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•Sporto naujienos. Fut-
bolas (p. 2, 9)
•I. Šimonytė: ,,Klausysiu,
žiūrėsiu ir tarsiuosi” (p.
3, 11)
•Jis žuvo saugodamas
savo kovos draugus... (p.
4)
•Aš pirmiausiai noriu
įvežti lietuvišką produk-
tą (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Birštono miestas (p. 8)
•Atsiminimai (50) (p. 9)
•Garbės pilietis dovanoja
rajonui savo archyvą (p.
10)

Išlydèti ,,Misija Sibiras’09”
dalyviai

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) – Ita-
lijos Bario miesto taryba, minėdama
Lietuvos vardo tūkstantmetį, prisi-
dėdama prie Vilniaus – 2009 metų
Europos kultūros sostinės garsinimo
ir vertindama ilgametį Lietuvos mie-
stų ir Bario bendradarbiavimą, nu-
sprendė vieną miesto gatvę pavadinti
Lietuvos vardu. Bario miestą ir Lie-
tuvą sieja istoriniai ryšiai – iš šio mie-
sto yra kilusi Žygimanto Senojo žmo-
na, Lietuvos Didžiosios Kunigaik-
štystės kunigaikštienė ir Lenkijos ka-
ralienė Bona Sforza, kuri prisidėjo
prie renesanso kultūros sklaidos Lie-
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Bario mieste kasmet vyksta Lie-
tuvos kultūros pristatymo renginiai.

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) – Už-
sienyje gyvenančių lietuvių neten-
kina nei šiuo metu galiojantis, nei
Seime svarstomas naujas Pilietybės
įstatymo projektas. Šis klausimas bu-
vo svarstytas trečiadienį darbą pra-
dėjusiame Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) XIII seime.

,,Šiandienos mūsų esmė yra

pilietybė. Tai mūsų prasmingiausias
ryšys su tėvyne – pilietybė. Ir tas rei-
kalas nėra sutvarkytas Lietuvoje. Įs-
tatymas, kuris šiandien galioja, pra-
randa galią metų pabaigoje. Nebus jo-
kio įstatymo. Kokia tauta gali egzis-
tuoti be Pilietybės įstatymo?” – ste-
bėjosi PLB valdybos pirmininkė Regi-
na Narušienė.

Pasak jos, įstatymas, kuris dabar
svarstomas Seime, nėra tinkamas.
PLB valdybos pirmininkės teigimu,
Pilietybės įstatymuose kalbama ne
apie pilietybės suteikimą, o apie at-
ėmimą. ,,Tie, kurie turime prigimtinę
teisę – Lietuvos kilmės žmonės – mus
žeidžia, kai tą pilietybę atima. Mes
nesame išdavikai, mūsų čia nėra fi-
ziškai, bet mūsų širdys, darbai, savo
veikla mes esame Lietuvoje”, – tvirti-
no ji.

Šiuo metu Seime svarstoma
naujoji Pilietybės įstatymo redakcija
dvigubą pilietybę išsaugo iš Lietuvos
pasitraukusiems iki Nepriklausomy-
bės atkūrimo bei jų palikuonims, tuo
metu po 1990-ųjų pasitraukusieji dvi-
gubos pilietybės turėti negalės, ji ga-
lėtų būti suteikiama tik užsienyje gi-
musiems jų vaikams, kaip yra šiuo
metu.

Po Nepriklausomybės atkūrimo
iš Lietuvos pasitraukę asmenys
galėtų turėti dvigubą pilietybę, jei jų
atvejai bus ypatingi – pavyzdžiui, su-
situokę su kitos valstybės piliečiu ir
taip pagal tos šalies įstatymus įgyja
antrą pilietybę.

Bario miesto gatvei
– Lietuvos vardas

Lietuva – viena iš labiausiai nuo krizès nukentèjusiû šaliû

Vilnius, liepos 8 d. (Delfi.lt/
ELTA) – Vilnius, Maskva, Almata,
Balchašas, Karaganda, Džekasganas,
Astana. Šiais Azijos miestais drieksis
„Misijos Sibiras’09” dalyvių, trečia-
dienį iš Vilniaus geležinkelio stoties

išlydėtų į ekspediciją Kazachstano
respublikoje, keliai. 10 jaunuolių gero
kelio linkėjo prezidentas Algirdas
Brazauskas ir užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas.

Nukelta į 6 psl.

