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Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Patirtimi mokslo ir technologijų sri-
tyje nuo šiol Lietuva keisis ir su JAV.
Tai numatyta švietimo ir mokslo mi-
nistro Gintaro Steponavičiaus ir JAV
ambasadoriaus Lietuvoje John Cloud
pasirašytame susitarime dėl bendra-
darbiavimo mokslo ir technologijų
srityje.

Dvišalis susitarimas leis Lietuvos
ir JAV tyrėjams aktyviau dalyvauti
bendruose mokslinių tyrimų projek-

tuose ir skatins dvišalį mokslininkų
bendradarbiavimą ir jų keitimąsi. Su-
sitarimas padės teisinį pagrindą
bendradarbiavimui, kuris galėtų pa-
spartinti pažangą siekiant bendrų
mokslo ir technologijų tikslų, remti
viešų ir privačių mokslinių tyrimų įs-
taigų ir pramonės partnerystę ir nau-
jus mokslo projektus.

Dvišaliu Lietuvos ir JAV Vyriau-
sybių susitarimu siekiama suakty-
vinti bendrus mokslinių tyrimų pro-

jektus rengiant mokslinius semina-
rus, konferencijas ir simpoziumus,
keičiantis moksline ir technologine
informacija bei dokumentais bendra-
darbiavimo veiklos srityse keičiantis
mokslininkais, specialistais ir tyrėjais,
įranga ar medžiagomis, kuriant moks-
linių tyrimų tinklus. Susitarimu siekia-
ma sudaryti palankias sąlygas tyrėjams
atvykti ir išvykti, įsivežti ir išvežti įran-
gą, gauti informaciją, duomenų.

Susitarimas atveria kelią dviša-

liam bendradarbiavimui tokiose sri-
tyse kaip mokslu pagrįstų sprendimų
priėmimas, biotechnologija, medžia-
gotyra, nanotechnologija, aplinkos ir
biologinės įvairovės apsauga, jūrų
mokslai, energetika, kosmosas, pa-
saulio išteklių valdymas, darnus vys-
tymasis, inžinerija, saugumo moksli-
niai tyrimai, ŽIV/AIDS ir kiti sveika-
tos klausimai bei mokslinis ir tech-
nologinis švietimas.

•Sveikata. Darbas sode
be nugaros skausmų (p.
2)
•Rusija nori užkirsti ke-
lią rezoliucijai dėl Molo-
tov-Ribbentrop pakto (p.
3, 9)
•Nuomonė. Žvilgsnis į V.
Adamkaus prezidentavi-
mą (bus daugiau) (p. 4)
•Šv. Antano šventė Det-
roit, MI (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (40) (p. 9)
•J. Šalnos pėdsakas že-
mėje (p. 10–11)

Europarlamentarams îteikti pažymèjimai

Prasidèjo kalbû kursai Madison

Čikaga, birželio 22 d. (,,Draugo”
info) – Jau savaitė kaip prasidėjo in-
tensyvūs BALSSI (Baltic Studies
Summer Institute) vasaros kalbų
kursai University of Wisconsin-Ma-
dison. Šiemet Baltijos šalių kalbų
studijuoti susirinko 14 studentų, iš

jų net 7 pasirinko lietuvių kalbą.
Madison – Vilnius Sister Cities

nariai BALSSI organizatoriams, dės-
tytojams ir studentams suruošė jau-
kią susipažinimo vakaronę po atviru
dangumi, pakvietę vakaro dalyvius
pasivaišinti tradiciniais lietuviškais

patiekalais. Vakaro šeimininkai patys
pagamino tradicinio lietuviško mais-
to. Kai kuriems studentams lietuviš-
ka virtuvė buvo visiškai nauja kultū-
rinė patirtis, kitiems – šviesus vai-
kystės prisiminimas.

Lietuva su JAV keisis patirtimi mokslo ir technologijû srityje

Vasaros kursų organizatoriai, dalyviai, studentai. Centre – prof. Tom DuBois, vienas iš BALSSI programos įkūrėjų.
Mildos Aksamitauskas nuotr.

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
išrinktiems Europos Parlamento
(EP) nariams įteikė pažymėjimus. Šį
dokumentą gavo 10 Lietuvos atstovų
EP. Darbo partijos vadovui Viktorui
Uspaskichui jis buvo įteiktas anksčiau.

Iškilmių metu pažymėjimus at-
siėmė dirbti į Briuselį jau antrą ka-

denciją vyksiantys prof. Vytautas
Landsbergis ir Laima Andrikienė. Pa-
žymėjimai taip pat įteikti Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų atstovams Algirdui Saudargui
ir Radvilei Morkūnaitei.

Lietuvos socialdemokratų parti-
jai EP atstovaus Vilija Blinkevičiūtė,
praėjusią kadenciją EP nariu buvęs

Justas Paleckis ir Zigmantas Balčytis.
Partija Tvarka ir teisingumas EP tu-
rės du mandatus. Dirbti į Briuselį vyks
šios partijos vadovas Rolandas Paksas ir
Juozas Imbrasas. Rinkėjai EP nario
mandatą patikėjo ir Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos pirmininkui Valdemarui
Tomaševskiui bei Liberalų sąjūdžio są-
rašo vadovui Leonidui Donskiui.
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Naujai išrinktiems europarlamentarams įteikti Europos Parlamento narių pažymėjimai. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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Vis daugiau žmonių skundžiasi
nugaros skausmu. Padirbėjus sode ar
darže, jau kitą dieną raumenų gru-
pės, kurios per žiemą nebuvo akty-
viai apkraunamos, priverčia pajusti
įkyrų skausmą. Dėl kokių dar kitų
priežasčių besidarbuojantiems sode
ar darže gali skaudėti nugarą ir kaip
to skausmo išvengti?

Kodėl atsiranda nugaros
skausmas?

Dažniausiai pavasarį nugaros
skausmui atsirasti įtakos turi:

▪ netaisyklinga padėtis darbo
metu (darbas pasilenkus ir pan.) ir
nugaros raumenų patempimas;

▪ netaisyklingas sunkių daiktų
kėlimas ir nešimas;

▪ klimato įtaka (vėjo perpūti-
mas ar peršalimas).

Netaisyklinga
padėtis

Ilgai darbuojantis pasilenkus ar
toje pačioje padėtyje, greitai per-
vargstama, pertempiami nugaros
raumenys, todėl ir ima skaudėti
nugarą. O dirbti pasilenkus prireikia
dažnai tiek sode, tiek namų ūkyje,
tiek kai kurių profesijų darbuoto-
jams. Reikėtų stengtis nesulenkti
nugaros per juosmenį, o gal geriau
priklaupti, atsistoti įtūpstu ar žerg-
tai. Jei jau reikia būti ilgai pasilen-
kus, patartina daryti trumpas per-
traukėles – per jas atsitiesti, atlikti
keletą mankštos pratimų.

Netaisyklingas sunkių daiktų
kėlimas ir nešimas

Neigiamos įtakos stuburui turi ir
sunkių daiktų kėlimas bei nešimas.
Keliant daiktą reikėtų nesulenkti
liemens, o daugiau pritūpti, laikyti
keliamą daiktą kuo arčiau savęs, kelti
tiesiant ne nugarą, o kojas, tai yra
stojantis. Jeigu sunkų daiktą norima
padėti į kitą vietą, tą reikia daryti ne
sukant liemenį, bet perstatant kojas.
Daiktus geriau nešti abiem ran-
komis, o ne viena.

Orų įtaka

Pavasarį ir ankstyvą vasarą orai
yra labai apgaulingi. Intensyviai besi-
darbuojant sukaistama, ir daugelis
sušilę nusivelka striukę ar kitą šiltą
drabužį ir net nejaučia, kaip vėjas ga-
li perpūsti. Tuomet gali atsirasti šak-
nelinio-radikulitinio pobūdžio skaus-
mas, kai judesiai pasidaro riboti,
skausmingi. Todėl reikėtų saugoti
nugarą.

Pagalba, kai kamuoja
skausmas

Senovės Graikijoje skausmas bu-
vo laikomas mistiniu dalyku. Medi-
cinos tėvas Hipokratas sakė „Sedare
dolorem opus divinum est” – malšin-
ti skausmą yra dieviškas darbas. Tad
keletas patarimų, kaip elgtis, kai
skauda ir kaip tą skausmą malšinti.

Esant ūmiam skausmui, pataria-
ma vieną – dvi dienas pagulėti, bet ne
ilgiau, nes gali dar labiau susilpnėti
raumenys, stabilizuojantys stuburą.
Taip pat, kai skauda nugarą, reikėtų
atkreipti dėmesį į lovos minkštumą
(turėtų būti kietas pagrindas) bei
gulėjimo padėtį. Gulint ant šono,
kojos turi būti kiek sulenktos per
kelio ir klubo sąnarius. Jeigu patogu,
tarp kojų galima laikyti pagalvę.

Jeigu gulima ant nugaros, pagalvė
dedama po keliais. Labai svarbu tai-
syklingai atsikelti iš gulimos padėties
– ne tiesiai sėstis, bet pasisukti ant
šono, nuleisti kojas ir atsisėsti.

Skausmą malšina šildomieji ar
šaldomieji kompresai, tereikia jums
išsirinkti, kuris metodas veiksmin-
gesnis. Šiluma atpalaiduoja įsitempu-
sius raumenis, mažina skausmą, geri-
na raumenų kraujotaką. Šaltis pa-
sižymi nuskausminamuoju veikimu.

Skausmas ir uždegimas paūmėji-
mo metu gali būti gydomas vaistais.
Tam tiktų nesteroidiniai vaistai nuo
uždegimo, pvz., meloksikamas. Šis
preparatas pasižymi skausmą malši-
nančiu ir uždegimą mažinančiu po-
veikiu, todėl puikiai tiks esant nu-
garos raumenų patempimui ar už-
degimui, šaknelinio-radikulitinio po-
būdžio skausmui malšinti. Prepara-
tas yra tinkamas ir vyresnio amžiaus
žmonėms, nes sumažina nepageidau-
jamą poveikį virškinamajai sistemai
ir geriau priimamas negu kiti klasi-
kiniai nesteroidiniai vaistai nuo už-
degimo. Meloksikamas yra tinkamas
net ir sergantiesiems gretutinėmis
širdies ir kraujagyslių sistemos li-
gomis, esant nedideliam inkstų ar ke-
penų veiklos sutrikimui.

Praėjus ūminiam skausmui, gali-
ma pamėginti atlikti tempimo pra-
timus, kurie stiprina nugaros raume-
nis. Pvz., atsigulus ant nugaros, pri-
traukti kelius prie krūtinės, apkabin-
ti, susiriesti į kamuoliuką, bet nekelti
galvos ir nugaros nuo žemės.

Gydytoja Jurgita Vasiliauskaitė
,,Sveikas žmogus” 2009 m. Nr. 5

Šalia gausių šią vasarą ypač
Vilniuje vykstančių renginių,
skirtų Lietuvos vardo 1000-
mečiui paminėti, birželio 29–lie-
pos 3 d. Lietuvos Seime įvyks
Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos Parla-
mentinės asamblėjos neeilinė
(ESBO PA) sesija. Į ją žada atvykti
daugiau nei 400 dalyvių iš 50 ša-
lių narių, ne veltui Seimo de-
legacijos ESBO PA pirmininkė
Aleknaitė-Abramikienė šį susi-
tikimą laiko tikra tarptautinės
politikos pamoka Lietuvai. Kokia
ta pamoka bus, kol kas belieka
spėlioti, tačiau bent keletas joje
svartysimų klausimų yra verti
dėmesio. Vienas tokių jau dabar
nevienareikšmiškai vertinama
rezoliucija dėl Molotov–Rib-
bentrop pakto įvertinimo, po
kuria kol kas nepasirašė JAV
parlamentarai ir į kurią kreivai
žiūri Kremlius.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Darbas darže ir sode
be nugaros skausmų
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Lietuvoje atliktos
operacijos melanomai ir

sarkomai gydyti

Santariškių klinikose pirmąkart
Lietuvoje atliktos dvi procedūros,
skirtos melanomos ir sarkomos gydy-
mui. Šios procedūros vadinamos
izoliuotos galūnės infuzijos. „Jos
atliekamos bendradarbiaujant onko-
logams, kraujagyslių chirurgams bei
anesteziologams-reanimatologams ir
yra įmanomos tik įvairiadiscipli-
ninėse universitetinėse klinikose, to-
kiose, kaip mūsų ligoninė, – pasakoja
Santariškių klinikų Hematologijos,
onkologijos ir transfuziologijos cen-
tro Onkologijos chemotarepijos sky-
riaus vedėja dr. Birutė Brasiūnienė.

Melanoma ir sarkoma yra tokios
vėžio rūšys, kurios dažnai būna at-
sparios įprastiems gydymo būdams.
Melanoma – odos vėžys – per metus
Lietuvoje atrandama daugiau nei 200
žmonių. Apie 100 melanoma ser-
gančių pacientų per metus miršta
nuo šios ligos. Sarkoma – minkštųjų
audinių bei kaulų vėžys – per metus
nustatoma kiek daugiau nei 100
naujų atvejų ir daugiau nei pusė
pacientų miršta.

Pirmąsias izoliuotos galūnės per-
fuzijos procedūras 1952 m. atliko
amerikiečių gydytojai Creech ir Kre-
mentz New Orleans. Pirmieji rezul-
tatai paskelbti 1958 m. Nuo tada šios
procedūros tapo standartu išplitusios
galūnės melanomos ir sarkomos
gydyme.

Įvertinus Lietuvos sergamumą
melanoma ir sarkoma, per metus ši
procedūra galėtų būti atliekama apie
40 pacientų.

Delfi.lt

Meksika pranešė apie
daugiau nei 500 naujų

kiaulių gripo atvejų

Meksikoje patvirtinta daugiau
nei 540 naujų užsikrėtimo vadina-
muoju kiaulių gripu atvejų, o ben-
dras jų skaičius pasiekė 7,624, birže-
lio 18 d. pranešė Meksikos sveikatos
apsaugos ministerija. Mirties nuo
šios ligos atvejų, kurių šalyje iki šiol
užregistruota 113, nepadaugėjo.

Būtent Meksikoje balandžio
mėnesį pirmą kartą buvo pastebėtas
kiaulių gripo virusas A(H1N1), ir ši
liga šalyje toliau plinta. Tačiau, kaip
pažymima sveikatos apsaugos minis-
terijos pranešime, ,,labai svarbu, kad
nesenų (užsikrėtimo) atvejų yra labai
mažai”. Ministerija pranešė, jog dau-
guma naujų užsikrėtimo virusu
A(H1N1) buvo patvirtinta ištyrus –
pacientus, kuriems ligos požymiai
pasireiškė anksčiau.

Sveikatos apsaugos ministras
Jose Angelis Cordova nurodė išlai-
kyti tą patį šalies parengties epidemi-
jai lygį, kai Pasaulinė sveikatos orga-
nizacija (PSO) praeitą savaitę paskel-
bė kiaulių gripo pandemiją.

Birželio 18 d. PSO paskelbti nau-
jausi duomenys rodo, jog per tris
mėnesius virusu A(H1N1) 89 šalyse
užsikrėtė apie 40 tūkst. žmonių, taip
pat patvirtinti šia liga sirgusių 167
pacientų mirties atvejai.

BNS
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Jaudinanti popietė
PLC

ALEKSAS VITKUS

Praėjusį sekmadienį, birželio 14 d., Pasaulio lietuvių centro (PLC)
sodelyje susirinkę tautiečiai prisiminė tą dieną, kai prieš 65 metus
Lietuvoje prasidėjo pirmieji masiniai suėmimai ir po to buvo žiau-

rūs trėmimai. Po trumpo LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininko Ri-
manto Dirvonio žodžio sugiedojome „Marija, Marija”, liūdnų prisiminimų
slegianmi nužingsniavome į Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčią prisi-
dėti prie svečio kun. Gedimino Jankūno aukojamų Kristaus Kūno ir Krau-
jo šventės – Devintinių – šv. Mišių.

