utenos sp.”,
2000; p.17

Partizaninis pasipriešinimas Lie-
tuvoje 1944-1953 m.: kova su kola-
boravimu kaltintais gyventojais [Rank-
raštis]: daktaro disertacija / Mindau-
gas Pocius, Klaipėda-Vilnius, 2005,
p. 227.

Atgimimas.lt

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

PARDUODA

KOVA SU ŠMEIŽTU, CENZŪROS ĮTEISINIMAS
ARBA KAIP TYRINĖSIME LIETUVOS ISTORIJĄ?



10          DRAUGAS, 2009 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

Taip gyveno olandų emigrantai.

Anatolijaus Kairio įsteigtas ir re-
daguotas žurnalas ,,Naujoji auš-
ra”

Anatolijaus Kairio ,,Psalmių vai-
nikas”

„Dievo paukšteliai”
Tremtinių namuose

PETRAS PETRUTIS

Praėjusią savaitę „Draugo” pus-
lapiuose skaitytas Alfonso Nako ra-
šinys „Antrajai bangai – 60 metų”
sugundė mane prisiminti seniai pra-
bėgusias dienas. Skatino prisiminti
laikus, kuomet dar nebuvo „Dievo
paukšteliai” vadinami antrabangiais.
Tikra tiesa, kai kurie mūsiškiai (tik-
riausiai ilgėdamiesi prarastos tėvy-
nės) buvo pasišovę pasivadinti trem-
tiniais.

Šiandien norisi ištarti „ačiū Die-
vui”, kad toks mūsiškių užsimojimas
liko be didesnio atgarsio ir daugumos
pritarimo.

Tenka pastebėti, kad tremtinio
sąvoka jau buvo spėjusi kai kur „įsi-
pilietinti”. Prisimenu, vienur ir kitur
kūrėsi lietuvių tremtinių organizaci-
jos, o Čikagoje garsėjo tremtinių var-
du pavadinti namai. Šių namų įkūrė-
jas ir valdytojas buvo Anatolijus Kai-
rys. Jam pirmiausiai kilo sumanymas
įsteigti ir redaguoti kultūrinio pobū-
džio žurnalą „Naujoji aušra”, o kiek
vėliau, prasidėjus dypukų antplū-
džiui, įkurti centrą ir jį pavadinti
Tremtinių namais. Kaip tarė, taip ir
padarė. Nepaisant kai kurių tautiečių
kritiškai vertinamo rūmų pavadini-
mo, Tremtinių namai bematant susi-
laukė nemažo pasisekimo. Jie tapo
lietuvių (ypač jaunimo) susibūrimo
vieta. Šiuose namuose rado prieglobs -
tį naujai besikuriančios lietuvių orga-
nizacijos. Čia vykdavo posėdžiai,
susirinkimai ir pan. Patalpose užteko
vietos koncertams, paminėjimams ir
kitiems renginiams, o savaitgaliais
pramoginiams šokiams. Tomis die-
no mis šokdavo ir ūždavo naujųjų
ateivių jaunimėlis. Neretai čionai po -
kyliaudavo žiedus sumainiusios po -

ros, dažniausia susipažinusios ne kur
kitur, o tuose pačiuose namuose. Tais
laikais šie namai buvo bene tinkamiau-
sia vieta pažinties užmezgimui ir ar-
timesnės draugystės užtikrinimui.

Iš pradžių čionai grodavo tai vie-
ni, tai kiti muzikantai. Kiek vėliau,
A. Kairio kvietimu, iš Dayton, Ohio
buvo iškviesta Balio Pakšto vadovau-
jama kapela. Nuošalyje veikę Trem-
tinių namai tapo naujakurių lietuvių
centrine vieta. Prabėgus daugiau nei
pusšimčiui metų, dar vis manoma,
kad vargu kas iš anuomet Čikagoje
gyvenusių „dypukų” nebūtų buvęs
Tremtinių namuose.