Washington, DC, liepos 9 d.
(ELTA) – Lietuva patenka į labiausiai
nuo pasaulinės finansų ir ekonomi-
kos krizės nukentėjusių šalių dešim-
tuką, skelbia JAV žurnalas ,,Forbes”.
Žurnalo teigimu, ekonominė padėtis
Jungtinėse Valstijose ir Vakarų Eu-
ropoje yra prasta, tačiau dabar bent

jau nebekalbama apie antrąją Didžią-
ją depresiją. Tarptautinis valiutos
fondas trečiadienį paskelbė, kad di-
džioji dalies pasaulio ekonomikos
,,ima kapstytis iš didžiausios recesijos
nuo Antrojo pasaulinio karo laikų”.
Tačiau Lietuvos, Latvijos, Estijos, Is-
landijos ir Airijos ekonomikos atsi-

gaus dar negreitai. Manoma, kad šių
šalių bendrieji vidaus produktai
(BVP) šiemet smuks daugiau nei 10
proc. Labiausiai nuo krizės nukentė-
jusių pasaulio šalių dešimtukas: 1. Lat-
vija; 2. Seišeliai; 3. Estija; 4. Islandija;
5. Airija; 6. Venesuela; 7. Singapūras; 8.
Lietuva; 9. Ukraina; 10. Jamaika.

Pasaulio lietuviams svarbiausias lieka pilietybès klausimas

,,Misija Sibiras’09” dalyviai trečiadienį išlydėti į Kazachstaną.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Trečiadienį darbą pradėjusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII seime opiau-
sias lieka pilietybės klausimas. Jono Urbono nuotr.



2 DRAUGAS, 2009 m. liepos 10 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Õerelytè

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako. 

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mon days,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithu anian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Prasidėjo Centrinės ir Š. Amerikos bei 
Karibų šalių futbolo čempionatas

Liepos 1-ąją Vilniuje prasi-
dėjusi Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventė ,,Amžių sutartinė”
baigėsi. 10,000 dainininkų balsai,
susilieję į bendrą chorą, nuvilni-
jo Vingio parke paskutinę Dainų
šventės dieną. Abejonės, kad
džiaugsmo, minint Lietuvos var-
do paminėjimo tūkstantmetį,
daugelio lietuvių širdyse nebus,
išblėso. 14 nepakartojamų, spal-
vingų kultūros renginių, vykusių
įvairiose Lietuvos sostinės erd-
vėse, Valstybės dienos išvaka-
rėse visą pasaulį sujungusi ,,Tau-
tiška giesmė” parodė, kad mo-
kame burtis ir būti kartu. Į šven-
tės vainiką gražiai įsipynė ir
išeivijos meno kolektyvai. Ir tai,
Los Angeles šokių ansamblio ,,LB
Spindulys” vadovės Danguolės
Varnienės žodžiais, ,,Yra geriau-
sias būdas pamiršti negandas ir
pajusti, kad turi atramą, kad nesi
vienas.”

Redaktorė Laima Apanavičienė

Čikagos lietuvių futbolo lygos rungtynės
Čikagos lietuvių futbolo lyga

paskutinį  birželio mėnesio šešta-
dienį Lemonte (aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro) žaidė trečiojo rato
rungtynes.

Čia pirmąją pergalę šiemet pelnė
„Litusco” komanda, kuri 3:0 įveikė
be pralaimėjimo ėjusią „Legalų” ko-
mandą. Taip pat pergalę pelnė „Vil-
niaus” futbolininkai, kurie, įveikę
„Jaunimo” komandą, užima I lente-
lės vietą.

„Pokerio klubas”, nugalėjęs „Kau-
no” komandą 3:0, irgi turi 7 taškus,

bet blogesnį įvarčių santykį negu
„Vilnius”. Susitikimas tarp „Šiaulių”
ir „Nevėžio” baigėsi lygiosiomis 3:3.
Beje, „Nevėžis” su dviem taškais yra
paskutinėje 8-oje vietoje.

Ateinantį šeštadienį turnyras
tęsis (dėl šventės pirmasis liepos šeš-
tadienis buvo laisvas). Liepos 11 d.
rungtynės prasidės 2 valandą p. p.,
kur žais „Pokerio klubas” – „Jauni-
mas”. Toliau iš eilės varžysis: „Litus-
co – „Vilnius”; „Legalai” –„Nevėžis”
ir „Šiauliai” – „Kaunas”.

Lietuvis debiutavo
JAV futbolo (Soccer)

komandoje

Garbingos futbolo tradicijos

MLS lygos Rytų grupėje „Fire”
iškovojo pergalę ir taškais susilygino
su „D.C. United” komanda (abi – turi
po 24), bet čikagiečiai turi geresnių
įvarčių santykį. New England „Revo-
lution” su lietuviu E. Jankausku
užima priešpaskutinę – septintąją
vietą su 16 taškų.