Užuot, kaip įprasta, bendravę su pamaldose dalyvavusiais tikinčiai-
siais prie kavutės, gal apie šimtas mūsų atsiskyrė ir po Mišių nuskubėjo į
Bočių menę, kur mūsų laukė prižadėtas „The Soviet Story” filmas. Po
trumpos TV režisieriaus Arvydo Reneckio įžangos, šviesoms užgesus, sa-
lėje įsiviešpatavo neįprasta tyla, trukusi net 86 minutes. Sukrėsti matytų
vaizdų ir pasisakymų, buvome taip sujaudinti, kad, filmui pasibaigus, nė
vienas nedrįsome susidariusios rimties sutrukdyti plojimais, nors šio fil-
mo sumanytojas, direktorius ir pagrindinį darbą atlikęs latvis Edvins Šno-
re jų tikrai užsitarnavo.

„The Soviet Story” filme yra labai įspūdingai papasakota istorija apie
Sovietų Sąjungą, kuri ne tik vokiečiams padėjo naikinti žydus, tuo sukel-
dami holokaustą, bet ir pati žudė milijonus savų žmonių. Padedami Vaka-
rų, sovietai triumfavo 1945 m. gegužės 9 d. Jos kruvini nusikaltimai ei-
nant į tą pergalę tapo neprieinami, ir tik šis filmas pagaliau juos atiden-
gė visam pasauliui. Pačioje filmo pradžioje matėme Stalino įsakymu Uk-
rainoje sukeltą tyčinį 1932–1933 m. žiemos badmetį, kuriame žuvo septyni
milijonai ukrainiečių. Filme panaudoti ir neseniai atidaryti archyvai, ku-
riuose buvę sovietų saugumo agentai atskleidė kai kurias iki šiol slėptas
baisias paslaptis. Minima ir Pabaltijo valstybių okupacija ir po to vykdyti
masiniai vežimai į tolimus sovietijos plotus. Paminėtinos ir lenkų karinin-
kų žudynės Katyn miške, Gestapo-NKVD bendras darbas, sovietų Gulagai.

Filmas buvo filmuojamas Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje, Belgijoje ir Anglijoje. Reikalingus dokumentus Šnore rinko
net dešimt metų. Viso darbo tikslas buvo pasauliui parodyti sovietinio re-
žimo žiaurumą, remiantis autentiškais buvusių sovietų piliečių pasisa-
kymais. Yra ir daug medžiagos, gautos iš oficialių buvusių Sovietų Sąjun-
gos ir Vokietijos aukštųjų pareigūnų.

Filmas pasirodė jau pernai, 2008 m., Boston, MA filmų festivalyje, kur
jis laimėjo žymenį, kaip stipriausiai žiūrovą sukrečiantis filmas. Jo pasta-
tymą rėmė UEN grupės atstovai Europos Parlamente. Filme sutiko daly-
vauti ir pareikšti savo mintis keli Vakarų ir Rusijos istorikai, kaip anglas
Norman Davies, rusas Boris Sokolov, rašytojas Viktor Suvorov, sovietų
disidentas Vladimir Bukovsky, Europos Parlamento nariai, buvę režimo
tarnai, – taip pat kai kurios jų vykdyto teroro aukos. Filme pasirodo ir
Michail Gorbačiov.

Filmas įtikinamai įrodinėja, kad prieš prasidedant Antrajam pasauli-
niam karui, taip pat ir jo pradžioje, tarp nacių ir sovietų sistemų matėsi
aiškus filosofinis, politinis ir organizacinis ryšys. Filme labai vykusiai ir
net gana kandžiai sugretinami nacių ir sovietų propagandos plakatai, įti-
kinamai parodantys, jog skirtumo tarp abiejų sistemų beveik nebuvo.
Paradai vienodi – tik vienur Stalino „spaliukai”, o kitur – „Hitlerjugend”.

Kas mane labai nustebino, tai šiame filme apie komunizmą cituoja-
mas Bernard Shaw (1856–1950). Žinojau, kad šis žymus Airijos drama-
turgas, žinomas dėl savo socialistinių įsitikinimų, buvo net gavęs Nobelio
literatūros premiją. Bet čia sužinojau, kad 1950 m. jis lankėsi pas Staliną,
tapo jo garbintoju ir po to atkakliai teisino GPU vykdytus pogromus, o
žinias apie Ukrainoje vykstantį badmetį vadino šmeižtu.

„Economist” apie šį filmą taip rašė: „Jauni rusų šovinistai Maskvoje
prie Latvijos ambasados degino šio filmo autoriaus vaizdus. Tokį degini-
mą galima laikyti kaip Oskaro medalio įteikimą už tokį dalykišką nu-
sikaltėliškos sovietų istorijos atidengimą. Filmas yra puikus priešnuodis
valant gėdingą Rusijos istoriją.”

Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis filmą pavadino
„klasikiniu”, kurį turėtų pamatyti visas pasaulis. Panašiai pasisakė Lat-
vijos Švietimo ministras Gaidis Berzinš, prižadėjęs surengti to filmo rody-
mą visose Latvijos mokyklose. Europos Parlamento nariai latviai Inese
Vaidere ir G. Valdis Kristovskis taip rašė: „Filmas įgalins mus geriau su-
prasti tragišką XX amžiaus istoriją ir taip atves prie teisingesnio jos su-
pratimo. Tai yra būtina Europos Sąjungos bendrai ateičiai.”

Dėl filmo turinio ir abejojimų kai kurių dokumentų autentiškumu
buvo ir kritiškų pasisakymų. Alexander Diukov, žymus rusų istorikas ir
komentatorius, taip sakė: „Pažiūrėjus dar tik du trečdalius filmo, mane
pagavo nenumaldomas noras užmušti filmo autorių ir sudeginti Latvijos
ambasados pastatą Maskvoje.”

Kai kas gal pagalvos, kad šiame filme rodomi faktai ir jo nepažiūrėjus
visiems lietuviams yra gerai žinomi. Gal ir taip, ypač vyresnio amžiaus
žmonėms. Bet ką sakyti apie jaunesnę kartą, kuri gal tik iš savo tėvų šį tą
nugirdo, bet vis tiek neįsivaizduoja to nepaprasto Stalino nusikaltimų bai-
sumo. O tai yra verta pamatyti ir padiskutuoti.

Reneckis yra vertas padėkos už šio filmo rodymo suorganizavimą, o
PLC – už leidimą pasinaudoti Bočių menės patalpomis. Filmo DVD gali-
ma užsakyti iš Perry Street Advisors LLC, 155 Perry Street, Suite 1B,
New York, NY 10014. Kaina su persiuntimu 50 dol. Čekį rašyti: „Perry
Street Advisors”.

RUSIJA NORI UŽKIRSTI KELIĄ
LIETUVOS REZOLIUCIJAI DĖL

MOLOTOVO–RIBBENTROPO PAKTO
VIRGINIJUS SAVUKYNAS

Lietuva siekia, kad birželio pa-
baigoje Vilniuje įvyksiančioje Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) sesijoje būtų
įvertintas Molotovo–Ribbentropo
paktas. Tačiau Rusija deda visas pas-
tangas, kad šis paktas nebūtų net
paminėtas oficialiuose dokumentuo-
se, sako šios rezoliucijos autorė Vilija
Aleknaitė-Abramikienė.

– Ar tikrai ESBO bus svars-
toma rezoliucija dėl Molotovo-
Ribbentropo pakto?

– Jei trumpai, tikrai bus svars-
toma Lietuvos Seimo delegacijos
ESBO Parlamentinėje asamblėjoje
iniciatyva. Dar galėčiau pridurti –
Seimo Užsienio reikalų komiteto pa-
vedimu. Lyginant su mūsų pirminiu
siūlymu, kuriam, vadovaudamiesi
Asamblėjos statuto reikalavimais,
laiku surinkome net daugiau nei rei-
kiamą skaičių jį remiančių parlamen-
tarų parašų, kompromisinio doku-
mento pavadinimas yra pakeistas
suderėtu abstraktesniu. O turinyje
atsispindi dviejų autorių – Slovėnijos
delegacijos vadovo R. Battelli ir mano
Tarptautiniam sekretoriatui Kopen-
hagoje pateiktų rezoliucijų tekstai bei
idėjos, t. y. buvo sujungti į vieną mū-
sų dokumentas dėl Molotovo-Ribben-
tropo pakto 70-ųjų metinių ir R. Bat-
telli siūlymas paminėti Berlyno sie-
nos griuvimo dvidešimtmetį. Galiu
pasakyti, jog R. Battelli išryškinti pri-
oritetai labiau atspindi senųjų Vaka-
rų Europos valstybių ES narių mąs-
tyseną, kai tuo metu mūsų – viso
naujųjų ES narių bloko gyvąją isto-
rinę atmintį.

– Kodėl ši rezoliucija buvo su-
jungta su slovėno R. Battelli pa-
siūlymu dėl žmogaus teisių gyni-
mo?

– Tam yra ir formalių, ir politinių
priežasčių. Pagal jau minėtą Asamb-
lėjos statutą, Tarptautinis sekreto-
riatas, gavęs du ar daugiau projektų
ta pačia tema, turi teisę ir pareigą
siūlyti autoriams tartis dėl kompro-
misinio teksto. Taip ir buvo padaryta,
darant prielaidą, kad abiejuose pro-
jektuose minimos sukaktys atspindi
tą pačią totalitarinių režimų palikimo
temą. Po įtemptų derybų mes su R.
Battelli parengėme bendrą tekstą,
kuriuo Lietuvos pusė yra patenkinta.
Problemų dėl šio dokumento, kiek
žinau, turi kai kurių į Rytus ir galbūt
į Vakarus nuo Lietuvos nutolusių
šalių parlamentarai. Mes – ne.

Kita ir esminė priežastis, dėl ko
ėjome į kompromisą, glūdi pačioje
ESBO geopolitinėje erdvėje, apiman-
čioje 56 valstybes „nuo Vankouverio
iki Vladivostoko”. Ši organizacija, ku-
riai esame dėkingi už paramą reika-
laujant išvesti sovietų okupacinę ka-
riuomenę iš Baltijos valstybių, mūsų
dienomis, pasikeitus Rusijos vadovy-
bės politinei elgsenai, išgyvena prieš-
taravimų ir sunkumų laikotarpį. Net
nedideliam politiniam žingsniui rei-
kia didžiulių diplomatinių pastangų.
Tokiomis aplinkybėmis geras ir is-
torinei tiesai nenusižengiantis kom-
promisas gali turėti geresnį poveikį
negu vienašališka laikysena. Papras-
čiausiai yra daugiau galimybių su-
laukti paramos ir laimėti balsavimus

tiek komitete, tiek ir Asamblėjos ple-
narinėje sesijoje.

– Ar nebus taip, kad bus iš-
plauta esmė, nebeliks Molotovo-
Ribbentropo pakto paminėjimo?

– Iš tiesų, užtikrinimo dėl Asam-
blėjos politinių rezultatų nėra ir ne-
gali būti. Tai rodo visų pirma Par-
lamentinės Asamblėjos prezidento,
portugalų socialisto Joao Soareso
skeptiškas požiūris bei pastangos
nesujaudinti Rusijos. Dar balandžio
mėnesį Lisabonoje vykusiame Biuro
posėdyje oficialiai kreipiausi į patį
Prezidentą bei kitus Biuro narius,
prašydama pasikeisti nuomonėmis
dėl būsimojoje Vilniaus sesijoje ne-
išvengiamai iškilsiančios Molotovo-
Ribbentropo pakto sukakties temos.
Gaila, kad Prezidentas neleido kilti
diskusijai, pats vienasmeniškai išsa-
kydamas savo nepritarimą. Tačiau
šalia manęs sėdėjęs R. Battelli buvo
pirmasis, „į ausį” išsakęs savo keti-
nimą prisidėti prie mano išsakytos
problemos sprendimo ir prasitarė jau
pradėjęs rašyti būsimosios rezoliuci-
jos tekstą.

Tokius sąjungininkus būtų labai
neprotinga prarasti. Grįžtant prie
Vilniaus sesijos, reikia pasakyti, jog
tai bus sunkus darbas, siekiant poli-
tinės paramos, priešinantis galimoms
pataisoms ir apskritai ginant Lietu-
vos laikyseną. Tikiuosi, jog bent jau
panašaus likimo tautų atstovai mus
palaikys.

– Ar neatrodo, kad Rusija
deda visas pastangas, kad šis
paktas nebūtų paminėtas?

– Tokių požymių esama.

– Ar neverta Rusijai priminti,
kad dar Sovietų Sąjungos Aukš-
čiausioji taryba yra pasmerkusi
šį paktą?

– Šį reikšmingą istorinį faktą lai-
kau vienu iš būsimosios diskusijos ar-
gumentų. A. Jakovlev komisijos išva-
dos ir jų patvirtinimas buvusios
TSRS AT suvažiavime 1989 metų
gruodžio 24 dieną buvo itin svarbus
žingsnis į tiesą ir būsimą susitaiky-
mą. Jei Rusija būtų ėjusi šiuo keliu,
ne tik padėtis ESBO erdvėje, bet ir
visoje Europoje šiandien atrodytų
kitaip. Bent jau pasitikėjimo ir sau-
gumo joje turėtume daugiau.

– Kokia amerikiečių laikyse-
na? Ar jie tylomis neremia Ru-
sijos, siekdami gerų santykių su
šia valstybe?

– JAV parlamentarai po mūsų
rezoliucijos projekto pavadinimu
„Dėl Molotovo-Ribbentropo pakto 70-
ųjų metinių” nepasirašė. Tačiau aš
tikiuosi, jog balsuojant dėl kompro-
misinio siūlymo „Padalintosios Euro-
pos suvienijimas (...)” amerikiečiai
mus parems.

– Taip pat rengiama rezoliu-
cija dėl energetinio saugumo.
Kokie pagrindiniai jos teiginiai?

– Lietuvos delegacijos rezoliucija
dėl energetinio saugumo kokybiškai
parengta ir pateikta, ji taip pat susi-
laukė didesnio nei reikalaujama
Asamblėjos statute palaikymo. Pag-
rindinė jos idėja yra ta, kad norint
išvengti tiekimo krizių ir užtikrinti
visų valstybių Nukelta į 9 psl.
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NuomonėNuomonė
Žvilgsnis į V. Adamkaus

prezidentavimą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Prezidentui Valdui Adamkui
baigiant antrąją kadenciją, savaime
kyla klausimas, ką jis atliko per savo
dešimt prezidentavimo metų? Juk tai
pusė laiko nuo Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo.

2009 metų vasario 14 d. „Drau-
go” kultūriniame priede Adamkus sa-
ko, kad jis gali ramia sąžine žiūrėti
tautai į akis. Čia jis teisus, bet tik iš
dalies. Skirtingai negu didžioji dau-
guma Lietuvos politikų, jis neprik-
lausė įvairiems šykštiems klanams.
Jis taip pat sąžiningai ėjo prezidento
ceremonines pareigas, priimdamas
svetimų valstybių pasiuntinius, daly-
vaudamas valstybių vadovų susiti-
kimuose ir ten be vertėjų susikalbė-
damas Vakarų pasaulio kalbomis.
Adamkų stebėjusieji pripažįsta, kad
jam, kaip liaudis sako, nereikia žo-
džių ieškoti kišenėje. Vis dėlto abie-
jose Atlanto pusėse girdėti nuomo-
nių, kad Adamkus per dvi savo ka-
dencijas nieko blogo ir nieko gero nė-
ra padaręs Lietuvos žmonių ir vals-
tybės labui. Tai – paviršutiniški tei-
giniai, be gilesnių įžvalgų.