Anatolijus Kairys ilgainiui pa-
vargo ir prigeso. Jam pritrūko jėgų.
Jam įgriso nesibaigiančios adminis-
tracinės pareigos. Jis skundėsi nebe-
galįs pakęsti alkoholinių gėrimų kva-
po. Kaip žinia, jis pats nebuvo alko-
holio mėgėjas. Regis, kad Bridgeport
esančios Lietuvių Auditorijos durys
taip pat nebuvo palaima įsisiūbavu-
siam Tremtinių namų veikimui.
Lietuvių Auditorijos patalpose įsi-
tvirtino Maliorio vadovaujami asme-
nys. Naujieji administratoriai, jaus-
dami palankumą lietuvių jaunimui,
sudarė geras sąlygas kultūrinio po-
būdžio renginiams. Čia persikėlė šo-
kių vakarėliai, o su jais ir didelio po -
puliarumo sulaukusi Pakšto vado -
vau jama kapela.

Tremtinių namai, atlikę nemažą
vaidmenį lietuvių gyvenime, užsidarė
1951 metų rudenį. Jiems užsidarius
Anatolijus Kairys nepasitraukė iš
visuomeninės-kultūrinės veiklos. Jis
parašė ir išleido daugybę knygų ir
plačiai reiškėsi lietuvių gyvenime.

Prieš metus, 2008 m. birželio 9
d., A. Kairys iškeliavo amžinybėn.

P. S. Naudotasi LTSC archyvu.

ANATOLIJŲ KAIRĮ PRISIMENANT
Sukanka metai, kai rašytojas iškeliavo amžinybėn
Birželio 9 d. sukako metai, kai amžinybėn

iškeliavo Anatolijus Kairys.
A. Kairys plunksną išbandęs visuose žan-

ruose: kūrybinį kelią pokario Vokietijoje pradėjo
lyrikos knygele, vėliau pasinėrė į sudėtingą dra-
mos, ko medijos žanrą, nevengė libretų, o bran-
džiais gyvenimo metais susikaupė ties proza, pa-
rašė nemažai romanų, apsakymų, feljetonų. Už
prozą pelnė ir pagrindines premijas. Štai Lietu-
vių rašytojų draugijos premiją gavo už tautosa-
kinį romaną „Pažadų dvaras” (1982 m.).

Vis dėlto A. Kairiui užsidaryti vien su mūza
ne visada sekėsi. Rašytojas beveik visą laiką
turėjo įvairių pareigų. Buvo aktyvus kultūrinin-
kas, visuomenininkas.

A. Kairys Vilniaus universitete 1942 m. įgijo
pedagogo profesiją, tad tremtyje Vokietijoje jam
teko redaguoti žurnalą „Tremtinių mokykla”, vė-
liau Čika goje redagavo kultūros iliustruotą žur-
nalą „Naujoji aušra” (1947–1949), buvo daugelio
laikraščių bei žurnalų bendradarbis, rašė straips-
nelius Bostono Lietuvių enciklopedijai, sudarinė-
jo antologijas, redagavo ir savo lėšomis išleido A.

Barono knygą „Debesys plaukia pažeme” ir A. Maceinos „Didįjį inkvizitorių”.
Rengė Amerikos lietuvių teatro festivalius. Be to, kelerius metus buvo Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkas, vėliau vicepirmininkas, vadovavo LB kul-
tūros fondui. Nuo 1983 m. priklausė PEN klubui, jo kūryba yra išversta į ang-
lų, latvių, rusų kalbas.

Norint apžvelgti A. Kairio darbus, reiktų ištisos studijos, nes kūryba labai
įvairi ir žanriniu, ir teminiu požiūriu. Nuo lyrinio graudaus eilėraščio – ligi
absurdo dramos bei grotesko, nuo sovietinės Lietuvos vaizdavimo, jos istorijos
– iki Biblijos motyvų.

Apie vieną iš jo veiklos sričių, gal mažai kam ir žinomą, prisimindamas
a. a. A. Kairį, rašo ir Petras Petrutis savo straipsnyje.

Laima Apanavičienė

Iš Anatolijaus Kairio
„Psalmių vainiko”

77-oji Psalmė

Kelias

Platūs vieškeliai rodos be galo,
Daug kelių ir takelių klaidžių,
O tačiau nerandu vieno kelio,

Nerandu... Gal jį paslėpė tyčia,
Dievas bando mane, mano sielą,
Besidžiaugiančią tuo, kas taip miela.

Nematau, akys klaidžioja, klysta,
Ir gražiausi žiedai tuoj nuvysta,
Kai paliečia juos mano ranka.