Gerai žinomas Lietuvos futbo-
lininkas, 34 metų amžiaus Edgaras
Jankauskas pasirašė sutartį su Ame-
rikos futbolo profesionalų lygoje
(MLS) žaidžiančia New England
„Revolution” komanda. Jis jau žaidė
pirmąsias rungtynes išvykoje – prieš
Los Angeles „Galaxy” (laimėjo šei-
mininkai 1:0, Edgaras į aikštę buvo
išleistas 61-ąją žaidimo minutę).

Jis yra pirmasis Lietuvos fut-
bolininkas bet kada rungtyniavęs
šioje lygoje, kurioje galima matyti
žaidėjų iš daugelio pasaulio kraštų.
Edgarą matysime ir Čikagoje, kur
„Revolution” komanda žais su vie-
tine „Fire” vienuolike.

E. Jankauskas savo, kaip fut-
bolininko, karjerą pradėjo Vilniaus
„Žalgiryje” ir yra atstovavęs net dvy-
likai komandų Lietuvoje, Belgijoje,
Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijo-
je, Škotijoje, Kipre ir Latvijoje.

Linkime mūsų tautiečiui sėkmės
įsitvirtinant JAV!

Centrinės ir Š. Amerikos šalių
CONCACAF futbolo turnyre dėl auk-
so taurės varžosi 12 valstybių, kurios
dabar žaidžia trijose grupėse. Iš jų
daugiausia vilčių taurę laimėti turi
JAV ir gal Meksika, nors ji vėliausiu
metu nerodo gero žaidimo.

JAV futbolo komanda rungty-
niauja B grupėje, kurioje amerikiečiai

pirmame susitikime įveikė Grenadą
4:0. Joje dar žaidžia Honduras ir
Haiti.

A grupėje po dviejų susitikimų
pirmauja Kanada (6 tšk.), toliau eina
Salvadoras – 3, Costa Rica – 3, Ja-
maika – 0.

Šiame turnyre čempionų vardą
gina JAV futbolo rinktinė.

Čikagos „Fire” 
pirmauja

EDVARDAS ŠULAITIS

Taip vadinasi nedidelė (48 psl.)
knygelė apie seniausią Lietuvos fut-
bolo klubą – Kybartų „Sveikatą”,
kuris šiemet švenčia savo 90-metį.

Įžanginiame žodyje leidinio su-
darytojai Audrius Paškevičius ir
Naglis Miknevičius cituoja buvusio
kybartiečio, Vilniaus „Žalgirio” žai-
dėjo ir trenerio Algimanto Liubinsko
žodžius: „Kaip Lietuva prasideda
nuo Kybartų, taip ir Lietuvos futbo-
las prasideda nuo Kybartų.”

Pirmųjų komandos regalijų iki
šių dienų neišliko. Senųjų kybartie-
čių pasakojimuose galima išgirsti
istoriją, kad komandos kūrimo doku-
mentus ir kitus vertingus jos relik-
tus, prasidėjus karui, klubo vadovai
užkasė po žeme, netoli tuometinės
plytinės. Iki šių dienų jų surasti
nepavyko. Kadangi per karą Kybar-
tai buvo stipriai sugriauti, manoma,
jog viskas liko kažkur po žeme’’, – to-
kias liūdnas mintis apie praeitį iš-
sako knygelės sudarytojai.

Medžiaga – iš privačių archyvų

Leidinyje pasinaudota privačių
archyvų medžiaga, čia randame ne-
mažai duomenų bei nuotraukų iš
praeities. Vienoje fotografijoje įam-
žinta „Sveikatos’’ futbolininkų grupė
po rungtynių apie 1919–1921 m.
Kitoje nuotraukoje matome klubo
žaidėjus 1929-aisiais.

Išsamiai pažymimi 1939–1949,
1949–1959 metų laikotarpiai. Na,
žinoma, ir vėlesnieji metai, kuriuos
atsimena dar daugelis gyvų žaidėjų
bei futbolo sirgalių.

Knygelėje rašoma, jog kybartie-

čiai rungtyniavo jau patį pirmąjį sek-
madienį po karo. Pažymėtina, kad į
komandą susirinko Vytautas Kocha-
nauskas (jis vėliau tapo ilgamečiu ko-
mandos treneriu), broliai Mališkai,
Bernardas Barzdaitis, Bronius Šulai-
tis, Vincas Kereiša, Stasys Žilinskas
ir Kilikevičius.