Nėra malonu prisiminti ar rašyti
apie nepavykusius bandymus, įvy-
kius, žeminti kitą asmenį ar minėti jo
nesėkmes. Tačiau gyvenime yra ge-
riau karti teisybė, negu saldus melas,
neužtarnautos pagyros ir garbini-
mas. Kaip Amerikos prezidentas Jack
Kennedy pasakė po nepavykusios
invazijos į Kubą: „Pergalė turi tūks-
tančius tėvų ir garbintojų, o pralai-
mėjimas – nė vieno.”

Norint įvertinti Adamkaus veiklą
reikia mesti išsamesnį žvilgsnį į jo
nuveiktus darbus prezidentūroje,
taip pat grįžti ir pasižvalgyti į jo pra-
eitį. Ne paslaptis, kad Amerikos lie-
tuviai, kurie daug sielojasi dėl Lie-
tuvos žmonių gyvenimo ir valstybės,
iš Adamkaus tikėjosi daug daugiau.
Tad kritiškas klausimas čia yra, kaip
Adamkus išnaudojo savo preziden-
tavimo laiką Lietuvos žmonių gerovei
ir valstybei kelti? Šio straipsnio tik-
slas yra pažvelgti į Adamkaus prezi-
dentavimo laiką ir nešališkai įvertin-
ti jo atliktus ir neatliktus darbus.

* * *
Kad geriau suprastume Adam-

kaus veiksmus prezidentūroje, turi-
me pažvelgti į jo ankstesnį kelią ir
gyvenimo vietas – Lietuvą, Vokietiją,
JAV ir vėl Lietuvą. Voldemaras Adam-
kavičius (Adamkus) gimė 1926 me-
tais Kaune, valdininkų šeimoje. Kaip
buvę jo bendraklasiai „Aušros” gim-
nazijoje pasakoja, Adamkavičius kla-
sėje neturėjo draugų. Jis laikėsi nuo
kitų nuošaliai, save laikydamas lyg ir
geresniu už kitus. Šie atsilygindami jį
pravardžiuodavo „povu”. 1944 me-
tais Adamkavičius pasitraukė į Vo-
kietiją. Po karo Bavarijos miestelyje,
Eichstate pabėgėlių stovykloje, baigė
gimnaziją. Įsijungė į sportinę veiklą,
tapdamas sporto organizatoriumi.

Atvykęs į JAV apsistojo Rockfor-
de, netoli Chicagos. Apsivedė. Dvejus
metus tarnavo JAV kariuomenėje,
tarnybą atlikdamas Fort Reiley, Kan-
sas. Persikėlęs į Chicagą pradėjo mo-
kytis inžineriją Illinois Institute of
Technology. Vėl įsitraukė į sportinę

veiklą. Įstojo į „Santaros-Šviesos” or-
ganizaciją. Dalyvaudamas visuome-
nės sueigose jis, kaip jaunas, dailiai
nuaugęs ir mokantis pakalbėti, pa-
traukė politikų dėmesį. Kaip Ame-
rikos valstybininkas Benjamin
Franklin taikliai pastebėjo, gyveni-
mas, kaip ir moterys, mėgsta jaunus
ir drąsius. Tarp tų politikų-visuo-
menininkų buvo ir senos emigracijos
veikėjas Juozas Bačiūnas, turėjęs
nemažą poilsio vietą „Tabor farms”
Sodus, Michigan valstijoje. Taip pra-

sidėjo jų artima draugystė, turėjusi
daug įtakos tolimesniam Adamka-
vičiaus gyvenimui. Greičiausiai Ba-
čiūno skatinamas, Adamkavičius įsi-
traukė ir į „Margučio” radijo, kurį
nors įsteigė kompozitorius Antanas
Vanagaitis, bet įsteigimą finansavo
Bačiūnas, veiklą. Galbūt Bačiūno
skatinamas ar patariamas Adamka-
vičius įsitraukė į amerikiečių poli-
tiką, respublikonų partiją. Savo pa-
vardę pakeitė į Adamkus.

Per visuotinius rinkimus Adam-
kus respublikonų sąraše kandidatavo
į Chicagos miesto Sanitary District
patikėtinius. Nors demokratų parti-
jos kontroliuojamame mieste jis ne-
buvo išrinktas, bet surinkęs nemažai
balsų po rinkimų buvo paskirtas į
naujai besikuriančią Gamtos apsau-
gos administraciją. Šiai organizacijai
greitai plečiantis ir įgaunant daugiau
reikšmės visuomenėje, Adamkus bu-
vo paskirtas Didžiųjų ežerų apskri-
ties (Great Lakes district) adminis-
tratoriumi. Kaip Gamtos apsaugos
atstovas JAV delegacijoje Adamkus
vykdavo į Sovietų Sąjungą bendriems
pasitarimams. Mokėdamas rusų kal-
bą, jis netrukus pasižymėjo delegaci-
joje. Vykdamas į Sovietų Sąjungą jis,
kaip oficialus JAV delegacijos narys,
sustodavo ir Lietuvoje. Taip Adam-
kus tapo iškiliausiu ir žymiausiu

Amerikos lietuviu. O prasidėjus Sąjū-
džiui Lietuvoje, tapo reikšmingiausiu
Amerikos lietuvių ryšininku su JAV
administracija.

Tuo laiku Lietuva laisvinosi iš
sovietų okupacijos. Tai buvo džiaugs-
mo ir didelių vilčių laikas tiek Lie-
tuvoje, tiek išeivijoje gyvenantiems
lietuviams. Netrukus iškiliausias
Amerikos lietuvių atstovas Adamkus
nutarė eiti į Lietuvos prezidentinius
rinkimus kaip vienas iš varžovų. Jo
kandidatavimas į prezidentus tuoj
tapo visų Amerikos lietuvių vilčių
gražiai Lietuvos ateičiai laidavimu.
Jis buvo Amerikos lietuvis, baigęs
mokslus JAV, susipažinęs su Ameri-
kos demokratine santvarka, tapęs
Lietuvos prezidentu, žadėjęs įteisinti
ir įtvirtinti vakarietišką demokra-
tinę santvarką Lietuvoje. Adamkaus
valdymo dėka Lietuva pamažu taps
tvarkinga valstybe, kurioje bus saugu

ir malonu gyventi ne tik jos pilie-
čiams, bet ir išeivių giminėms. Jis
įves Lietuvoje vakarietišką tvarką,
sustiprins demokratines institucijas,
taip reikalingas krašto gyventojų ge-
rovei. Bus malonu ir išeiviams ten
nuvykti ir pasisvečiuoti, o ne kaip
anksčiau, vykti vien per Maskvą į
okupuotą Lietuvą. A. a. Stasys Baras
pradėjo rinkti pinigines aukas Adam-
kaus kampanijai paremti. Daugelis
Amerikos lietuvių neliko abejingi
šiam svarbiam reikalui.

Adamkui kandidatuojant į prezi-
dento postą, kai kurie Amerikos lie-
tuviai spaudoje pastebėjo, kad jis
nėra pasireiškęs ideologinėje srityje,
neturi žurnalistinių gabumų, o ribo-
jasi daugiausia sportine veikla. Kaip
vėlesnė Adamkaus veikla Lietuvoje
parodė, tos abejonės ir neigiami bal-
sai buvo pagrįsti ir svarūs.

Tuo metu man kilo kitokie klau-
simai. Dar būdamas vaikas girdėda-
vau suaugusių žmonių neigiamus pa-
sisakymus apie buvusį prezidentą
Kazį Grinių. Vyrai kalbėdavo apie
Kaune pasitaikiusius svetimtaučių
jaunuolių išpuolius prieš viešąją tvar-
ką. Netoli Žiežmarių dvarą turėju-
siam veterinarijos generolui Bulotai,
einančiam gatve su karine uniforma,
tokie padaužos jaunuoliai numetė
nuo galvos kepurę ir jį apstumdė. Su-

augusieji stebėjosi, prie ko atvedė
prez. Griniaus propaguojamas libe-
ralizmas ir „laisvė visiems”. Daug vė-
liau, jau būdamas Chicagoje, beskai-
tydamas socialistų laikraštį „Naujie-
nas”, sužinojau, kad prez. Grinius,
siekdamas išsaugoti savo postą prezi-
dentūroje, savo asmeninius reikalus
statė aukščiau už valstybinius.

Susikūrusi „Santaros-Šviesos”
organizacija prieglobstį rado „Nau-
jienų” dienraštyje, kur nuolatos buvo
spausdinami ir šios organizacijos
narių straipsniai. Retkarčiais ten
pasirodydavo ir Adamkavičiaus
straipsnis, garbinantis-idealizuojan-
tis prez. Griniaus liberalizmą, jo puo-
selėtas demokratines laisves ir lygia-
teisiškumą. Pasiskaičius tokį straips-
nį, man kildavo klausimas, kodėl
Adamkavičius garbinimo asmeniu
pasirinko patį silpniausią pirmos Lie-
tuvos Respublikos prezidentą, kurį
netrukus kariškiai nuvertė? Tačiau
vykstant Lietuvos prezidento rinki-
mų kampanijai, užėjus džiaugsmo ir
ateities vilčių bangai, visos tos Ame-
rikos lietuvių abejonės tapo ne-
reikšmingos ir buvo pamirštos.

* * *
Adamkus, pasiskelbęs, kad jis

griežtai laikysis neutralumo tarp po-
litinių partijų ir bus nešališkas vi-
siems, neprisišliejo nė prie vienos
politinės partijos Lietuvoje. Dėl to jis
visą laiką pasiliko vienišas, be poli-
tinių partijų rėmėjų. Lietuvos poli-
tikams sužinojus jo veiklos ar, geriau
pasakius, jo neveiklos būdą, į Adam-
kaus kalbas ir pamokymus iš pre-
zidentūros paprastai nebuvo kreipia-
mas dėmesys. Prie teigiamų Adam-
kaus savybių reikia priskirti jo ne-
susidėjimą nė su vienu veikiančiu
klanu turto grobstymo ar prichvati-
zacijos machinacijose. Atrodo, kad jo
prezidentinė alga jam buvo pakanka-
mas pajamų šaltinis ir jis, priešingai
daugumai aukštų valdininkų, dau-
giau turto nesiekė. Šis Adamkaus
veiklos būdas paprastų žmonių akyse
buvo gerbiamas, todėl jis buvo gerai
vertinamas visose apklausose.

Adamkui tapus Lietuvos prezi-
dentu, Amerikos lietuvių lūkesčiai ir
viltys buvo, kad jis įneš ir įtvirtins
Lietuvoje vakarietišką demokratinę
santvarką. Tos santvarkos pagrindai
yra: tiesioginiai parlamentarų – Sei-
mo narių rinkimai; socialinis teisin-
gumas, šalinant klasių atskirtį; žinia-
sklaidos atsakingumas visuomenei;
laisva nuo kyšių ir papirkinėjimų ad-
ministracija; progresyvūs pajamų
mokesčiai; galimybė atšaukti išrink-
tus blogus valdininkus ir nekilno-
jamo turto apmokestinimas.

Pasižiūrėkime į dabartinę padėtį
Lietuvoje, Adamkui vadovavus de-
šimt metų. Vaizdas nėra gražus. Kaž-
kaip mintyse iškyla buvusio Cleve-
lando Čiurlionio ansamblio pamėgtos
dainos žodžiai: „Laukai nearti, ru-
giai nesėti, dirvonai nearti...” Ne vel-
tui posakis sako, kad ir kelias į pra-
garą yra grįstas gerais norais. Lie-
tuva yra nevykęs vakarietiškų de-
mokratinių institucijų pamėgdžioji-
mas. Seimas ir teismai yra apverkti-
noje būklėje. Politinės partijos yra
prisiėmusios vakarietiškus vardus,
bet jų veikla nė iš tolo neatitinka
vakarietiškų partijų veiklos. Žinia-
sklaida nėra atsakinga visuomenei.
Negalima sakyti, kad Adamkus vie-
nas už tai kaltas ar atsakingas, bet
taip pat negalima neigti, kad jis savo
veikla prezidentūroje nėra prisidėjęs
prie esamos santvarkos „kūrimo”, ir
todėl neša dalį atsakomybės už esa-
mą netvarką krašte.

Bus daugiau

Negalima sakyti, kad Adamkus vienas už
tai kaltas ar atsakingas, bet taip pat ne-
galima neigti, kad jis savo veikla prezi-
dentūroje nėra prisidėjęs prie esamos
santvarkos „kūrimo” ir todėl neša dalį at-
sakomybės už esamą netvarką krašte.

V. Adamkus (centre) su Petru Daužvardžiu (k.) ir Juozu Bačiūnu (d.).
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Sudomino Juozo Gailos straips-
nis „Runkelis visur runkelis” („Drau-
gas” 2009 m. balandžio 25 d.), kur jis
rašo apie lietuvio Mindaugo Lenarta-
vičiaus elgesį Londone. Taip, jau
daug kur lietuviai išgarsėjo savo juo-
dais darbais.

Autorius klausia, kas šį jauną
lietuvį atvedė į Didžiąją Britaniją.
Nejaugi Gaila negirdėjo, kad lietu-
viai, nepragyvendami savoje šalyje,
važiuoja uždarbiauti į kitus kraštus?
Reikia pripažinti, kad nusikaltėlių at-
sirado todėl, kad daug tėvų yra iš-
važiavę uždarbiauti, o jų vaikai auga
be tėvų priežiūros. Ko galima tikėtis
iš tokių jaunuolių? Arba, priešingu
atveju, kai jaunuoliai, vos tik pasiekę
pilnametystę, turi važiuoti uždirbti
duoną tėvams ir broliams? Labai gra-
žiai skamba „išvažiavo užsidirbti”,
bet tai gali suprasti tik tas žmogus,
kuris pats pabūna tame kailyje.

Ar yra normalu jaunam žmogui
atsidurti svetimame krašte be savų,
be draugų? Kiekvienas normalus
žmogus be tėvynės blaškosi, o ypač
jaunas žmogus, dar nepradėjęs kurti
savo gyvenimo. Jaunuoliams, kurie
turi išvažiuoti uždarbiauti, atrodo,
kad visa žmonija kalta. Jie nesupran-
ta, kad riaušės nieko nepadės, ir
puola tuos, kurie dėl jų gyvenimo ne-
kalti. O kaltos mūsų besikeičiančios

vyriausybės, kurios leido, kad toks
gyvenimo lygis Lietuvoje būtų: vieni
turtingi – kiti ubagai. Visuomenė su-
siskirstė. Rusai trėmė, o dabar patys
tremiame save. Taip ir nyksta tauta.

Žmonės prie komunistų buvo
darbštūs ir išradingi. Kadangi atly-
ginimai buvo maži, tai vertėsi įvai-
riai: augino gėles, daržoves, žvėre-
lius. Daug nuosavų namų prisistatė
kaimuose ir miestuose. Gyvenome
vidutinį gyvenimą, bet be paskolų ir
skolų. Pirma užsidirbome, po to sta-
tėmės. 

Taip, praeitis užsimiršta, ypač
jaunimas mažai kreipia dėmesio į
istoriją. Bet pagalvokime, gal gerai,
kad užmirštama? Visos šalys, visos
politikos turi žiaurias praeitis. Trė-
mimai į Sibirą, varymai sušaudyti,
žmonės, sukabinti grandinėmis, ve-
žami būti vergais... Net ūkininkai
sušaudomi už ūkininkų sukilimą.
Jeigu šiandien tos baisios istorijos ne-
nyktų iš atminties, tai visa žmonija
vieni su kitais būtų tik priešai. 