Duok man ženklą, Dievuli, parodyk
bent takelį dagiuotą ir siaurą –
Mano siela juo eis ir neš taurę,

Taurę meilės ir ašarų pilną,
Ir prašys atleidimo klaidų,
Atsiklaupus prie Tavo žaizdų.

Anatolijus Kairys

193-oji Psalmė

Pats save užsodinęs ant sosto
Ir karūną uždėjęs pats sau,
Jis pasiskelbė viešpačiu žemės
Ir žmonių, ir dangaus
Už pasaulio ribų,

Ir visatos, kas šimtmečiais būta,
Kas dangaus ir gamtos jau sukurta,
Kas jau buvo ir bus, ir yra, –
Tu žinai, ką darei,
Tu žinai, ką sukūrei.

Tai žmogus! Jis dėkoja ne Dievui,
Ne pasaulio  Tvėrėjui, o sau, –
Nenubausk žemės dulkės,
Jo kūryba  per smulki,
Jis sugrįš ir pagarbins Tave.

196-oji Psalmė

Kaip šie paukščiai ant medžio šakų,
Taip ir aš – nei pasėju, nei pjaunu,
Tik meldžiuos ir meldžiuos, 

ir meldžiuos, –
Dievas duoda man duonos kąsnelį
Ir vandens iš Šaltinio gurkšnelį.

Taip pasotina kūną ir sielą,
O sekmadieniais vyksta stebuklai:
Kai pakviečia varpai vėl mišių,
Aš bažnyčioj jau pusę šešių
Keliais vaikštau Jo kryžiaus kelius,

Prieš akis Dievas klumpa ir kelias,
Seka kraujo ištroškus minia, –
Minioje aš regiu ir save...
Mano Dieve, uždėk savo kryžių,
Savo kryžių ant mano pečių.
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EDVARDAS ŠULAITIS

Liepos 6-ąją, kada mūsų tautie-
čiai Lietuvoje ir užsienyje rengėsi
švęsti Valstybės dieną arba Mindaugo
karūnavimo jubiliejų, visuomeni-
ninkas ir žurnalistas Kęstutis Miklas
savo namuose, Singer Island (FL),
ruošėsi paminėti savo garbingo am-
žiaus 87-erių metų sukaktį. Deja, jis
tos sukakties nesulaukė – birželio 15
d. ryte netikėtai užgeso Kęstučio
gyvybė, be jokio išankstinio įspėjimo.
Manoma, kad jį ištiko širdies priepuo-
lis, nors iš vakaro jis niekuo nesi-
skundė ir išvakarėse atšventė savo
draugo Antano vardines.

Lietuvoje ir Vokietijoje Miklas
buvo žinomas Miklaševičiaus pavar-
de, atvykęs į Ameriką savo pavardę
sutrumpino.

Miklo biografija yra įdomi, pri-
marginta įvairiausios veiklos, akty-
vaus dalyvavimo lietuviškame visuo-
meniniame gyvenime akimirkų ir
nuotykių. Paskutiniu metu jis dar bu-
vo seniausios pasaulyje lietuvių orga-
nizacijos Susivienijimo Lietuvių Ame-
rikoje (SLA) prezidentu, darbavosi
Lietuvių Bendruomenėje bei kitose
lietuvių organizacijose. Anksčiau bu-
vo Lietuvių žurnalistų sąjungos
pirmininku, nemažai rašė spaudoje.

Įdomesni biografijos faktai

Lietuvos bajorų karališkoji są-
junga Kęstučiui pripažino bajorystės
kilmę ir 1997 m. liepos 6 d. Trakų pi-
lies Vytauto Didžiojo menėje įteikė
bajorystės aktą. Miklaševičių herbas
– trys ragai trimitai skyde.