Leidinyje spausdinamoje nuot-
raukoje galima pamatyti Kazį Baltra-
monaitį, Edmundą Kilmaną ir kai
kuriuos kitus, pasitraukusius į Vaka-
rus. K. Baltramonaitis, nepaisant se-
nyvo amžiaus, dar ilgą laiką žaidė
Čikagos LFK „Lituanicos” ekipoje.

Kybartai – futbolo talentų kalvė

Taip pavadintame skyrelyje yra
daug įdomių žinių. Čia rašoma, kad
Kybartai, turintys apie 7,000 gyven-
tojų, išugdė tikrai nemažai futboli-
ninkų, kurie garsino ne tik „Svei-
katos” klubą, bet ir Lietuvą.

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą
kybartietis E. Glugauskas išvyko į

Urugvajų ir ten buvo pakviestas į šios
šalies nacionalinę futbolo rinktinę.
Pirmosios nepriklausomybės metu
kybartietis J. Geležiūnas žaidė Lie-
tuvos futbolo rinktinėje ir buvo vie-
nas geriausių gynėjų. Ši rinktinė da-
lyvavo atrankiniame 1936 m. olimpi-
nių žaidynių turnyre. Iš Kybartų ki-
lęs ir buvęs ilgametis Lietuvos rink-
tinės treneris Algimantas Liubins-
kas, kuris žaidė ir Vilniaus „Žalgirio”
meistrų komandoje, buvo jos trener-
is. Nemažai kitų buvusių kybartiečių
žaidė kitose garsiose komandose. Juos
visus čia būtų sunku ir išvardyti.

Knygelėje spausdinamos ir žy-
mesniųjų sporto veikėjų (tarp jų ir šių
eilučių autoriaus) nuotraukos bei jų
palinkėjimai 90-metį mininčiam klu-
bui. Taip pat minimi ir leidinio rėmė-
jai.

Gaila, kad dėl laiko ir finansų
stokos šis sukaktuvinis leidinys išėjo
gerokai plonesnis, nei buvo planuota.
Tačiau vis tiek tai yra vertingas įna-
šas į Lietuvos sporto istoriją.

Nuotrauka iš www.fksveikata.lt
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Verslo bandymai slėptis moke-
stiniame „šešėlyje” per krizę – natū-
ralu, bet dabar traukti verslo į šviesą
per mokesčių mažinimą naujoji
finansų ministrė Ingrida Šimonytė
nežada. Kai ekonomika kelsis, pirma-
sis žirklių sulauks pelno mokestis.  

– Pernai tapdamas ūkio mi-
nistru Dainius Kreivys, duo-
damas interviu ,,Verslo žinioms”,
save vadino „verslo advokatu”.
Kas būsite verslui Jūs?

– Nenoriu užsikabinti populis-
tinės etiketės, pavyzdžiui, pasakyti,
kad būsiu verslui Motina Teresė. Tik-
rai taip nebus. Galiu pasakyti, kad
nebūsiu akla, kurčia ir nebylė. Tą
verslui galiu pažadėti. Tai reiškia,
kad klausysiu, žiūrėsiu ir tarsiuosi.
Verslas negali iš manęs tikėtis, kad iš
anksto pritarsiu viskam, ką siūlys,
bet lygiai taip pat neketinu nieko iš
anksto atmesti, diskusijų ir bendrų
sprendimų bus. Manau, kad tokiu
sunkmečiu, tokiomis aplinkybėmis,
visos idėjos, net pačios naujausios,
turi teisę gyventi ir būti aptartos.
Tačiau nereikia žiūrėti į dalykus su-
paprastintai ir manyti, kad jeigu ko-
kią sritį kamuoja problemos, o jos yra
bendros, jas gali išspręsti mokesčių
lengvata.

– Banko DnB NORD anali-
tikas Rimantas Rudzkis mano,
kad „dugniausią dugną” Lietu-
vos ekonomika pasieks kitų me-
tų pradžioje. Jūsų požiūriu, kada
Lietuva pajus dugną ir nuo jo
atsispirs?

– Lyg ir tikėjomės jau to dugno,
bet tikrai negalėčiau dėti galvos nu-
kirsti, kad dugnas yra pasiektas. Ko
gero, dar matysime sunkėjančią pa-
dėtį vien dėl to, kad bankų paskolų
pasiūlos ir paklausos politika ir pa-
dėtis yra tokia dramatiška, kad kriti-
mas yra gerokai spartesnis nei manė-
me gruodžio mėnesį ar net metų pra-
džioje. Kartu eksporto atsigavimo ga-
limybes labai apsunkina tai, kad Va-
karų rinkos irgi neatsigauna. Negali-
me tikėtis išplaukti stebuklingai, jei
Europos Sąjungai, kur yra mūsų pag-
rindiniai prekybos partneriai, niekas
neprognozuoja greito atsigavimo.
Manau, kad tai, ką sako Rudzkis, yra
gana realu, mes irgi padėtį matome
taip – iki 2011 m. jokio augimo nega-
lime tikėtis.