Tikėkimės, kad visur ateitis bus
gražesnė, nuoširdesnė. Nesišypsosi-
me dirbtinai, neklauskime klausi-
mų, kuriems atsakymo nereikia. Su-
praskime vieni kitus, lankykime vie-
ni kitus, neužmirškime giminystės. 

Kazimiera Kubilienė
Beverly Shores, IN

NEKLAUSINÈKIME KLAUSIMÛ, 
KURIEMS ATSAKYMO NEREIKIA

Atsakydamas į gerb. Ruplėno
klausimą, užduotą dienraščio vyr.
redaktorei (,,Draugas”, 2009 m. bir-
želio 17 d.), noriu atsakyti, kad laiško
autorius yra teisus. 

Trečiabangiai įvykdė daug nusi-

kaltimų ir čia, Čikagoje. Aš buvau ad-
vokatas, gynęs šimtų jų bylas teisme.
Mano pastangų dėka dauguma jų
nepakliuvo į kalėjimą, tik keletas.

advokatas Jonas Gibaitis
Chicago, IL 

RUPLÈNAS TEISUS

Kęstutis Girnius „Draugo” dien-
raščio skiltyje (2009 m. birželio 4 d.)
iškėlė klausimą, ar Lietuvai reikia
„Geležinės ledi?” Savo rašinyje jis
panaudojo Dalios Grybauskaitės iš-
sakytas priešrinkimines mintis, pa-
brėždamas, nauja prezidentė drąsiai
reiškia savo nuomonę, ,,nevynioja
reikalų į vatą”. Tai, anot Girniaus,
sveikintina nuostata, bet atsargumas
ir tikslus savo galių žinojimas gėdos
nedaro. Taip pat straipsnyje rašoma,
kad Grybauskaitė kuria energingos,
ryžtingos moters įvaizdį. Yra ir dau-
giau „perliukų” apie naujai išrinktą
Lietuvos prezidentę.

Į Girniaus rašinį atsiliepė ,,Drau-

go” bendradarbė Stasė Semėnienė. Ji
rašo: ,,du trešdaliai Tautos pasisakė
už naująją Prezidentę. Ieškokime įvai-
riaspalvės vaivorykštės, įvertinkime
ir džiaukimės brėkštančia aušra”.
Labai gražūs linkėjimai ir patarimas
mums visiems – būti kantriems ir
sekti gyvenimą Lietuvoje.

Pasaulyje yra priimta duoti nau-
jam išrinktajam 100 dienų, kurių me-
tu naujasis valdytojas parodo, kokius
pagerinimus jis ar ji žada įvesti perė-
mus vadovavimą. Žinoma, kad 100 die-
nų laikas yra trumpas, bet jis sutei-
kia galimybę pasireikšti ir vertinti.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

DUOKIME NAUJAI IÕRINKTAI 
PREZIDENTEI 100 DIENÛ

Šv. Antano šventė –
atlaidai

Nors vasaros karštis  sekmadie-
nį, birželio 14 d.,  aplankė mūsų vals-
tiją, visi keliai lydėjo į Šv. Antano pa-
rapiją Detroit, kurioje buvo švenčia-
ma parapijos dangiško globėjo Šv.
Antano šventė. Kleb. kun. Alfonas
Babonas pasakė šiai šventei skirtą
pamokslą. Meldėmės, kad Dievas per
šv. Antaną globotų mūsų nedidelę
parapiją ir mus visus. Mišių skaiti-
nius skaitė Algis Kaunelis.

Po Mišių į gražiai išpuoštą svetai-
nę susirinko parapijiečiai, jų draugai
ir svečiai, atvykę net iš tolimesnių
vietovių. Parapijos šeimininkės Pran-
ciška Televičienė ir Patricia Kaune-
lienė su talkininkų pagalba paruošė

puikias vaišes. Parapijos moterys iš-
kepė daug skanių pyragų. Ir koks
įvairumas – sunku buvo net išsirink-
ti! Veikė gėrimų bufetas, buvo  gausi
laimikių loterija.

Šv. Atano atlaidų programą vedė
naujasis parapijos tarybos pirminin-
kas Antanas Strakšys. Jis pakvietė
kun. Baboną tarti keletą žodžių. Kun.
Babonas padėkojo visiems darbinin-
kams, talkininkams, visiems apsilan-
kiusiems ir parėmusiems Šv. Antano
parapiją. Antano/Antaninos vardinių
proga jis pasveikino Antaną Osteiką,
Antaną Strakšį, mažąjį Antaną Strak-
šį ir Antaniną ir Antaną Pečius. Baig-
damas,  visiems palinkėjo geriausių
laimikių.

Po to Strakšys prie mikrofono
pakvietė ,,Amerikos lietuvių balso”
radijo programos pranešėją Ramintą
Vilkienę, kuri  priminė, kad ši diena
yra Gedulo ir vilties diena. 1941 m. iš
Lietuvos buvo ištremti 30,000 lietu-
vių,  iki 1952 m. – 100,000 gyventojų.
Šios sovietinio teroro aukos buvo pa-
gerbtos tylos minute. Toliau Raminta
Antaninių proga žemaitiška tarme
perskaitė humoristinį eilėraštį. Po jos
mažasis Ričardas Strakšys anglų kal-
ba perskaitė šv. Antano gyvenimo is-
toriją. Toliau vyko visų laukiama
loterija.

Dalyviai džiaugėsi savo laimėji-
mais, o ypač, kad turėjo gerą progą
smagiai praleisti sekmadienio popietę
pabendraudami su draugais, artimai-
siais,  tuo pačiu paremdami savo pa-
rapiją. Šventė ne tik buvo smagi, bet
ir pelninga parapijai.

Regina Juškaitė-Švobienė

Loterija: iš kairės: Patricia Dennis, Regina Juškaitė-Švobienė ir An-
tanas Strakšys. Marija Kinčienė atsiima savo laimikį.

Virtuvės štabas (iš k.): Antanina Pečienė, Algis Kaunelis, Antanas
Strakšys, Patricia Kaunelienė, Stasė Bitlerienė, Pranciška Televičienė ir
Antanas Pečys ruošia cepelinus šventei.

Mažasis Ričardas Strakšys skaito
apie šv. Antaną.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Žalos atlyginimas žydams – nuo 2012 m.

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje
priešais stilizuotą varpinę pastatyta
daktaro Vinco Kudirkos skulptūra.
Beveik 4 metrų aukščio bronzinė
skulptūra uždengta baltu audeklu iki
iškilmingo paminklo atidengimo lie-
pos 5 d. vakarą, kai Valstybės dienos
išvakarėse Lietuvos ir viso pasaulio
lietuviai giedos V. Kudirkos ,,Tautiš-
ką giesmę” – Lietuvos himną.

Skulptoriaus Arūno Sakalausko
sukurtas paminklas turėjo būti ati-
dengtas pernai, minint V. Kudirkos
150 metų jubiliejų, tačiau skulptūros
atidengimo iškilmės atidėtos dėl už-
trukusio V. Kudirkos skulptūros ga-
mybos proceso. Nuo praėjusių metų
V. Kudirkos aikštėje stovėjo 12,5 m
aukščio žaliojo granito obeliskas, pri-
menantis stilizuotą varpinę su stikle
įrašytais Lietuvos himno žodžiais.

Liepos 5 d. vakarą, 9 val. v. Lie-
tuvos laiku, atidengus V. Kudirkos
skulptūrą lazeris apšvies Lietuvos
himno žodžius, visi susirinkusieji gie-
dos ,,Tautišką giesmę”.

Projekto autoriai pažymi, kad
vienoje iš pagrindinių sostinės aikš-
čių iškilo Lietuvai ir jos tautai reikš-
mingas didingas paminklas. Mat ca-
rinės Rusijos laikais čia, prie buvusių
kapinių, stovėjo stačiatikių koplytėlė,
tarpukariu planuota statyti paminklą
poetui Adomui Mickevičiui, o soviet-
mečiu stovėjo paminklas generolui
Ivan Černiachovskij.

Nors tiksli didingo paminklo Lie-
tuvos himnui ir V. Kudirkai sukūrimo
ir pastatymo suma neįvardijama, tei-
giama, kad ji prilygstanti per Nau-
juosius metus sostinėje į dangų pa-
leistų liepsnos salvių kainai.

Bronzinis V. Kudirka jau stovi
,,Tautiškos giesm∂s” varpin∂s pap∂d∂je

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
misija pabrėžia, kad Lietuvos ekono-
mika šiuo metu išgyvena sudėtingo
prisitaikymo laikotarpį, o ekonomi-
kos atsigavimo ateitis vis dar nėra
tvirta, todėl tolesni Vyriausybės
veiksmai turi būti nukreipti šalies
fiskaliniam ir finansiniam tvarumui
užtikrinti. TVF numato, kad Lietu-
vos ekonomika šiais metais smuks 16
proc., kitąmet – dar beveik 4 proc.

TVF ragina šalies valdžią toliau
didinti pajamas ir mažinti išlaidas.
Esą Lietuva iki šiol kurį laiką gyveno
ne pagal kišenę, todėl būtina sure-

guliuoti darbo užmokestį ir imtis pa-
pildomų apsaugos priemonių bankų
sistemoje, kad nedaugėtų vadinamų
blogų paskolų.

TVF išskyrė tris pagrindines
kryptis, kuriomis Lietuvos Vyriau-
sybė turėtų vadovautis, siekdama iš-
laikyti finansinį stabilumą. Tai to-
lesnis didelio masto valdžios sekto-
riaus finansų sutelkimas, antras už-
davinys – sukurti papildomų apsau-
gos priemonių finansų sistemoje. Ka-
dangi blogų paskolų daugėja, todėl
būtina paspartinti dabartinį atsargi-
nių finansinių priemonių kaupimo
tempą.

Tùkstantmeçio õventèje tautos dvasios �
îkvèps tùkstantines minias

Lietuvai prireiks nuolatini¨ pastang¨�
Tbilisyje skamb∂s lietuviškas žodis

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Gruzijos sostinėje Tbilisyje penktadienį
įvyko pirmoji lietuvių kalbos pamoka, į
kurią susirinko mūsų šalies kultūra ir
kalba besidomintys gruzinai. 

Lietuvių kalbos pamokas Tbilisyje
ketinama rengti kartą per savaitę. Lie-
tuvių kalbos mokysis draugų ar verslo
partnerių Lietuvoje turintys ar tiesiog
įdomiai laisvalaikį norintys praleisti
gruzinai.

Lietuvių kalbos mokys dvi sava-
norės iš Lietuvos, atvykusios dirbti so-

cialinio darbo ir maloniai sutikusios
prisidėti prie šio sumanymo.

Įsteigti lituanistikos klasę panoro
Lietuvos ambasada Gruzijoje, o patal-
pas susitikimams neatlygintinai sutei-
kė Tbilisio merija. Tikimasi, kad pro-
jektą parems ir kitos Lietuvos įstaigos
bei privačios bendrovės, ypač turinčios
interesų Gruzijoje, taip pat padės įsigy-
ti mokymo priemonių, pasiūlys įdomių
ir netikėtų mokymo formų, parems lie-
tuvių klasę finansiškai.

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Per 40,000 Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventės dalyvių liepos 1–6 d. Vil-
niuje kviečia ateiti į daugybę renginių
ir vėl pajusti neblėstančią lietuvių tau-
tos dvasią ir ryšį su gimtąja žeme.

Dainų šventę rengiančio Lietuvos
liaudies kultūros centro (LLKC) galuti-
niais duomenimis, šįmet šventėje daly-
vaus apie 42,000 dalyvių, iš jų 25,000
vaikų ir jaunimo, per tūkstantį užsie-
nio lietuvių iš 16 pasaulio šalių ir Lietu-
vos tautinių mažumų mėgėjų meno ko-
lektyvų. Kultūros ministras Remigijus
Vilkaitis sakė, kad  šventė ir pasirengi-
mas jai kainavo beveik 13 mln. litų. 

Dainų šventės režisierius Gytis Pa-
degimas sako, kad visą savaitę 14
spalvingų kultūros renginių vyks įvai-
riose sostinės erdvėse. Režisierius ypač
kviečia liepos 1 d. pamatyti Vilnių prie
Vilnelės tiltų – čia bus pinamos kasos iš
gėlių girliandų, upelyje bus statomos
skulptūros, žadama ugnies ir oro regi-
nių, Bernardinų ir Šv. Jonų bažnyčiose
skambės lietuvių kompozitorių naujau-
si kūriniai, ant Valdovų rūmų sienų bus
rodoma speciali vaizdo medžiaga ir
,,Neregėtos Lietuvos” vaizdai.

Gausiausiu dalyvių skaičiumi šį-
met šventėje išsiskiria moksleivių Dai-
nų dienos ,,Skambantys vaikystės so-
dai” renginys – jame dalyvaus apie 16,
000 vaikų ir jaunimo. Šią šventę režisa-
vo Sigutis Jačėnas. Liepos 3 d. Vingio
parke skambėsiančioms vaikų dainoms
diriguos 32 dirigentai.

Dainų diena ,,Tūkstančio aušrų
dainos Lietuvai” liepos 6 d. suvienys
apie 11,000 dainininkų, įspūdinga eise-
na nuvingiuosiančių Vilniaus gatvėmis
į Vingio estradą. Šį baigiamąjį Dainų
šventės renginį žada stebėti ir aukštieji

užsienio svečiai, atvyksiantys į Lietu-
vos tūkstantmečio minėjimo renginius.

Šokių dienoje ,,Laiko brydėm” da-
lyvaus apie 8,000 įvairaus amžiaus šo-
kėjų, kurie visi suksis paskutiniame šio
renginio ,,Suktinyje” Žalgirio stadione.

Folkloro dienoje ,,,Žemynėle žied-
kelėle” pasirodys 5,600 dalyvių. Pasak
Folkloro dienos meno vadovės Vidos
Šatkauskienės, Folkloro diena šįmet
šurmuliuos pusę paros ir daugiausia
telksis Sereikiškių parke – čia bus gali-
ma pasidomėti Duonos keliu, užsukti į
Lino ir Vaikų kiemus, susipažinti su lie-
tuviškomis žirgų ir skalikų veislėmis.

Katedros aikštėje iš įvairių regionų
suvežtos žemės kaip senovėje, kepurė-
mis ir saujomis, bus pilamas Lietuvos
žemėlapis, lankomas senasis Sereikiš-
kių parko ąžuolas, Vilnelės vandenys,
akmenys, kopiama į Gedimino kalną.

Skambioji Kanklių popietė šįmet
suburs apie 700 kanklininkų iš visos
Lietuvos. Šv. Jonų bažnyčioje viešės ir
garsusis Skriaudžių kanklių ansamblis.
Pirmą kartą su šimtais kanklininkių
dainuos profesorė Irena Milkevičiūtė. 

Ne mažiau įspūdinga ir griausmin-
ga bus ir pučiamųjų orkestrų ,,Vario
audra”. Pasak šio renginio vadovo Re-
migijaus Vilio, pučiamųjų orkestrai iš
visos Lietuvos gros, šoks, dainuos ir va-
žiuos siauruoju traukiniu. Iš viso kon-
certe dalyvaus apie 1,000 muzikantų,
kurie liepos 4 d. vakarą sudrebins sos-
tinės Kalnų parką.

Daugelis Dainų šventės renginių
bus nemokami. Bilietų prireiks tik į tris
iš jų – Ansamblių vakarą ir Pučia-mųjų
orkestrų koncertą Kalnų parke bei
Šokių dieną Žalgirio stadione. Bi-lietai
kainuos nuo 20 iki 120 Lt.