Kęstučio biografijoje yra ir dau-
giau įdomių faktų. Vienas tokių – jo
gimimo vietos istorija. Štai ką apie tai
rašo žurnalistė Salomėja Narkeliū-
naitė Kęstučio 75-erių metų minėji-
mo proga išleistame leidinyje:

„Likimas lėmė, kad Kęstutis, vil-
niečio Petro Miklaševičiaus ir aukš-
taitės Aleksandros Černiauskaitės
pirmasis vaikas, gimė 1922 m. liepos
6 d. pakeliui iš Radviliškio į Tauragę,
mažutėje Lybiškio geležinkelio stoty-
je, netoli nuo didžiojo Lyduvėnų tilto
per Dubysą. Ten buvo tik trys pas-
tatai: stotis su butu stoties viršinin-
kui, namukas pervažos prižiūrėtojui
ir daržinė. Ši vietovė tada priklausė
Tauragės apskrities valsčiui. Kai Kęs-
tučiui sukako 17 metų ir reikėjo gauti
Lietuvos pasą, buvo vargo, kol pasų
skyrius nustatė jo tikrąją gimimo vie-
tą. Pasirodo, stotelė, ilgainiui kei-
čiant apskričių ribas, buvo priskirta

prie Raseinių apskrities Skaudvilės
valsčiaus, o tarybiniais laikais ji ati-
teko Jurbarko rajonui. Imdamas da-
bartinės Lietuvos pasą, Kęstutis vėl
turėjo problemų, bet naujieji biurok-
ratai rado ‘genialią’ išeitį – jie pase
įrašė, kad Kęstutis Kostas Miklas gi-
mė Raseiniuose, kuriuose... jis net
nėra buvęs...”.

Apie Kęstučio studijas

Studijas Kęstutis pradėjo Vil-
niaus universitete, kur pasirinko
Humanitarinį fakultetą, teatro meno
ir mokslo sritį (jam vadovavo prof.
Balys Sruoga). Lietuvos sostinėje jis
baigė aktoriaus J. Gustaičio dramos
studiją, vėliau lankė režisieriaus R.
Juknevičiaus dramos studiją, kuri
veikė Vilniaus dramos teatre.

Tačiau kai 1949 m. spalio 5 d.,
ketvertą metų prabuvęs pabėgėlių
stovykloje Vokietijoje, atplaukė į New
York miestą, žinojo, kad iš humani-
tarinių mokslų pragyventi negalės.
Tad pradėjo studijuoti inžineriją. Po
šešerių metų vakarinių studijų NY
universitete gavo mechanikos inži-
nieriaus diplomą. Tačiau tuo nepa-
sitenkino: tęsė studijas Farmingdale
SUNNY universitete pramonės ad-
ministracijos srityje.

Kęstutis dirbo įvairiose bendro-
vėse konstruktoriumi, padarė nema-
žai patobulinimų, jo pavarde užre-
gistruota 12 patentų. Ilgą laiką – nuo
1967 m. iki išėjimo į pensiją 1997-
aisiais – darbavosi „Readex Micro-
pint” korporacijoje, iš pradžių kaip
vyriausiasis inžinierius, vėliau – kaip
korporacijos viceprezidentas ir gene-
ralinis direktorius.

Domėjosi visuomenine ir 
žurnalistine veikla

Šalia savo tiesioginių pareigų,
Kęstutis daug dirbo visuomeninėse
organizacijose ir spaudoje. Dar gy-
vendamas Lietuvoje pamatė, kad turi
gabumų žurnalistikai. Atvykęs į JAV
bendradarbiavo šio krašto lietuvių
spaudoje: nuo 1969 m. jis buvo
„Darbininko” laikraščio akredituotu
žurnalistu Jungtinėse Tautose, o nuo
1996 m. – Lietuvos telegramų agen-
tūros ELTA korespondentu New
York. Ilgą laiką buvo LŽS narys, kurį
laiką jai vadovavo.

Daug metų pašventė Lietuvių
Bendruomenės veiklai – vadovavo
vietinei LB apylinkei, dar ir prieš
mirtį buvo LB Floridos apygardos
valdybos pirmininku. Daugelį kartų

NETIKĖTA IR STAIGI 
K. MIKLO MIRTIS

85-ąjį gimtadienį besiruošęs švęsti visuomenės veikėjas ir žurnalistas Kęstutis
Miklas savo namuose susipažįsta su atgaivintu ,,Tėvynės” laikraščiu, kuris
eina jau daugiau negu 100 metų. Miklas buvo šį laikraštį leidžiančios orga-
nizacijos – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje – prezidentas.

išrinktas į JAV LB Tarybą nariu,
buvo VLIK’o tarybos narys, Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje veikėjas.