– Kokios sritys pirmosios pra-
dės tempti Lietuvą iš ekonomi-
nės duobės?

– Dėl to yra daug diskusijų. Vi-
daus vartojimas tempia tik tol, kol
yra daug pigių pinigų vartojimui ap-
mokėti. Akivaizdu, kad po šios glo-
balios finansų krizės nebus taip daug
ir tokių pigių pinigų. Ir tai, be abejo,
bus sritys, susijusios su eksportu.
Tradiciškai buvome įpratę, kad tai
yra chemijos pramonė, manau, kad
tai ir išliks. Baldų pramonė? Klausi-
mas. Galbūt reikėtų krypti į tai, kad
mes galėtume turėti daugiau pas-
laugų centrų, kurie eksportuotų dau-
giau intelektinę produkciją, o ne ma-
žos pridėtinės vertės materialią pro-
dukciją. Krizinis metas yra labai ge-
ras laikas permąstyti, į ką mes nori-
me kreipti dėmesį ir kokį ūkį norime
matyti po to, kai dėl akivaizdžių prie-
žasčių nekilnojamojo turto ir statybų
dalis tame ūkyje tikrai sumažės.

– Verslas kalba, kad „šešėlis”

dažnai tampa išeitimi ir netgi
galimybe išgyventi sunkmečiu.
Kokia yra tikroji padėtis ir kaip
Jūs trauksite verslą iš „šešėlio”?

– Manau, kad bandymai eiti į
„šešėlį” tokiu metu yra natūralūs,
nes kiekvienas bando spręsti apyvar-
tos lėšų klausimus. Be abejo, mokėti
pridėtinės vertės mokestį nuo išrašy-
tos sąskaitos, galbūt net negavus
apmokėjimo, yra labai sudėtinga,
ypač tada, kai negali nueiti į banką ir
pigiai pasiskolinti, kad susitvarky-
tum pinigų srautus. Sakyčiau, noras
kiek nors vengti mokesčių yra paste-
bimas. Pats apyvartos lėšų stygius
lemia, kad įmonės bando išlaikyti
pusiausvyrą ant tokių nelabai legalių
veiklos būdų. Yra administracinės
priemonės jau visiškai įžūliais mo-
kesčių vengimo atvejais. O dėl kitų
dalykų, bijau, kad nėra kokio lengvo
atsakymo, kaip galima verslą iš „še-
šėlio” ištraukti. Tikrai netikiu, kad
mokesčių mažinimas tai padarytų.

– Tai gal valstybė galėtų pa-
lengvinti įmonių gyvenimą keis-
dama PVM mokėjimo tvarką?

– Tai yra principas, ES teisės
aktų įtvirtintas. Sistema veikia tokiu
būdu, kad pridėtinės vertės mokestis
skaičiuojamas tada, kai išrašoma
sąskaita. (...) Kai sistema veikia
dviejų pusių principu, kyla klausi-
mas, ar būtų geriau, jei ir pats turė-
tum mokėti, ir pats galėtum atgauti
tik tada, kai sumokėjai pinigus. Tai
eksportuotojams, kurie viską, ką par-
duoda, apmokestina „nuliniu” tarifu,
o viską, ką kitiems sumoka, gali susi-
grąžinti, galėtų būti milžiniška apy-
vartos lėšų problema. Mechanizmas,
kuriuo mes siūlytume naudotis, yra
mokestinė paskola tiems, kurie ne-
gali susimokėti to mokesčio. Tu jį
priskaičiavai kaip mokestinę prievolę
– tvarka, susidaryk mokestinės pas-
kolos sutartį ir sumokėk, kada galėsi.

– Kokia yra tikroji Valsty-
binio socialinio draudimo fondo
(,,Sodros”) padėtis ir kaip ją siū-
lysite spręsti?