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) – Vilniuje šeštadienį iškilmingai atidaryta di-
džiausia šalyje Nacionalinė dailės galerija – pirmasis po nepriklausomybės
atgimimo Lietuvoje moderniosios ir šiuolaikinės dailės muziejus. Dailės gale-
rijos ir pirmosios M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų kūrybos parodos atidarymo
iškilmėse dalyvavo kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus, prezi-
dentas Algirdas Brazauskas, ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Seimo
nariai, Austrijos ir Lietuvos kultūros ministrai, svečiai iš užsienio, gausus būrys
Lietuvos meno kūrėjų, muziejininkų.
Nacionalinės galerijos atidaryme Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys
(k.) ir JAV ambasadorius John A. Cloud.                  Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 22 d. (BNS) –
Teisingumo ministras Remigijus Ši-
mašius teigia, kad žalos atlyginimą
už negrąžintą žydų nekilnojamąjį
turtą numatoma pradėti mokėti 2012
m. – metais vėliau, nei planuota
anksčiau. Be to, Lietuvos Vyriausybė
sutinka, kad dalis turto galėtų būti
grąžinama natūra. Tai jis pareiškė po
Vyriausybės pasitarimo. Mokėjimą
numatoma išdėstyti per dešimtmetį
atsižvelgiant į valstybės finansines
galimybes.

Galimybės grąžinti dalį pastatų
natūra neatmetė ir premjeras And-
rius Kubilius. Vyriausybė pritarė to-
kiai galimybei. Anot premjero, kol
kas nesutarta nei dėl vieno konkre-
taus objekto grąžinimo natūra.
,,Jeigu žydų bendruomenėms būtų
svarbu atgauti kokį nors nekilnoja-
mąjį turtą, reikėtų sutarti dėl kainos,
atitinkamai dėl piniginės sumos su-
mažinimo, ir tada būtų šnekama”, –

pabrėžė teisingumo ministras.
Jis negalėjo vienareikšmiai pa-

sakyti, ar žydų bendruomenė palaiko
tokį sumanymą. Anot R. Šimašiaus,
žydų bendruomenė žino apie projek-
tus, bet vieningos nuomonės nėra pa-
teikusi.

,,Galbūt būtų pačiai Vyriausybei
geriau, jeigu būtų grąžinti objektai,
kurie turi simbolinės reikšmės žydų
organizacijoms. Priešingu atveju, ar
privatizuojant tą turtą, ar atiduodant
kitoms reikmėms, gali iškilti emoci-
nio pobūdžio klausimai, kodėl staiga
Vyriausybė privatizuoja pastatą, ku-
ris žydų bendruomenei labai bran-
gus”, – kalbėjo R. Šimašius.

Kompensacijos už žydų nekilno-
jamąjį turtą įstatymo projekte nu-
matoma, kad Lietuvos valstybė per
10 metų sumokėtų 113 mln. litų už
negrąžintą žydų nekilnojamąjį turtą.
Tai sudaro maždaug trečdalį dabarti-
nės jo vertės.
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KABULAS
Afganistane esančių JAV pajėgų

vadas generolas Stanley McChrystal
pranešė, jog šioje šalyje bus rengiama
gerokai mažiau aviacijos smūgių, kad
būtų išvengta civilių gyventojų aukų.
S. McChrystal užsiminė, kad aviaci-
jos smūgiai per susirėmimus Afganis-
tane bus leidžiami tik tais atvejais,
kai JAV ar kitiems koalicijos ka-
riams iškils grėsmė būti įveiktiems
priešo.

WASHINGTON, DC
Rusijos vyriausybė dar uoliau

mėgina savo šalies praeitį padaryti
idealia, teigia „The Washington
Post” specialistė Masha Lipman, pri-
mindama apie triukšmą, kilusį dėl
mokslinio straipsnio, kuriame Hit-
lerio reikalavimai užleisti Lenkijos
teritorijas vadinami kukliais ir pag-
rįstais. Šis straipsnis buvo paskelbtas
oficialioje Rusijos gynybos ministeri-
jos svetainėje ir pašalintas tik po to,
kai buvo gautas oficialus Varšuvos
protestas, aiškina autorė.

* * *
Įtakingas amerikiečių savaitraš-

tis „Forbes” paskelbė, kad 15 turtin-
giausių pasaulio karališkųjų šeimų
jau prarado 22 mlrd. dolerių, arba 17
proc. viso savo turto. Turtingiesiems
monarchams dar liko 109 mlrd. do-
lerių. Daugiausiai turto prarado Du-
bajaus šeichas Muchamed bin Rašid
Al-Maktoum. Jis per metus neteko 6
mlrd. dolerių. Tiek pinigų jis neteko
kritus nekilnojamojo turto, į kurį bu-
vo nemažai investavęs, kainoms.
Pats turtingiausias pasaulio monar-
chas, Tailando karalius Rama IX ne-
teko 5 mlrd. dolerių, bet jam dar liko
30 mlrd. dolerių. 

* * *
Amerikos finansininkas ir filant-

ropas George Soros nusprendė paau-
koti Vidurio ir Rytų Europai 100 mln.
dolerių. Nuo seno demokratiją ir at-
virą visuomenę pokomunistinėse ša-
lyse remiantis vengrų kilmės milijar-
dierius G. Soros vėl susirūpino šiuo
regionu. Jis nusprendė skirti 100 mln.
dolerių asmeninių pinigų labiausiai
nuo ekonomikos krizės nukentėjusių
šalių, tarp jų ir ne Europos Sąjungos
(ES) narių, neturtingiausiems žmo-
nėms, visuomeninėms bei nevyriau-
sybinėms organizacijoms. 

Pasaulio naujienos

JAV pasirengusios Šiaurès
Korèjos raketos paleidimui VARŠUVA

Lenkijoje jau yra nustatyta 13
kiaulių gripo atvejų. Vienas iš naujų
atvejų yra susijęs su 12 metų berniu-
ku, kuris birželio 18 d. grįžo iš JAV
New Jersey valstijos į Žešuvo miestą.
Antrasis atvejis susijęs su 27 metų
moterimi, kuri birželio 18 d. sugrįžo
iš Kinijos. Be to, kiaulių gripas nus-
tatytas 37 metų vyriškiui, kuris iš
JAV per Frankfurtą grįžo į Gdanską.
Gydytojai stebi jo žmoną, motiną ir
du vaikus. Pranešama, kad visus 3
sergančiuosius prižiūri medikai. Li-
gonių būklė šiuo metu yra gera.

BRIUSELIS
Didžiosios Britanijos konservato-

riai Europos Parlamente sudarė nau-
ją „antifederalistinės” Europos jun-
ginį. Naujoji Europos konservatorių
ir reformistų grupė savo gretose iš
viso turės 55 parlamentarus iš 8 ES
valstybių. Didžiosios Britanijos kon-
servatoriai sudarys daugumą (26)
naujosios grupės narių. 

MASKVA
Surengti ,,Eurovizija-2009” fi-

nalą Maskvoje kainavo apie 40 mln.
dolerių. Pasak Pirmojo kanalo gene-
ralinis direktorius Konstantin Ernst,
,,į šią sumą įėjo viskas – ir VIP salė
atvykstantiems svečiams, ir ekskur-
sijos po Maskvą, ir projekcinių ekra-
nų nuoma įvairiuose Europos kam-
peliuose bei kilnojamosios televizijos
studijos pirkimo išlaidos. Išlaidos pa-
čiam koncertui ne tokios ir didelės”.

* * *
Pirmadienį per sprogimą buvo

sunkiai sužeistas neramumų kamuo-
jamos Rusijai priklausančios Inguši-
jos Respublikos prezidentas Junus
Bek Jevkurov. Skelbiama, kad spro-
gimas pakelėje įvyko kaip tik tuo me-
tu, kai pro šalį riedėjo prezidento
automobilis. Pranešama, kad J. Bek
Jevkurov šiuo metu yra kritinės būk-
lės. ITAR-Tass praneša, kad žuvo 3
prezidento apsauginiai. J. Bek Jevku-
rov yra jau trečias aukšto rango
pareigūnas, sužeistas ar nužudytas
Ingušijoje per pastarąsias 3 savaites. 

EUROPA

AZIJA

JAV

A. Lukašenka nori plètoti 
partnerystès santykius su ES

Minskas, birželio 22 d. (AFP/
BNS) – Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka mano, kad santy-
kiuose su Europos Sąjunga (ES) yra
būtinos sąlygos ir pagrindas plėsti
savitarpiškai naudingą partnerystę.

,,Per visus prezidentavimo metus
aš niekada neleidau sau elgtis ne-
sąžiningai. Galbūt aš nepanašus į
diplomatą baltais marškiniais, bet
manau, kad politika turi būti nuošir-
di. Net jeigu tau šiandien nenaudin-
ga, geriau pasakyti tiesą, nes po kurio
laiko vis vien išaiškės melas, ir rasti
išeitį iš situacijos bus labai sudėtin-
ga”, – pažymėjo A. Lukašenka Mins-
ke susitikęs su ES išorinių ryšių ko-
misare Benita Ferrero-Waldner.

Pasak jo, ,,nuo šio susitikimo pri-
klauso daug kas”. ,,Ko mes norime iš
Europos? Mes norime, jog jūs suvok-
tumėte, kad Baltarusija – ne tik
geografinis šio žemyno centras, kad
čia gyvena labai padorūs, sąžiningi,
darbštūs žmonės. Kad čia yra suve-

reni nepriklausoma valstybė”, – sakė
prezidentas. ,,Mes norėtume norma-
lių santykių su Europos žemynu”, –
pabrėžė Baltarusijos vadovas.

,,Eurokomisarė atvyko su aiškia
žinia: ES su Baltarusija negali plėtoti
bendradarbiavimo tik ekonomikos
srityje, Baltarusijai būtinos aiškios
politikos pertvarkos”, – sakė Jungti-
nės piliečių partijos (JPP) vadovas A.
Lebedka.

Politiko nuomone, Baltarusijos
valdžiai ,,šiuo atveju nepavyks nu-
kreipti derybų į sau naudingus eko-
nominius klausimus, teks svarstyti ir
politinius”. A. Lebedka pabrėžė, kad
turi būti pakeisti rinkimų įstatymai,
taip pat paskelbtas ,,moratoriumas
opozicijos aktyvistų represijoms”.

Jis pranešė, kad susitikimo su B.
Ferrero-Waldner metu šalys priėjo
nuomonę, kad ,,dabar Baltarusijoje
susidaro palanki padėtis permai-
noms”.

RUSIJA

Susitikimo su B. Ferrero-Waldner metu šalys priėjo nuomonę, kad ,,dabar
Baltarusijoje susidaro palanki padėtis permainoms”.            SCANPIX nuotr.

Seulas, birželio 22 d. (AFP/
BNS) – Šiaurės Korėja, amerikie-
čiams sekant jos laivą, kuris, kaip
įtariama, gabena draudžiamų ginklų
krovinį, pasiskelbė ,,išdidžia bran-
duoline valstybe” ir pagrasino užpuo-
limo atveju smogti atgal.

Valdančiosios Komunistų parti-
jos laikraštis ,,Rodong Sinmun” ap-
kaltino Washington, DC didinant re-
gione savo pajėgumus ir pasmerkė
,,neapgalvotas pastabas”, kad JAV
karo laivai turėtų sustabdyti ir apieš-
koti Šiaurės Korėjos prekinius laivus.

,,Nesąmonė” teigti, kad Šiaurės
Korėja kelia grėsmę Jungtinėms
Valstijoms, rašo laikraštis, bet karto-
ja neseniai Pchenjano duotus paža-
dus neatsisakyti branduolinių ginklų.

,,Kadangi KLDR (Korėjos Liau-
dies Demokratinė Respublika) tapo
išdidžia branduoline valstybe, JAV
turėtų teisingai vertinti, su kuo ben-
drauja, – rašo ,,Rodong Sinmun”, –
JAV daro didelę klaidą galvodamos,
kad nenukentės, jei to nepaisys ir
sukels karą Korėjos pusiasalyje.”

Regione tvyro didžiulė įtampa
dėl Šiaurės Korėjos balandžio 5 d. pa-
leistos tolimojo nuotolio raketos ir
antrojo branduolinio bandymo gegu-
žės 25 d. Tai privertė Jungtines Tau-

tas (JT) sugriežtinti apribojimus
Šiaurės Korėjai.

Nuogąstaujama, kad netrukus
Pchenjanas gali surengti dar vieną
branduolinį bandymą ir paleisti dar
vieną balistinę raketą, kuri, kaip pra-
nešė japonų žiniasklaida, maždaug
liepos 4 d., kai JAV švęs Nepriklau-
somybės dieną, gali būti paleista Ha-
vajų link. 2006 m. Pchenjanas buvo
paleidęs raketas per JAV Nepriklau-
somybės dieną.

Prezidentas Barack Obama duo-
damas interviu CBS patikino ame-
rikiečius, kad Jungtinės Valstijos yra
,,visiškai pasirengusios” galimam
Šiaurės Korėjos raketos paleidimui
JAV teritorijos link.

Dėl nuogąstavimų, kad Pchenja-
nas gali paleisti raketą, JAV kariškiai
sustiprino gynybą Havajuose Ramia-
jame vandenyne, sakė gynybos sekre-
torius Robert Gates.

Gynybos pareigūnai sako, kad
JAV eskadrinis minininkas seka
Šiaurės Korėjos laivą, kuris anksčiau
buvo įtariamas dėl krovinių, susi-
jusių su raketomis, kontrabandos.
Tai pirmieji tokie veiksmai nuo to
laiko, kai nauja JT rezoliucija šalims
buvo leista tikrinti Šiaurės Korėjos
laivus.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XII EILINIS SEKMADIENIS

ŠIRDIES RAMYBĖ
Vieną vakarą Jėzus tarė savo mo-

kiniams: „Irkitės į aną pusę!” Atleidę
žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis
valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios
kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė
vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį taip,
kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties
gale ir miegojo ant pagalvės. Moki-
niai pažadino jį, šaukdami: „Mokyto-
jau, tau nerūpi, kad mes žūvame?”
Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė
ežerui: „Nutilk, nusiramink!” Tuoj
pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai
ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie
bailūs? Argi jums tebestinga tikėji-
mo?!” Juos pagavo didi baimė, ir jie
kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis
toks? Net vėjas ir marios jo klauso!”

(Mk 4, 35-41)

Tai vienintelė vieta Evangelijoje,
kai Jėzus miega. Ir dar tokiomis dra-
matiškomis aplinkybėmis, kada, atro-
do, reikia kažką daryti, o ne miegoti.
Tačiau jo ramus miegas valties gale
ant pagalvės turbūt yra didesnis ste-
buklas negu vėtros nutildymas. Jėzus
parodo savo dieviškumą, nes jis „di-
desnis už galingų vandenų griausmą”
(Ps 93, 4). Šis įvykis mus taip pat
kviečia nuolankiai pasitikėti Dievu ir
saugoti Kristaus ramybę savo širdyje.

Prieš metus lietuvių kalba pasi-
rodė benediktinų vienuolio Anzelmo
Griuno knyga „Širdies ramybė”. Vie-
name šios knygos skyrių pasidalijama
šv. Jono Kasiano († 435) patirtimi.
„24 pokalbiuose” Kasianas pristato
savo pašnekesius su žymiais tėvais
vienuoliais Egipto dykumoje. Šie
pokalbiai viduramžiais buvo labiau-
siai skaitoma knyga šalia Šventojo
Rašto.