Prieš daugiau nei 3 metus jis
tapo Susivienijimo lietuvių Ameriko-
je prezidentu. Darbuojantis šiame
poste, jam darbų buvo begalės, nes
reikėdavo vykti į SLA centrą New
York, mat ten nuo seno buvo susi-
kaupę nemažai reikalų, kuriuos rei-
kėjo kuo greičiau išspręsti. Šie rū-
pesčiai, be abejo, nualino Kęstučio
sveikatą.

Šio kuklaus rašinio rėmuose ga-
lime išvardyti tik dalį Kęstučio Miklo
eitų pareigų. Norint parašyti pilną jo
darbų ir veiklos apžvalgą, reikėtų
didelės monografijos. Vis dėlto svar-
bu paminėti dar vieną faktą – nuo

senų laikų Kęstutis palaiko artimus
ryšius su Lietuva. Kai Lietuva atgavo
nepriklausomybę, jis kas metai ten
važiuodavo įvairiais visuomeniniais
reikalais.

Vykdant a. a. Kęstučio valią, jo
palaikai bus sudeginti. Birželio 18 d.
iš įvairių vietų susirinkus jo vaikams,
už velionio sielą bus laikomos šv.
Mišios. O viešas atsisveikinimas su
velioniu numatomas maždaug po
mėnesio Florida.

Gili užuojauta antrajai a. a. žmo-
nai Jūratei (pirmoji jau buvo senokai
mirusi), vaikams bei kitiems arti-
miesiems, o taip pat ir visai lietuvių
visuomenei, kuri neteko nuoširdaus
darbuotojo.

JUZÈ PLAUŠINAITIENÈ

Malda
Dėkoju Tau už saulės spindulėlį
Ir ryto pievoje rasos lašelį,
Už nuostabiausią giesmę vyturėlio,
O meilės... dalini visiems dalelę.

Dėkoju Tau už švelnų gėlės žiedą,
Už debesėlį, šiltą jo lietutį,
Už tai, kad vakarais lakštutė gieda
Ir gera taip pajusti  Tavo būtį.

Už tai, kad naktį šviečia mėnesėlis.
Kad tiek žvaigždžių pabirę danguje,
Kad kalasi iš žemės augalėlis –
Gera būti susikaupus maldoje.

Dėkoju, Dieve, Tau už šį stebuklą,
Už tas mintis, kurias Tu man siunti,
Tik su Tavim galiu šioj žemėj būti,
Nes tik dulkelė be Tavęs esu pati.
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�Žadantys krikštyti vaikučius
šią vasarą yra kviečiami dalyvauti
tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje.  Susiti-
kimai planuojami birželio 21 d. (ne
28 d., kaip buvo skelbiama anksčiau)
ir rugpjūtį – 23 d. Liepos mėnesį su-
sitikimo nebus. Pagei dau tina apie da-
lyvavimą ir anksto pra nešti Misijos
raštinėje. Išimties atveju galima susi-
tarti krikštui ruoštis ir atskirai. Su-
sitikimų pokalbių vadovė – Daiva Ki -
sielienė. Tel. pasiteiravimui 630-257-
5613

�Tremtinių dienos minėjimas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks sekmadienį, birželio 21 d.
Po 10:30 val. r. šv. Mišių visus kvie -
čia me į parapijos salę, kur kun. dr.
Kęstutis Trimakas skaitys paskaitą.
Po to – kavutė.

�,,Ku nigaikščių užeiga”, ,,Ame -
ri kos lietuvis” ir buvusi ALTV birže-
lio 21  d. nuo 12 val. p.p. iki 8 val. v.
ren  gia tradicines Jonines Arabian
Knights Farms, 6526 Clarendon Hills
Rd, Willowbrook, IL 60527.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte praneša, kad birželio 24 d. Bo -
čių me nė je, PLC bus rodomas do ku -
mentinis filmas ,,Leipalingis” iš ciklo
,,Mūsų miesteliai”. Pradžia – 2 val. p.
p. Ma loniai kviečiame pažiū rėti.

��Dallas, Texas, lietuviškos Joni -
nės vyks birželio 20 d. Stewart Creek
Park, 3700 Sparks Rd., The Colony,
TX. Pradžia –  4 val. p. p. Visus kvie -
čia rengėjai – Texas lietuvių forumas
(www.teksaslt.com) Tel. pasiteiravi -
mui: 469-362-2663 (Kęstutis).