– Yra sudėtinga, ir niekas to ne-
neigia, nes augimo metu „Sodros”
buvo prisiimti gana dideli ir dosnūs
įsipareigojimai. Jų finansavimui buvo
panaudotas ir prieš tai sukauptos
atsargos, o pajamos – tai įvyko visose
valstybėse, išgyvenusiose krizes: Bra-
zilijoje, Turkijoje, Honkonge – stip-
riai krito. Todėl „Sodros” padėtis su-
dėtinga ir bus dar sudėtingesnė, nes

I. ŠIMONYTĖ: ,,KLAUSYSIU,
ŽIŪRĖSIU IR TARSIUOSI” ,,Nėra blogo klimato, 

o tik bloga apranga!”
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šį posakį pirmą kartą išgirdau plaukdamas laivu Norvegijos vande-
nyse į šiaurę nuo poliarinio rato. Ten vienas iš didžiausių žmonių
rūpesčių yra apsisaugoti nuo šalčio. Norint išlikti gyvam žiemos

speiguose ir pūgose, reikia mokėti prideramai rengtis. Svarbu ne tiek dra-
bužių svoris, kiek jų sluoksniai. Tą pasakymą dažnai prisimenu, kai lai-
kraščiuose ar televizorių ekrane matau kepinančias temperatūras. Pavyz-
džiui, vakar Baghdad mieste, Irake, buvo 111 laipsnių F. Naktį tempera-
tūra nukrito iki 89 laipsnių.

Mano dėmesys temperatūroms ir oro pokyčiams kilo dar būnant stu-
dentu Illinois universitete, prisiglaudusiame Navy Pier sandėliuose, Či-
kagoje. Ten laisvųjų menų kolegijoje užsirašiau į paruošiamuosius žurna-
listikos kursus. Reikėjo pasirinkti svetimos kalbos kursą, humanitarinius
mokslus ir lankyti  net  du tiksliųjų mokslų kursus. Tarp pastarųjų rikia-
vosi fizika, chemija, bet jie manęs tikrai netraukė. Mano laimei, sužino-
jau, kad kai kurie kiti kursai irgi buvo laikomi priklausantys tai kategori-
jai. Vengdamas chemijos ir fizikos, užsirašiau į fizinės geografijos ir mete-
orologijos kursus. Meteorologijos baigiamiesiems egzaminams profesorius
išdalijo duomenis  apie barometrinį spaudimą, drėgmę, vėjo kryptį bei
greitį ir t.t.  Per valandą  reikėjo ,,išpranašauti” orą būsimoms trims die-
noms. Reikia prisiminti, kad tais laikais nebuvo kompiuterių ar net elek-
troninių skaičiavimo aparatėlių. Kursą baigiau sėkmingai, o išmoktos
sąvokos ir dėmesys orui išliko visam laikui.

Kai 1988 metais Maskvos oro uoste teko laukti skrydžio į Vilnių, ten
esanti televizija kartas nuo karto rodė oro pranešimus. Mano nuostabai,
iš užmiršties grįžo rusiški skaičių pavadinimai, tad galėjau susigaudyti
apie orą. Pasijutau lyg būčiau namuose.

Mano žmona mėgsta senas televizijos programas ir kartais iš manęs
juokiasi, kai žiūriu savo mėgiamą oro naujienų stotį. Kur bekeliaučiau,
visada noriu susirasti gerai man pažįstamas ,,Weather Channel” laidas.
Ne mažiau dėmesio susilaukia oro sąlygas aprašantieji dienraščių pus-
lapiai. Paprastai, pirmiausia žiūriu į vietinį orą. Po to pasižiūriu į kitų val-
stijų, krašto ir pasaulio pranešimus apie orą. Noriu pamatyti dienos
aukščiausią, žemiausią temperatūrą ir oro sąlygas (giedra, debesuota,
lietus, sniegas…). Kartais dar pasižiūriu oro pranešimus tų miestų, kur
mano sūnūs gyvena. Jei susigundau Lietuvos oru, išvedu vidurkį tarp oro
sąlygų Maskvoje ir Varšuvoje. Vilniaus orai dažniausiai yra tų miestų
vidurkis. Aišku, internete galima rasti Lietuvos žemėlapį su visais dides-
niais miestais ir ten preciziškai viską pamatyti. Tačiau to vengiu, nes
viskam reikia laiko. Vien noro neužtenka.

Daugelį metų mėgstame stovyklauti gamtoje su palapine ar motorna-
miukiu. Stovyklaudami būname gamtos ir jos kaprizų artumoje. Svarbu
turėti oro žinių šaltinį. Tam turiu trumpų bangų radijo imtuvą su septy-
niomis oro žinių bangomis. Šalčiausia stovyklauti mums teko Michigan
viršutinio pusiasalio vakaruose, prie Copper Harbor miestelio, sausio
mėnesio viduryje. Oro temperatūros nebeatsimenu, bet taip vadinama
speigo temperatūra (wind chill factor) buvo apie 85 laipsnius žemiau nulio
F skalėje. Apsisaugojimui nuo sušalimo turėjome 1,200 vatų stiprumo
elektrinį pečiuką. Jo pagalba temperatūra motornamiuke pakilo iki 35
laipsnių. Taip  stovyklavome dvi ar tris dienas.