18-ame pašnekesyje kalbama
apie vienuolį Germaną, kuris patei-
kia tėvui Piamunui tokį klausimą:
„Mes norėtume sužinoti, kaip įgyti ir
išsaugoti širdies ramybę. Širdies ra-
mybė juk reiškia daugiau nei palie-
pimą sau tylėti; laikyti lūpas kietai
sučiauptas ir nepratarti nė vieno
žodžio – tai nebūtų sunku. Juk šir-
dies ramybė reiškia, kad žmogus tą
ramybę išsaugo savo viduje.” Germa-
nas mano, kad tokią širdies ramybę
galima pasiekti tik celės vienumoje.
Tačiau Piamunas atsako: „Tokią vi-
dinę ramybę galima pasiekti tik per
gilų širdies nuolankumą ir ne kitaip,
kaip tik per širdies nuolankumą, ga-
lima ją ir išsaugoti.”

Būti nuolankiu, vadinasi, žinoti
savo tiesą, suvokti savo menkumą,
žmoguje kylančias aistras, tamsiąsias
savybes. Kasiano įsitikinimu, tik tas,
kas yra pasirengęs stoti akis į akį su
savo tiesa, gali pasiekti sielos ramy-
bę. Žmogui nurimti leidžia ne išori-
niai būdai – įvairios technikos ar me-
todai, bet tik nuolankumas (lot. hu-
militas), drąsa nusileisti į savo paties
gelmes, priimti savo žemiškumą (lot.
humus) ir žmogiškumą (lot. huma-
nistas).

Senolis Piamunas pasakoja apie
vieną turtingą moterį iš kilmingos
šeimos. Pasaulio sūkuryje ji norėjo
sekti Kristų, kuris yra „romus ir
nuolankios širdies” (Mt 11, 29), tad
paprašė vyskupo paskirti jai našlę,
kuriai ji norėjo pagelbėti. Pirmiausiai

vyskupas jai paskyrė vieną nuolankią
našlę. Bet kai moteris dar kartą nuėjo
pas vyskupą ir pasiskundė, jog tar-
nauti šiai našlei yra per lengva, tada
jai buvo parinkta barnius mėgstanti
našlė. Pastaroji kiekvieną pasitaikiu-
sia proga išbardavo turtingąją mote-
rį. Tačiau ši vyskupui padėkojo, esą
jis paskyrė jai geriausią kantrybės
mokytoją. Tie barniai ją veikė tarsi
aliejus, kuriuo atletų mokykloje ko-
vai kasdien patepami kovotojai ringe:
kaip tik per tai ji pagaliau pasiekusi
ramybę.

Būtent sunkaus būdo aplinkiniai
žmonės išsklaido iliuziją, kad širdies
ramybė esanti tik „gera savijauta”,
tik maloni ramybė ramioje ar maldin-
goje aplinkoje. Širdies ramybė yra
veikiau vidinė būsena. Jeigu įžeidi-
mai manęs nepasiekia, tai iš tiesų at-
radau Kristaus ramybę. Kaip tik kas-
dienės nuoskaudos priverčia mane
pažvelgti į savo vidų ir pailsėti ten,
kur manęs niekas nebegali įžeisti, to-
je vidinėje tylos vietoje, kurioje gyve-
na Šventoji Dvasia, ir į kurią negali
įžengti žmonės.

Jeigu esu dėmesingas visame
kame, ką darau, tada koks nors kon-
fliktas taip lengvai nesudrums mano
ramybės. Jeigu aš įsisąmoninsiu, kad
manyje yra šio pasaulio ribas peržen-
gianti vieta, tada ir sumaištyje galė-
siu išsaugoti vidinę ramybę, nes šios
vidinės vietos nepaliečia išorinė veik-
la. Tai mums gali pasirodyti keista.
Tačiau jeigu visų kasdieninių reikalų
sūkuryje į save žiūriu ne pro pasiseki-
mo ir nepasisekimo, pripažinimo ir
atmetimo, bet pro Dievo prizmę, tada
net ir slegiamas savo darbo atsako-
mybės vidumi galiu išlikti ramus.

Anot šv. Jono Kasiano, tikrąją
širdies ramybę mes pasieksime tik
tada, kai nutildysime vidinius prie-
šus, savo „namiškius” (žr. Mt 10, 36).
Jis mano, kad mūsų sužeisti negali
niekas kitas, tiktai mes patys: „Jei
įdėmiau pažvelgsiu į tą reikalą, tai
pamatysiu, jog kitas žmogus, nors ir
labai blogas, manęs negali įžeisti tol,
kol aš pats nekovoju su savimi; tačiau
jeigu mane tai vis dėlto įžeistų, tai to
priežastis būtų ne kito išpuolis, bet
mano nekantrumas. Čia yra panašiai
kaip su sočiu, maistingu valgiu: svei-
kam žmogui jis į naudą, o sergančiam
kenkia. Pats savaime, jeigu netampa
kenksmingu dėl prastos ligonio būk-
lės, jis nėra žalingas”.

Čia kalbama visai kitaip, nei
šiandien yra įprasta. Šiandien madin-
ga dejuoti, kad kiti žmonės labai
drumsčia vidinę ramybę. Yra daug
išorės priešų, daug mane peikiančių
žmonių, kurie juodina mano gerą
vardą. Šiandien jaučiamės esą ser-
gančios visuomenės aukos. O štai Ka-
sianas sako, jog išorė neturėtų mums
nerimą keliančio poveikio, jeigu ra-
mybę būtume savyje suradę, jei gy-
ventume darnoje su Viešpačiu. Tikra
ramybė, kaip teigia vienuoliai, yra
ramybė audroje, ramybė šio pasaulio
nerimastyje. Jeigu esame nuleidę
inkarą į Jėzų Kristų, jei kaskart savo
širdyje su pasitikėjimu ištariame jo
vardą, tada išorinių priešų sukeltos
audros mums negali sudrumsti ramy-
bės.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Kur galima maudytis?
Pagal maudyklų vandens koky-

bės tyrimų rezultatus, atliktus iki
gegužės 10 d., maudytis galima Aly-
taus, Kauno, Klaipėdos, Marijam-
polės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės,
Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių
maudyklose.

Pagal maudyklų vandens koky-
bės tyrimų rezultatus maudytis gali-
ma: Alytaus apskrityje (Dailidės,
Glūko, Glėbo, Žiežulio ežeruose,
Vijūnėlio, Derežnyčios tvenkiniuose),
Kauno apskrityje (Kauno marių I ir
II, Nemune ties pėsčiųjų tiltu, Pane-
munės senajame paplūdimiuose,
Lampėdžių, Kulautuvos karjeruose,
Birštono 1-ąjame tvenkinyje, Duby-
soje ties Partikų kaimu), Klaipėdos
apskrityje (visuose Palangos, Švento-
sios, Klaipėdos, Neringos miestų pa-
plūdimiuose, Minijoje ties Gargždais
ir ties Priekule, Gargždų, Skuodo,
Žemaičių Naumiesčio tvenkiniuose).

Maudytis taip galima: Marijam-
polės apskrityje (Šešupės I ir II,
Yglos, Žaltyčio, Paežerių, Vištyčio,
Orijos ežeruose, Valiulių tvenkinyje),
Panevėžio apskrities (Širvėnos ežero
centrinėje ir Jaunimo parko paplū-
dimiuose, Apasčios upėje Daugu-
viečio parke, Lėvens upėje Pasvalyje
ir Kupiškyje, Šilo, Rokiškio, Sartų,
Vyžuonos ežeruose), Šiaulių apskrity-
je (Talšos, Rėkyvos, Arimaičių, Gauš-
tvinio, Bridvaišio, Giliaus, Gudelių,
Pašvinio, Geluvos, Pašiaušės, Kark-
lėnų ežeruose, Šiaulių jūroje, Prūde-
lio, Paežerių (Laičių II), Eibariškių,
Liolių, Šaukėnų, Vėjinės tvenkiniu-
ose; Skalyno, Petrašiūnų karjeruose,
Kražantės, Užvenčio, Žeimelio, Dabi-
kinės, Pragalvio užtvankose, Ventos
upėje Akmenėje).

Vanduo taip pat švarus Tauragės
apskrityje (Jūros upėje Tauragėje ir
ties Didkiemiu, Keramikos tvenkiny-
je, Paršežerio, Dievyčio ežeruose, Bal-
sių, Nevočių tvenkiniuose) Telšių ap-
skrityje (Plinkšnių, Platelių (Plokš-
tinės, Beržynėlio, Linelio, Ąžuolų
salos, Platelių miestelio maudyklose),
Germanto, Luksto ežeruose, Ventos
upėje Mažeikiuose), Utenos apskrity-
je (Rubikių, Lūšių, Gavio, Bebrusų,
Pastovio, Visagino Tauragnų, Alaušo,
Dauniškio, Vyžuonaičio ežeruose,
Klovinių užtvakoje, Šventosios upėje
Anykščiuose), Vilniaus apskrityje
(Vievio, Elektrėnų, Lukos, Akmenos,
Totoriškių, Skaisčio, Galvės, Elekt-
rėnų, Lentvario, Bėlio ežeruose, Žei-
menos upėje ties Pabrade ir Šven-
čionėlių miesteliu).

„Kol kas maudyklų vandens ko-
kybės tyrimų rezultatų nėra gauta iš
Alytaus rajono Daugų, Giluičio ežerų,

Zarasų rajono Zaraso, Zarasaičio,
Sartų ežerų, Jurbarko rajono Jurbar-
ko karjero, Vilniaus miesto Tapelių
ežero, Širvintų rajono Širvintų užt-
vankos maudyklų”, – sakė G. Nor-
kienė.

Apžvelgiant ir papildant infor-
maciją, gautą prieš sezoną iki birželio
1 d., Rąžės upės žiotyse gegužės 27 d.
buvo nustatytas didesnis negu leidžia
higienos normos žarninių lazdelių
kolonijų skaičius, Kražių seniūnijoje
Karklėnų ežere gegužės 19 d. – dides-
nis žarninių enterokokų kolonijų
skaičius, tačiau Rąžės upės žiotyse ir
Karklėnų ežere birželio1 dieną atlikti
vandens tyrimai mikrobiologinės
taršos jau nerodė.

„Besimaudant mikroorganizmais
(pavyzdžiui, žarniniais enterokokais
ar žarninėmis lazdelėmis) užterš-
tame vandenyje, galima susirgti odos
infekcijomis. Nurijus tokio vandens
gresia virškinamojo trakto infekcinės
ligos (gastroenteritas). Taip pat gali-
ma užsikrėsti akių, ausų, nosies ert-
mės, viršutinių kvėpavimų takų in-
fekcinėmis ligomis,” – kalbėjo Higie-
nos instituto Visuomenės sveikatos
tyrimų skyriaus tyrėja Gražvydė
Norkienė.

Informacijos apie maudyklų van-
dens kokybę kiekvienoje apskrityje
rasite Higienos instituto interneto
svetainėje www.hi.lt, skyrelyje
„Vandens kokybės rezultatai”. Infor-
macija atnaujinama vieną kartą per
savaitę.

Delfi.lt

PARDUODA

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.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Stuburo ir skausmo 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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 40

Pažiūrėjau pro kabinos stebėjimo
angą-langelį (kuris irgi liko pakeltas!)
– nieko įtartino nesimato. Tada, at-
sistojęs ant sėdynės, išlindau iš liuko
ir atsigręžiau atgal. Buvau pavažia-
vęs kokį šimtą metrų, pamačiau, jog
visi kariai keliasi iš griovių ir eina į
savo mašinas.

Atėjęs su kariais Istognyj prane-
šė, kad iš mūsų pabūklo skyriaus
niekas nenukentėjo, tik iš ,,Jaunųjų
vadų” mokyklos, važiavusios sunkve-
žimiais, keli buvo lengvai sužeisti.

Išaiškėjo, kad mūsų ,,vadų” tak-
tinis manevras visiškai nepasiteisino:
važiuojant žvyrkeliu mūsų kolona
kėlė didžiausius dulkių debesis, ir tai
lengvai pastebėjo vokiečių žvalgybi-
niai lėktuvai. Ką po valandos dulkėji-
mo ir teko patirti savo galva.

Visiems įsėdus, vėl tęsėme savo
bėgimą į rytus. Mūsų tanketė, kaip ir
prieš tai, vedė visą koloną.

Bevažiuojant vėl netikėtai su-
stabdė ,,vadas” ir, įdėmiai žiūrėda-
mas į mane, paklausė:

– U tebia ničevo ne bolit? (Ar tau
nieko neskauda?)

Man, kaip ir anksčiau, skaudėjo
kaktą, bet tik ką patirti įspūdžiai tą
skausmą buvo kiek prislopinę.

– Man skauda galvą, jūs gi žinote,
– nustebęs atsakiau.

Tada jis išsitraukė nosinę ir, per-
braukęs man per sprandą, atkišo man:

– Atkūda u tėbia ėta krovj? (Iš
kur pas tave čia tas kraujas?)

– Neznaju! (Nežinau!) – atsakiau
su nuostaba ir sau pabraukiau delnu
per sprandą. Tuojau ir pats įsitikinau
– tikrai, tai buvo kraujas, susimaišęs
su dulkėmis. Nesupratau iš kur?!
Pradėjome ieškoti versmės ištakų, ir
čia ,,vadas”, pabraukęs ranka per
pakaušį, užčiuopė kažką kieto. Su-
skaudo. Trumpai pasikrapštęs (kas
nebuvo malonu), Istognyj iš ten iš-
traukė kažkokią geležėlę. Apžiūrėjo-
me, tai, pasirodo, buvo subliuškusi
kulka! Ji buvo įstrigusi po oda, mau-
menėlio srityje. Kadangi mano plau-
kai buvo jau gerokai ūgtelėję, ir dar
storu dulkių sluoksniu apnešti, tai
nebuvo galima iš karto pamatyti, ką
slepia mano makaulė.

Išlipus iš tanketės, skyriaus vyrai
su humoru ir nuostaba komentavo
mano pirmąjį ir laimingą ,,sužei-
dimą”. Visi nutarėme, kad tai rikoše-
to padarinys: kai vokiečiai kulkos-
vaidžiais ,,siuvo” kelią, viena iš kulkų
turbūt atšokusi nuo kokio akmens,
atsitrenkė į liuko dangtį ir atsimu-
šus, suplota ir jau bejėgė įsmigo man
tiesiai į pakaušį. Pirmasis ,,krikštas”
pasisekė.

Draugai, čia pat, ant žaizdos man
užpylė geroką kiekį jodo. Nuo ko, aš
ant kelio pašokau ,,Kazački”. Na, o
Istognyj komentaras sukėlė visiems
juoko. Jis pasakė:

– ,,Vot ėta da!” (Tai bent!) Tokios
kulkosvaidžių kulkos pramuša ir
šarvus, o, reiškia, tavo makaulė
(,,baška”) yra dar stipresnė už juos!
Tau dar ilgai lemta gyventi! – prog-
nozavo ,,vadas” (ir gal buvo teisus).

2. Vokiečių desantas

Apie 4 valandą po pietų pasiekė-
me kažkokį mišką, į kurį įvažiavus
visai kolonai sustojome poilsiui. Trys
mūsų tanketės pasiliko šio miško
pakraštyje kolonos apsaugai. Pabūk-

lai buvo atkabinti ir parengti gyny-
bai, o ,,Komsomolcai” pastatyti neto-
liese, kad, reikalui esant, galėtume
greit prikabinti pabūklus ir mauti
toliau į rytus.

Aš irgi išlipau iš priplėkusio ir
pridulkėjusio ,,Komsomolco” ir mė-
gavausi miško pavėsiu. Vyrai gyvai
aptarinėjo patirtą oro antpuolį. Man
labiau rūpėjo kaip nors surasti progą
ir kuo greičiau sprukti atgal į vaka-
rus, kaip patarė brolis. Galvojau, kad
jis pats tai tikrai sugebėjo išsmukti iš
bolševikų nagų, bet manęs prie upelio
taip ir nesulauks... Tikrosios Lietu-
vos-Rusijos sienos (1920-jų sutarties)
mes tada dar nebuvome peržengę,
bet nuo sostinės jau buvome gan toli.