�Birželio 21 d.  11:15 val. r (Di -
džiosios Britanijos laiku) Nottin -
gham katedroje šv. Mišias už Lietuvą
ir kun. dr. Steponą Matulį, MIC ir vi -
sus išvežtuosius į Sibirą aukos Lie -
tuvos marijonų vienuolijos vado vas

kun. dr. Vytautas Brilius, MIC. 1:15
val. p. p. vyksime į Willford Hill ka-
pines, kur pasimelsime prie kun. S.
Ma tulio, MIC kapo (Loughborough
Rd.). Daugiau informacijos el. paštu: 

dfurmonavicius@ntlworld.com. 

�Birželio 24 – liepos 6 d. Cle -
veland, OH lankysis Lietuvos jaunių
beisbolo komanda. Birželio 27 d.,
šešta dienį, lietuviai žais draugiškas
run gtynes su Cleveland ,,Blaze AAU”
beisbolo komanda, birželio 28 d. lie -
tuviai susitiks su Cleveland ,,Sta -
llions AAU” beisbolo komanda. Lie -
pos 2–5 d. lietuviai rungsis Con ti nen -
tal Cup Baseball čempionate. Dau -
giau informacijos: www.continental-
cupbaseball.com

�Long Island Lietuvių Bendruo -
me nė 2009 m. birželio 28 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. maloniai kviečia vi -
sus į Jo ni nes Great Neck'e esančiame
Kings Point Park. (Area 25, įvažiavi-
mas iš Stea m boat Rd.). Lietuviškas
maistas, alus, muzika ir šokiai! Ieš -
kosime ir pa par čio žiedo. Jonės ir Ja -
ninos ga lės nu sipinti vainikus. Tel.
pa  siteiravimui: 516-353-1229.

�Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30
val. r. šv. Mišios Šv. Kazimiero baž ny -
čioje, Vilniuje. Giedos jungtinis „Dai -
navos” (vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L.
Aba ris) choras. 11:30 val. r. – ekskur-
sija po Vilniaus jėzuitų gimnaziją. 12
val. p. p. – priešpiečiai. 2 val. p. p. –
Dainų šventės eitynės. (Ren giniai –
Lie tuvos laiku). Tel. pa siteiravimui:
630-243-6234.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Renginį ves Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktorius Romu al das Bud-
rys ir JAV LB vicepirmi ninkė Marija
Remienė. Kalbės: Lietu vos vyskupų
konferencijos pirminin kas, Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius, SJ, žinomas išeivijos LB na-
rys, buvęs JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas Algiman tas Gečys ir knygos redaktorė Aud ronė Škiudaitė. Me-
ninė programa: poeto Kazio Bradūno eiles iš „Draugo” kultūrinio priedo skai-
tys aktoriai, skambės muzika.

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Medžiaga knygai paimta iš pa-
ties „Draugo” puslapių, kitos spaudos, rašiusios apie „Draugą”, šiandien dar
gyvų buvusių laikraščio darbuotojų, bendradarbių, skaitytojų prisiminimų.
Didelė dalis straipsnių yra parašyta specialiai tai progai, bet yra panaudoti ir
įvairiu metu spausdinti straipsniai apie „Draugui” pasišventusias asmenybes. 

Lietuvos ambasada JAV,  birželio
10 dieną Wa shin g ton, DC surengė
kul tūros va ka rą „Lie tuvos tūkstant-
metis raštuose”. Vakaro metu pris-
tatytas ir JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros ta rybos išleistas fotoalbu-
mas „Lie tuvių kultūrinis paveldas
Amerikoje. Li thuanian Cultural Le-
gacy in Ame ri ca”. Ren gi nio svečius
su gausiu lietuvių paveldu Ame rikoje
supažindino ir fotoalbumą susirin-
kusiems pristatė atsakingasis re dak -
to rius Algis Lukas. 