Nežinau, kokią aukščiausią karščiausią temperatūrą teko patirti. Gal
apie 115 laipsnių kur nors dykumoje. Iš tikrųjų, aukšta dykumos tempe-
ratūra dar pakenčiama, jeigu nejudi ir esi pavėsyje. Padėtis pablogėja su
drėgmės didėjimu ir kūno judėjimu. Man tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip
Amerikos ir kitų kraštų kareiviai Irake ir kitur pakelia tuos peklos karš-
čius. Juk jie yra apsirengę neperšaunamomis liemenėmis, turi šalmus, ant
pečių neša keliasdešimties svarų sveriančią kuprinę su vandens atsar-
gomis, rankose šautuvus. Spaudoje niekur neteko skaityti apie oro įtaką
šių laikų kareivių kasdieniniam gyvenimui karštuose kraštuose.

Tarnaujant Amerikos kariuomenėje taikos metu teko ilgiau pagyven-
ti prie Augusta miesto, Georgia valstijoje. Ten žiemos būdavo švelnios, o
vasaros – tvankios ir karštos. Buvau paskirtas į karo ligoninę, kuri jau
turėjo oro vėsinimo sistemą. Atsimenu, kad stengdavomės kuo ilgiau
dirbti, kad nereikėtų grįžti į tvankius barakus. Su laiku kūnas prisitaikė
ir kai buvau iš kariuomenės paleistas rugsėjo pradžioje, grįžau Čikagon.
Nors ten dar buvo tipiška vasara, atsimenu, kad saulei nusileidus užsi-
vilkdavau megztinį nuo šalčio apsisaugoti. Po mėnesio kūnas prisitaikė
prie naujų sąlygų ir megztinį galėjau padėti į šalį.

Šios dienos dienraštyje matau, kad vakar Maskvoje aukščiausia   tem-
peratūra buvo 75 laipsniai, o naktį nukrito iki 55 laipsnių. Varšuvoje pa-
kilo iki 81, o nukrito iki 65. Taigi, galima spėti, kad Vilniuje prišilo iki 78,
o naktį nukrito iki 60 laipsnių. Atrodo, kad tai visai neblogas oras vyk-
stantiems renginiams Vilniuje ir kitur. 

darbo užmokesčio augimo neprog-
nozuojame turbūt iki 2012 m.

„Sodra” paprašė apie 1,3 mlrd.
Lt iki metų pabaigos. Vyriausybė

priėmė sprendimą dėl paskolos tre-
čiajam ketvirčiui, o ketvirtą ketvirtį
yra pavedimas Finansų ministerijai
su „Sodra” ir       Nukelta į 11 psl.

Liepos 7 d. LR Seime prisiekė naujoji
finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Jis žuvo saugodamas savo kovos draugus, 
artimuosius, mus visus 

ŠARÙNAS VEÇERAUSKAS

Jis žuvo saugodamas savo kovos
draugus, artimuosius, visus mus.

Tokie ir panašūs užrašai, skel-
biantys apie skaudžią netektį ir vi-
suotinį gedulą, 2008-ųjų gegužę nu-
tvieskė interneto naujienų tinkla-
pius, mirgėjo TV ekranuose, gaudė
radijų žiniose. Tai buvo  netikėtas ir
skausmingas  įvykis visai valstybei.
Septintoji Lietuvos karių  misija Af-
ganistane, o  kiek jų buvo Irake, Bos-
nijoje ir dar nė karto nieko panašaus
nėra įvykę misijos metu. Iš mano
tėčio, dalyvavusio taikioje misijoje
kartu su žuvusiu kariu Arūnu  Jar-
malavičiumi, pasakojimų apie vykdy-
tas taikos misijas Afganistane ir jo
bendradarbių patirtis būtų galima
susidaryti visai kitokį misijos vaizdą
ir įvykius jos metu. Misijų, kuriose jie
dalyvavo, metu  išpuolių ar net ma-
žiausių neramumų neteko patirti. Ši
pareikalavo daugiausia – kario mir-
ties. Tiesa, 1996 m. Bosnijoje taikos
misijoje žuvo Lietuvos karys N. Val-
teris,  žūtis buvo  skaudi. Matyt, skai-
čių magija lemtinga, tik šįkart ste-
buklingas tobulumo simbolis – 7, sep-
tintoji misija lėmė kitokią baigtį vie-
nam iš misijos dalyvių.