Miške paukščių čiulbėjimas buvo
nuščiuvęs, nes vakaruose jau aiškiai
girdėjosi artilerijos sviedinių kanona-
dos. Įvertindamas jau matytą ir pa-
tirtą vokiško ginklo jėgą ir žinoda-
mas rusiškojo silpnumą, aš jaučiau,
kad ten vyksta tikras pragaras tiems,
kurie atsistojo vokiečiams ant kelio.
Ir tas pragaras girdėjosi visai netoli ir
vis artėjo. Buvo šiurpoka.

Taip besiilsėdamas ir visą laiką
ilgesingai žiūrėdamas į namų pusę, į
vakarus, aš iš ten pamačiau keliu pės-
tute atžygiuojant kažkokį dalinį.

Kai ginkluoti kariai truputį pri-
artėjo, aš aiškiai pažinau lietuviškas
uniformas. Tik nuo ilgo žygiavimo jos
jau buvo gerokai apsinešusios dulkė-
mis. Kolonos priekyje ėjo karininkų
grupelė, iš kurių vienas išsiskyrė la-
bai pažįstama eisena ir siluetu. Jis
žygiavo vidury ir aiškiai matėsi, kad
veda koloną.

Atrodė šauniai, kaip tikras kovo-
tojas ar partizanų vadas: įdegęs, dul-
kėtas, prasisagstęs palaidinę, pasirai-
tojęs rankoves, apsikarstęs granato-
mis, žiūronais, planšetėmis...

Sunku nupasakoti mano jausmą,
kai pamačiau, kad tas lietuvių leite-
nantas yra mano brolis! Pasirodo, iš
vakarų pusės atžygiavo mūsų divi-
zijos Atskirasis pionierių batalionas!

Pažinęs išėjau iš miško brolio pa-
sitikti. Su juo žygiavo dar keletas
jaunų karininkų bei puskarininkių.
Šalia einantys atrodė mažiau įspū-
dingai, ypač Litvinas, kuris net vilkė-
jo išeigine uniforma, o rankoje laikė
baltas pirštines, kaip parade (vėliau
jo būrio eiliniai kariai man pasakojo,
kad ir kautynėse jis parodė ,,para-
dinį” bailumą). Bet visas brudas ėjo
kolonos gale: bataliono komisaras,
politrukas A. Anfimovas ir dar keli
komsomolcai.

Ne mažiau nustebęs Vincas paėjo
į šalį, o dulkinas ir pavargęs bata-
lionas pražygiavo toliau. Laiko tu-
rėjome nedaug.

Pirmas klausimas buvo apie na-
mus. Brolis skubiai papasakojo, kad
jam taip pat ištrūkti nepavyko, bet
vėliau mėgins. Apie namiškius ir jis
nieko nežino. Abu nuogąstavome, ar
tik nebus išvežti į Sibirą.

Išvargęs, bet kovingai nusiteikęs
Vincas papasakojo, kad jo būriui jau
teko susikauti su vokiečių žvalgybos
būriu ir sėkmingai atremti pastarųjų
puolimą.

Pamatęs mano dulkėtą rusišką
apavą, jis man atidavė savo lietuviš-
kus chrominius aulinius batus.

– Išmesk tuos ,,bintus”, – liepė, –
ir apsiauk žmoniškais!

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. energetinį sau-
gumą, būtina siekti interesų pusiaus-
vyros tarp šalių – energijos tiekėjų,
tranzito šalių ir šalių vartotojų. Mes
pabrėžiame jau ne kartą minėtą po-
reikį išsklaidyti tiekimo šaltinius bei
tranzito kelius, būtinybę grįsti ener-
getinį dialogą, remiantis Energe-
tikos chartijoje suformuluotais skaid-
rumo, abipusiškumo, tarpusavio pa-
sitikėjimo, nediskriminavimo ir priei-
namumo principais, iškeliame naujų
technologijų diegimo ir tarptautinės
dujų rinkos sukūrimo svarbą.

Tik skaidrus varžymasis gali
užtikrinti energetikos šaltinių priei-
namumą bei tiekimo patikimumą
visiems rinkos dalyviams. Kaip itin
svarbų Lietuvai ir visam Baltijos re-
gionui išskirčiau 10-ąjį Rezoliucijos
projekto punktą, kuris pabrėžia, jog
visi nauji infrastruktūriniai projektai
turi atitikti gamtosaugos konvencijų,
pirmiausia – vadinamosios Espoo
reikalavimus. Besidomintys energe-
tikos problemomis piliečiai žino, jog
šių reikalavimų neatitinka vadina-
masis „Nord-Stream” arba Šiaurės
dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos
projektas, kuris, nepaisant viešosios
nuomonės Europos šalyse, yra atkak-
liai „stumiamas”. Akivaizdu, jog ir
dėl šios rezoliucijos formuluočių teks
ne juokais kautis.

– Ką ji duos Lietuvai?
– Duos tą patį, ką ir panašūs

nacionalinių parlamentų priimami
politiniai dokumentai. Bet yra vienas
esminis skirtumas: galimybė išreikšti
Lietuvos strateginius interesus
plačioje ir nevienalytėje ESBO erdvė-
je.

– Kaip jūs matuotumėte
ESBO asamblėjos Vilniuje sėk-
mę?

– Asmeniškai aš sėkmę visų
pirma matuočiau apgintų ir „nenu-
drenuotų” formuluočių skaičiumi,
nes jau teko asmeniškai pajusti pir-
mąsias įtampas. Tačiau Lietuvai rū-
pinčios problemos nesutelpa vien tek-
stuose. Laukia nelengva diskusija dėl
taip vadinamos Medvedev „naujosios
saugumo architektūros”, debatai dėl
Rusijos įsipareigojimų nevykdymo,
padėties užsitęsusių konfliktų zono-
se. Nežinau, koks bus oras Vilniuje
liepos pradžioje, bet tikrai žinau, kad
sesijoje bus karšta. Tikiuosi, jog
parengiamieji organizaciniai darbai,
kurie jau seniai ir įtemptai vyksta
Seime, duos gerą rezultatą, o lietuvių
logistiniai gebėjimai paliks gerą
įspūdį svečiams. Tai bus didžiausias
Lietuvos istorijoje parlamentinis ren-
ginys. Jau vien tai yra ne maža Lie-
tuvos sėkmė.

Lrt.lt

RUSIJA NORI UŽKIRSTI KELIĄ...
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Nuolatinė J. Šalnos šiekštų skulptūrų paroda Nalšios muziejuje, Švenčionyse.
Nuotr. iš šeimos albumo

Paskutinis J. Šalnos poezijos rinkinys
,,Gyvenimo veidrodis” 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Joninės. Sveikinsime Jonus ir Ja -
ninas, Jones ir Jonukus. Ir, žinoma,
prisiminsime tuos Jonus, kurie gy -
veno tarp mūsų ir kurie iškeliavo ,,Į
nenuspėjamas/ Prieglaudas laukian -
čias/Namus be ženklo, be stiklų”
(Jonas Šalna. ,,Laiko bedugnė”). 

Jie iškeliavo, tačiau liko jų darbai
šioje žemėje, liko įspaustas pėdsakas.
Tam žmogus ir ateina į šį pasaulį, kad
tą pėdsaką įspaustų.

Joninių proga norisi prisiminti
gy dytojo J. Šalnos paliktą pėdsaką
šio je žemėje. J. Šalna (1921 m. kovo
29 d. – 2008 m. sausio 18 d.) pusę sa -
vo gyvenimo atidavė medicinai. Gi -
męs ir augęs lenkų okupuotame Vil -
niaus krašte, ten pradėjęs studijuoti
me diciną, deja, atūžus negandoms,
kaip ir daugelis mūsų tautiečių, tu -
rėjo trauktis į Vokietiją. Joje baigė
mok slus, vedė Janiną Domeikaitę ir
abu atvažiavo į JAV. 

Gyvenimas nelepino. Gimė sūnūs
Vytautas ir Jonas, reikėjo juos augin-
ti, mokslinti. Gyvendamas Ameriko -
je, daug ir sunkiai dirbdamas J. Šalna
niekada nenutolo nuo lietuvybės.
Buvo aktyvus visuomenininkas, rašė
į spaudą. Ir tik įpusėjęs savo gyveni-
mo kelią, šis tylus, kuklus žmogus
(tokį man jį teko pažinti) galėjo skirti

daugiau dėmesio kūrybai. Mano susi-
tikimas su juo kaip tik ir  įvyko per
meilę menui. Pamenu paskutinę jo
darbų pa ro dą Ateitininkų namuose,
Lemon te. Nuvykus į parodos atidary-
mą ma ne maloniai nustebino, kiek
daug žmo nių atėjo į jos atidarymą.
Smagu buvo matyti, kaip lankytojai
apžiūrinėja, aptarinėja J. Šalnos iš
šiekštų darytas skulptūras. 

Įdomus pomėgis – skulptūras
daryti iš šiekštų. Tai ne medį nu kirsti
ar nupjauti ir jį skaptuoti. Gydytojas
ne paprastai mylėjo gamtą. Kur tik jo
nebuvota – išvaikščiota Kanada, Flo -
rida, Kalifornija, būta net Alias koje.
Jam patikdavo vaikščioti pakrantė -
mis. O ten bevaikštant akis ,,užkliū-
davo” už vandens išplautų šiekštų.
Ne gi paliksi gražų daiktą? Paimdavo,
veždavosi namo. Parsivežęs  apžiūrė-
davo, rankomis paglostydavo, paskui,
kaip jis pats kažkada sakė: ,,Pri -
vesdavau prie žmogiškumo”. Kas be
ko, ne visada radinyje kažką įžiūrė-
davo. Būdavo, kad reikėdavo ir galvą
pasukti, ką iš surastos šiekštos pa -
daryti. Bandai daryti, ką esi sumąs-
tęs, o, žiūrėk, išeina visiškai kitoks
dirbinys. 

Laikas ėjo, patirtis kaupėsi, atsi -
ra do įgudimas. Skulptūrų pamažu
dau  gėjo. Kartais gydytojas prisėsdavo
ir prie medžio – tada gimdavo medžio
skulptūrėlė, tačiau mieliausi širdžiai
buvo darbai iš šiekštų.

Nors nebesutinkame J. Šalnos,
jo darbai, jo pėdsakas žemėje liko.
Me di nis ,,Rūpintojėlis” saugo Atei -
tininkų namus, gausu darbų pažįs-
tamų, draugų namuose. Įspūdinga
medžio šiekštų skulptūrų kolekcija
yra Nalšios muziejuje, Švenčionyse.

Gimtinės akis
Žydrą ją išvydau
Meilės lopšigulte
Ir per gilias naktis
Nešiausi glėbyje
Gyvenimo laiptais.

Užgimiau
Su laime
Vaikystės rankoj,
Tėvų meilės
Sklidinoj širdy.
Ir prote manam,
Ir tėvų glėby
Įsigyveno laimė
Kiekvienam judesy.
Ir dieną naktį
Gyvenau
Motinos akys,
Patyręs ašarų
Slaptumą.

Gimties krašte
Pro spindulius skaidrius
Lapuose obels
Gainiojau žvilgsnius
Spėdamas ateitį savo.
Ir tarp siūbuojančių javų
Matavau platumą jų
Dangaus kraštu.

Ateitis
Ateities užkritusi
Danga –
Laukimo mano
Atrama
Amžinajai ruošai
Sutikti.
Nuotaika gera,
O po to ir vėl
Laukimas.

Laukiu ir laukiu
Vainiko,
Užbaigos darbų,
Diplomų,
Iškilmių,

Jono Šalnos pėdsakas žemėjeJono Šalnos pėdsakas žemėje

JONAS  ŠALNA 

Iš rinkinio 
,,Gyvenimo veidrodis”

Atvažiuojant
Svečių,
Susigūžęs laukiu
Teismo ir jo išvadų,
Ir su nekantrumu,
Praeinant ligoms,
Vėl laukiu
Vestuvių, krikštynų
Ir naujų draugų,
Nuomonės
Apie kitus
Ir geros apie save,
Ir vis dar laukiu
Užkabintos
Ateities
Ant procentų,
Grąžinimo skolų
Ir algos
Kiekvieną kartą.

Ir pagaliau,
Ko nelaukiu,
Ateina netikėtai,
Nelauktai!

Jonas Šalna. 

Gausiai muziejuje besilankantys žiū -
rovai mėgsta gražiai įrengtą nuola -
tinę J. Šalnos skulptūrų parodą. Tai –
gydytojo, menininko dovana Lietu -
vai. 

J. Šalna buvo įsitikinęs, kad žmo-
gus neturi būti vien darbu gyvas. Jis
turi turėti kažkokį užsiėmimą, jam
rei kia atgaivos nuo kasdienybės.
,,Kai ‘žmogus jau įsisenėji’, daug da -
lykų išmoksti, darbe, ‘nebeari kaip
jautis’, dirbi profesionaliau, tada at si  -
randa daugiau laiko, ir gali pradėti
daryti kažką savo širdžiai”, – pasako-
jo man J. Šalna kaip po ilgų metų
darbo medicinoje atėjo susidomėji-
mas menu. 

Skulptūra – ne vienintelis gydy-
tojo pomėgis. Dar jaunystės metais jis
pradėjo eiliuoti. Tačiau, būdamas la -
bai savikritiškas, ilgai savo eilėraščių
niekam nerodė. Kaip Stasys Lipskis
rašo trečiosios J. Šalnos poezijos kny-
gos įvade: ,,Kūrybinė fantazija, pa -
žadinta vandens ir žemės elementų,
noko ir brandino kitas mūzų seseris.

Subrendo poreikis poetiškai apmąs -
tyti nueitus gyvenimo etapus, įsi s k -
verbti į žmogaus sielos gelmes.”
Draugų ir pažįstamų padrąsintas J.
Šalna išleido 3 poezijos knygas –
,,Nu rimus banga” (1996); ,,Amžiny -
bės juosta” (1999) ir ,,Gyvenimo veid -
rodis” (2004). Skaitant posmus susi-
pažįsti su poeto gyvenimo patirtimi,
prisilieti prie menininko sielos, įžvel-
gi jo jausmų ir emocijų gelmes. ,,Ra -
šybai skyriau daug mažiau laiko, nei
skulptūrai. Ką rašyti sugalvoji gal ir
greitai, bet turi labai apšlifuoti, aply-
ginti. Be to, jei ką nors rašai, tai tą
dalyką turi gerai žinoti, jį išstudijuo -
ti, turi sekti literatūrą, daug skai ty -
ti”, – pasakojo apie savo eilių gimi mą
poetas. Ir šitame pasakyme – visas J.
Šalna. 

Joninės. Nėra šalia mūsų gydyto-
jo J. Šalnos. Ką jis veikia amžinuo -
siuo se namuose? ,,Tikriausiai dirba”,
– sako man jo našlė Janina Šalnienė.
– Neįsivaizduoju jo sėdinčio be darbo,
nieko neveikiančio”.