Liepos 5 d. 5 val. p. p. (Lie-
tuvos laiku) šio fotoalbumo sutiktu-
vės vyks Lietuvos nacionalinia me
muziejuje (Arsenalo g. 3, Vilnius).
Renginį ve s Lietuvos nacio na linio
muziejaus direktorė Birutė Kul nytė.
Albumą pri statys atsakingasis redak-
torius Algis Lukas, Vilniaus uni ver-
siteto prof. Domas Kau nas, Vilniaus

pedagoginio universiteto prof. Romualdas Grigas. Dalyvaus garbės svečiai:
Užsienio reikalų mi nistras Vygaudas Ušackas, Kultūros mi nistras Remi gijus
Vilkaitis, PLB valdybos pirmi ninkė Regina Naru šienė, JAV LB Krašto valdybos
pir mi ninkas Vytas Maciūnas. Meninę programą atliks Vilniaus jaunimo folk-
loro ansamblis „Spiečius”.

Stasio Santvaro eilėmis ,,O malo -
ningoji, kilni Marija” prasideda žur-
nalo  ,,Pensininkas” gegužės-birželio
numeris. Gegužės mėnuo – nepap -
rastas – švenčiame Motinos dieną ir
Sekmines. Apie tai skaitytojams pri-
mena Libertas Klimka. Apie Sekmi -
nes rašo ir žurnalo redaktorė Danutė
Bindokienė straipsnyje ,,Kristaus
Baž nyčios gimtadienis”.

Kitame savo straipsnyje ,,Mėnuo
vadinamas Bai siuoju...” redaktorė ne
tik primena mūsų tautą išti kusią
nelaimę – baisiuosiu trėmi mus, bet ir
kelia klau simą, ar pa kankamai ski -
riame dėmesio savo didvyriams: par -
ti za nams, tremtiniams.

Sveikatos skiltyje rašoma apie
naująją baimę – kiaulių gripą, apie
atėjusį erkių sezoną ir apie daug kam
įkyrinčius uodus. Skaitytojai sužinos,
ar galima pasitikėti ,,generic drugs”.

Žurnalo puslapiuose rasite žinu -
tes apie naująją Lietuvių Fondo vado -
vybę, lietuvių tautinių šokių grupės
,,Grandis” penkiasdešimtmetį, se-
niausią lietuvišką laikraštį ,,Tėvynę”.

Besidomintiems gintaru siūlau
paskaityti žinutę ,,Truputis apie Lie -
tuvos auksą”. 

Julijos skyrelyje ,,Gero apetito”
šįkart rasite ne tik žinių apie mik -
robangę, bet ir kaip joje pasigaminti

greitą užkandėlį, išsikepti žuvį, pa -
ruošti brokolius su grybų užpilu.

Žalianykštis atsako į skaitytojų
klausimus. Skaitytojai ras ir kitų
įdomių straipsnių.

,,Pensininkas”  išeina šešis kar-
tus per metus. Jį leidžia JAV LB
Socialinių reikalų taryba. Prenume -
rata metams – 15 JAV dol.; užsi sa -
kant Kanadoje ar kitur užsienyje –
25 JAV dol. Atskiro numerio kaina –
1.50 dol. 

Paruošė L. A.

,,Pensininkas”

Knygos 
„‘Draugui’ – 100. 

Už tikėjimą ir lietuvybę” 

sutiktuvės Vilniuje
vyks liepos 9 d. 6 val. v. 

(Lietuvos laiku) 
Na cionalinėje dailės galerijoje,

Konstitucijos pr. 22, 
LT-08105, Vilnius.

Spaudos apñvalga

JAV LB Bridgeport apylinkė Connecticut gegužės mėnesio pabaigoje pa -
minėjo didžiuosius Birželio trėmimus. Fairfield viešojoje bibliotekoje buvo ro -
domas filmas ,,The Soviet Story”, kuris labai gerai ir išsamiai pristatė tuos
krau pius ir liūdnus mūsų lietuvių istorijos laikus, apie kuriuos, deja, nelabai
kalbama JAV žiniasklaidoje. Po filmo vyko balsavimai į JAV LB Tarybą.

Nuotraukoje (Iš kairės) tarp svečių sėdi: apylinkės vicepirmininkė Gintarė
Ivaškienė, pirmininkė Giedrė Stankūnienė ir narė Ligia Brickutė-Ferrer.

A. Lukas pristato fotoalbumą LR am-
basadoje Washington , DC.

LR ambasados nuotr.

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org