J. Šalnos ,,Rūpintojėlis” saugo Ateiti -
ninkų namus.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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J. Šalnos šiekštų skulptūrų paroda Ateitininkų namuose, Lemonte 2007 m.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Nužudyta praeitis
Žiūrėjau į praeitį
Tolimą, už mano ribų
Nutilusiais vaizdais,
Vynojau dabartim
Vystančią senatvę,
Tuo, kas dabar
Sulyginta su žeme.
Tik krūva akmenų tų pamatų,
Kaip išmesti iš gyvenimo,
Riogsojo apsikabinę
Mano šešėlį.
Jie dabar sroveno
Pro mano kojas
Prisirinkę dilgėlių glėbius,
Kad dilgintų mano protą,
Atsisėdau dabarty
Užžėlusioj kapavietėj
Prabėgusių dienų.
Atsisėdau lyg už stalo
Parėmęs galvą
Virš samanoto akmens
Ir žiūrėjau į savo
Ilgėjantį šešėlį,
Žaidžiantį su laukinėm
Aukštom kapažolėm
Virš nužudytos praeities!

Mano metai
Ir dienos, ir valandos tirpsta
Tartum ledų kristalinės virtinės,
Tirpsta į ilgėjantį šešėlį,
Ant nudilusių burių,
Artėjančių prie nežinomo uosto.

Jau atskyla nuo paviršiaus
Šiluminė banga, lėtėja užmojai,
Garų galia nebe ta,
Be prasmingos jėgos.
Tamsos jau krinta 

pro užuolaidas
Į pavargusias akis,
O aš, vėlyvas keleivis,
Plukdau laivus vakare

Jau saulei pusiau nusileidus.

Ir grožis, ir meilė mudviejų
Jau virpuliai seni seni, ar meni?
Kraujas tirpino kritulius žiemos,
Pynėm pergalėms kankorėžių

vainikus,
Minty statėm dangoraižius,
Dabar besivartančius griuvėsių

guoly.

Bet į ausį nesustoja priminti
Atsiradusios viltingos godos:
Nubusim, žydėsim
Amžinos dangiškos jaunystės

soduos.

Amžinybės albumas
Veidai, veidai gyvenimo pradžios
Nuo pirmo puslapio skliautų!
Storam albume kaip dienorašty
Į paskutinį tuščią lapą
Ne aš savo veidą įsidėsiu, įdės

kiti.

Ten veidai, kurių žingsniai
puošnūs

Ir tie, atvėsę amžinybėj,
Jaunų dienų žvalumo pertekę

krauju,
Įsupti baltųjų debesų.
Matau juos šiandien pažadintom

akimirkom
Tiktai kaip žemės paviršium
Nutekėjusius į atmintį šešėlius.

Užvers ir mano lapą diena
nakties,

Dūlės lentynose albumas,
Pažiūrės tik kartais į mane
Padidintais stiklais į blunkantį

dažą.
Ateis eilė, kai žemėje paliks
Krūvelė tik nuskurdintųjų lapų,
Albumas dūmais amžinybėn kils
Ir mano veidas su juo kartu!

Alaska Žiurkių sala, praėjus 229
metams nuo tada, kai iš sudužusio
japonų laivo ją užpuolė graužikai, su-
naikinę paukščių populiaciją, paga-
liau nuo jų laisva. JAV Žuvų ir lau-
kinės gyvūnijos tarnybos teigimu, iš
sraigtasparnių praėjusį rudenį išmė-
čius nuodų, šiuo metu nėra ženklų,
kad Aleutų salyno saloje būtų išlikę
gyvų žiurkių, be to, grįžo kai kurie
paukščiai. Žiurkės saloje karaliavo
nuo 1780 metų, kai iššoko iš skęs-
tančio japonų laivo, keldamos siaubą
visiems paukščiams, išskyrus pačius
didžiausius    .

2,5 mln. dolerių vertinamas Žiur-

kių salos valymo projektas, rašo
„Reuters”, yra vienas ambicingiausių
pasaulyje bandymų pašalinti ken-
kiančias rūšis. Dabar jau yra ženklų,
kad 26 kvadratinių kilometrų saloje
lizdus vėl ėmė sukti sakalai keleiviai,
jūrinės šarkos, baltieji tetervinai.

Vis dėlto dar per anksti teigti,
kad Žiurkių saloje tikrai visiškai
neliko jokių žiurkių, sako Žuvų ir
laukinės gyvūnijos tarnybos atstovas
spaudai Bruce Woods. Oficialiai tai
turėtų būti patvirtinta bent po dvejų
metų stebėjimų.

Lrt.lt

Žiurkių sala pagaliau laisva nuo žiurkių

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Su giliu liūdesiu prisimename, kad
2008 m. birželio 23 d.  Viešpaties pa-
šauktas iškeliavo į Amžinus Namus

A † A
PETRAS PELECKAS

Minint šią skaudžią netekties sukaktį, šeima maloniai prašo
artimuosius, draugus ir pažįstamus pasimelsti už a. a. Petro sielą.
Šv. Mišios buvo aukojamos birželio 23 d. 8 val. ryto Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  ir Lietuvoje, Kaune.

Amžiną atilsį duok jam Viešpatie ir Amžinoji Šviesa tegul jam
šviečia per Amžius.

Giliame liūdesyje žmona Birutė, sūnus Romas su šeima
ir giminės Lietuvoje

PADĖKA
A † A

ELENA BUTEIKYTĖ
RUKIENĖ

Mūsų mylima Mama ir Bunė buvo palaidota 2009 m. birželio
6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už atnašautas
šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.

Padėka J. Grabliauskienei už gražų giedojimą bažnyčioje šv.
Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems draugams už užprašytas šv. Mišias,
už aukas, už pareikštas užuojautas mūsų skausmo valandoje ir
už palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.

Liūdintys Aristida ir Rimantas Parakininkai su
šeima, Daiva ir Česius Bakšiai su šeima

PADĖKA
A † A

ANTANUI LAURINAIČIUI

išėjus amžinybėn, dėkojame kun. Antanui  Saulaičiui, SJ už mal-
das koplyčioje, kun. Jauniui Kelpšui už aukotas gedulingas Mi-
šias bei maldas kapinėse, vargonininkui A. Barniškiui už gies-
mes. Ačiū karsto nešėjams broliams Viktorui, Petrui, Stasiui bei
sūnėnui Juozui su sūnum, žentui Clayton.

Nuoširdus ačiū Lithuanian Plaza parduotuvės savininkams
Morkūnams už paaukotą maistą. Dėkojame visiems daly-
vavusiems budėjime, koplyčioje bei laidotuvėse, Mišiose, už mal-
das ir aukas.

Dėkojame Petkus laidojimo namams už nuoširdų patarna-
vimą.

Liūdi žmona Elena bei Birutė su šeima

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa
Ir atminty gyvi išlieka...

Oro linijos – tik keturkojams

Jeigu jūs turite šunį arba katę ir
norite jį išsiųsti atostogų pas bobutę,
jokių problemų! Tiesa, jums reikia
gyventi JAV, kur nuo liepos mėnesio
savo veiklą pradeda „Gyvūnėlių oro
laivynas” („Pet Airways”). JAV per
metus oro laivyno paslaugomis pasi-

naudoja apie 2 mln. keturkojų ke-
liauninkų, dažniausiai – šunys. Nau-
jos oro linijos neįprastos tuo, kad lėk-
tuvai skraidins tik gyvūnus. Pasau-
lyje dar negirdėtą „Pet Airways”
įkūrė sutuoktiniai gyvūnų mylėtojai
iš Florida valstijos.                Delfi.lt
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�,,Seklyčioje” trečiadienį, bir že -
lio 24 d., 2 val. p. p. tradicinių po pie -
čių metu viešnia iš Telšių V. Mar ti -
navičienė kalbės apie Lietuvos pensi -
ninkų gyvenimą, jų veiklą ir dalyvavi -
mą Lietuvos visuomeniniame gyveni -
me. Viešnia yra pensininkų organiza -
cijos narė ir veikėja. Jūsų taip pat
lau kia staigmenos ir loterijos dova nė -
lės. Po programos pasivai šinsite ska-
niu ,,Seklyčios” maistu. Visi kviečia-
mi. Tel. pasiteiravimui: 773-476-
2655.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte birželio 24 d. – dokumentinis
filmas ,,Leipalingis” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Filmas bus rodomas Bo -
čių me nė je, PLC. Pradžia – 2 val. p. p.
Ma loniai kviečiame pažiūrėti.

��Šeštadienį, birželio 27 d., 6 val.
v. Lietuvių klubo salėje prasidės orga-
nizacijos „Banga” valdybos ruošiama
Joninių šventė. Programos svečiai ir
atlikėjai – Jonavos savivaldybės teat -
ras, kurie suvaidins E. Salolos ko me -
diją „Bobos”. Po spektaklio – dainos,
rateliai, žaidimai, Joninių apeigos ir
Paparčio žiedo ieškojimas. Tel. pasi-
teiravimui 727-687-1061 (Laimutė
Alvarado) arba rašyti el. pašto ad -
resu: Raminta:_kr@yahoo.com (Ra -
mu tė Krikščikienė)  

��Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15
d. 7–14 metų amžiaus vaikams.  Sto -
vyklos programa vyks lietuvių kalba.
Registracijos anketos tinklalapyje
www.ateitis.org. 

��Fotoalbumo ,,Lietu vių kultūri-
nis paveldas Amerikoje” sutiktuvės
liepos 7 d. 5 val. p. p. (Lietuvos laiku)

vyks Lie tuvos nacionaliniame muzie-
juje, Arse nalo g. 3, Vilnius. 

��Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserys (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503,
tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraš-
čio rėmėjų valdyba praneša, kad Lie -
tuvių susiartinimo šventė – gegužinė
bus sekmadienį, liepos 26 d. seselių
sodyboje. Dieną pradėsime šv. Mišio -
mis, kurias koncelebruos vienuolyno
kapelionas kun. Arvydas Žygas ir sve-
čiai kunigai. Išban dy sime savo laimę
dovanų loterijoje; pa sigrožėsime jau-
nimo stovyklos pasi rodymu; galėsime
įsigyti meno kūri nių, skanėstų ir
lietuviškos duonos, pa sivaišinti sese-
lių ir rėmėjų paruoštais valgiais bei
susitikti su savo pa žįstamais.  

��Kviečiame susirinkti High Park,
Toronte (Kanada) sekmadienį, liepos
5 d., 1:30 val. p. p. (vietos laiku) prie
klevo lapo  gėlyno (į pietus nuo resto -
ra no). 1000-mečio Odisėjos sutiktu-
vių proga giedosime Lietuvos himną
su viso pasaulio lietuviais.

��Liepą Nacio na linis muziejus
Lie tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai kartu su Lietuvos dai -
lės muziejumi atidarys tris pa rodas:
„Lie tuva senuosiuose istorijos šalti -
niuo se”, „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogai -
laičių iki Respublikos pa baigos” (ren -
gėjas Krokuvos Vavelio karališkoji
pilis) ir „Baltų menas”. Parodų ati -
darymas visuomenei numatytas lie -
pos 5 d. 5 val. p. p. (Lietuvos laiku) ir
veiks iki spalio 4 d. Informacija tei -
kiama tel.: 262-0007, 212-7476, mo -
bil. 8-614-47418 (Liu ci ja Armonaitė),
arba elektroniniu paštu: ekskursi-
jos@valdovurumai.lt ir info@val-
dovurumai.lt. Taip pat kviečiame ap-
silankyti Valdovų rūmų tinklalapyje:
www.valdovurumai.lt.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Visi kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose, skirtose užsienio lietuviams

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12.30 val. p. p. (Lietuvos laiku)
Vilniaus arkikatedroje

(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją)
ir

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12 val.p. p. (suma)
Po sumos vyks iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalną.

Daugiau informacijos: www.zemaiciukalvarija.lt

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.

Redakcija

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje
vyks liepos 9 d. 6 val. v. 

(Lietuvos laiku) Na cionalinėje dailės galerijoje, 
Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius.

Seminarą rengia IX dainų šventės muzikos vadovė Dalia Vis  kon tienė.
Seminaro vadovė Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland, OH.
Kviečiame dalyvauti vi sus Šiaurės Amerikos chorų, dainos vienetų chor -
vedžius, vienetų atstovus. Seminare bus pristatytas šventės repertuaras,
pradėti pasiruošimo darbai. Dalyvaus Frank Bian chi, Cleveland Or chestra
Youth Chorus direktorius. Dau giau informacijos ir registracijos lapus rasite
IX dainų šventės Toronte 2010 tinklalapyje: www.dainusvente.org.

Visi Šiaurės Amerikos chorų
ar dainos vienetų vadovai ir

atstovai kviečiami į  
IX Dainų šventės  

„Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais,
paruošiamąjį seminarą, 

kuris bus su rengtas
Dainavos stovyklavietėje

(Manchester, MI, JAV)
rugpjūčio 20–23 dienomis. Frank Bian chi

Restoranas ,,Seklyčia” nuo birželio 22d. pirmadieniais nedirbs. Atvykti ir
paskanauti mūsų skanaus naminio maisto visus kviečiame atvykti  nuo antra-
dienio iki sekmadienio. Dirbame nuo 10 val. r. iki 6 val. v.

Inga Dunno
Verslo vadybininkė

Kryžiaus Kalnuose.                            Rimvydo Sprindžio nuotr.

Restorano ,,Seklyčia” iškaba.                                            Joe Kulys nuotr.

Karo audrose 1944 m. buvau iš-
siųstas į Vilniaus  kraštą  gelbėti to
krašto žmonių nuo raudonojo maro.
Nepatikome ir lenkų Armijai Krajo -
vai. Ką čia daro lietuviai ,,jų” krašte ?
,,Pavaišino” jie mus švininėmis kul-
komis. Palikome ten  arti dviejų šim-
tų  mūsų draugų, besiilsinčių  po sa-
manomis Vilniaus krašte. Iš likusių
gyvųjų atėmė uniformas palikdami
vyrus tik su apatiniais baltiniais ir
nuvarė juos į Jašiūnus.

Mano ketvirtoji kuopa buvo išdės-
tyta Šalčininkėlių dvare. Mūsų 310

ba taliono vado kapitono Antano Gan-
tauto raštinė buvo Jašiūnuose. Bū -
čiau dėkingas, jei atsilieptų žinantys
ką nors apie A. Gantautą (Ganče -
rauską?)

Rašyti: Mr. A. Kramilius,  83 Queen
St., Canley Heights N.S.W. 2166 Aus -
t ralia. Fax: 61-2-9727. El. paštas:

kramilius@optusnet.com.au
Pagarbiai,

Antanas V. Kramilius
Lietuvių karių veteranų sąjungos

,,Ramovė” Sydney skyriaus 
valdybos prezidentas

Ieškau savo vado

Rašykite mums apie šventinius renginius
Nemažas bū rys Amerikos lietu-

vių ruošiasi dalyvauti šventiniuose
ren giniuose Lietuvoje. Redak cijai
įdo mu būtų išgirsti skaitytojų įspū -
džius. Gal kas ,,pa gaus” gražią šven-
tės akimirką, kai kam nutiks įdomus
nuotykis, aplankysite dar ne matytą
Lietuvos kampelį, o gal su si pažinsite
su lietuviais iš kitų pasaulio šalių? 

Jūsų laiškus, žinutes, nuot rau-
kas iš Lietuvos var do tūkstantme čio
paminėjimo ren gi nių spausdinsime
,,Šventės galerijoje”.  

Tad gero Jums skrydžio, puikaus
oro Lietuvoje, nuostabių šventinių
aki   mirkų! Su nekantrumu lauksime
Jū sų laiškų, žinučių, nuotraukų.  

Rašykite vyr. redaktorei Daliai
Cidzikaitei el. pašto adresu: 

dalia. cidzikaitė@gmail.com;  
redaktorei Laimai Apanavičienei

ad re su: laimaa@hotmail.com
arba siųs kite: ,,Draugas”, ,,Šven-

tės galerija”, 4545 W. 63rd St., Chi-
cago, IL 60629.

Redakcija