Jau tapo įprasta girdėti apie ne-
ramumus Irake, Afganistane, kituose
„karštuose taškuose”, kai žūsta ame-
rikiečių, prancūzų bei kitų Europos
šalių kariai tarptautinėse misijose.
Gaila, kad tai jau tapo vos ne kasdie-
nybe,  ir, tik žuvus labai didelei žmo-
nių grupei, pasaulį ištinka šokas. O
kai ši netektis, neramumai pasiekė
mus, lietuvius, ėmėme suvokti apie
tuose kraštuose vykstančius  baisu-
mus. Lietuva yra tokia mažytė val-
stybė, lyginat su JAV ar Prancūzija,
kurioje gyvena šimtai milijonų žmo-
nių, todėl netekčių proporcijos turbūt
išsilygintų, jei skaičiuotume aukas.
Žiniasklaidos, Prezidento, valdininkų
ir visuomenės išreikštas dėmesys ir
pagarba žuvusiojo atminimui parodė,
kad Lietuvai svarbus ir brangus kiek-
vienas jos karys.

2008 m. gegužės 22 d. Goro pro-
vincijoje, Afganistane, nuo riaušinin-
kų kulkos žuvo lietuvis – alytiškis
Jarmalavičius. Iš kartu su šiuo kariu
toje pačioje misijoje buvusio mano tė-
čio pasakojimų sužinojau, jog Arūnas
galėjo  išvengti tos nelemtos kulkos ir
išlikti nenukentėjęs, nes jis neramu-
mų metu buvo apžvalgos bokštelyje,
kurį juosė neperšaunamos užtvaros,
tačiau negalėdamas pažeisti duoto-
sios kario priesaikos ir rodydamas
begalinę drąsą ir pasiaukojimą dėl
savo bendražygių jis liko tvirtai sto-
vėti iki pat lemtingosios akimirkos...
Turbūt neatsitiktinai minėtasis ka-
rys tuo metu buvo stebėjimo poste.
Ne kas kitas, o tik tokie pasididžiavi-
mo ir  pagarbos  verti vyrai turėtų
stovėti ir pasaulio, ir Lietuvos kariuo-
menės pirmose gretose. 

Alytaus DK Birutės MPB Jar-
malavičius tarnavo nuo 1993 m. Tar-
nybą pradėjo kaip eilinis karys, į mi-
siją išvyko jau su seržanto laipsniu.
Bendražygiai Arūną  apibūdina kaip
atsakingą, pareigingą karį, toleran-
tišką žmogų. Buvo puikus sūnus savo
tėvams, rūpestingas tėvas vaikams,
mylintis vyras. Iš jo žmonos pasako-

jimų supratau, kad šis žmogus buvo
be galo darbštus, padorus, mylėjo gy-
venimą, norėjo, kad jį pamiltų ir kiti.
Laisvalaikiu Arūnas lankė Alytaus
cirko studiją, mėgo būti su šeima. Ne-
buvo baigęs aukštųjų mokslų, tačiau
tai nebuvo kliūtis jo gyvenime. Žmo-
giškosios vertybės įgyjamos doru kas-
dieniu darbu. Svajojo su žmona su-
kurti gražią ateitį sau ir savo vai-
kams,  bet kario svajones nutraukė
mirtis. Visi šie faktai rodo ypatingą
šio jauno žmogaus asmenybę, kuri at-
siskleidė ir beginant Lietuvos garbę
Afganistane.

Manau, jog garbės kaina šiuo at-
veju yra per didelė. Juk sąvoka ,,tai-
kos misija” jau pati nusako savo tai-
kų pobūdį. Misijos tikslas – palaikyti
taiką. Bet, atrodytų, taikos metu tai-
kos palaikyti nereikia. Misiją suvokiu
kaip pagalbą neramių kraštų tau-
toms kurti naują gyvenimą, išsau-
gant tos tautos tradicijas, gerbiant jų
papročius. Kiekviena mirtis, ar tai
būtų lietuvio ar amerikiečio, atrodo
beprasmė taikos metais.

Misijų vykdomuose kraštuose
nuo senųjų laikų vyksta panašūs ne-
ramumai, ir taikdarių pagalba tau-
toms, siekiančioms kurti geresnį gy-
venumą, kilni. Tačiau kai ištinka
nelaimė, imi ieškoti priežasčių, kodėl
taip nutiko, juk ne žudyti vykstama,
o ginti. Neseniai pasaulio žiniasklai-
da skelbė, kaip kai kurie JAV kariai,
rodydami savo galybę, nepažeidžia-
mumą ir nepaisydami vietinių pap-
ročių bei tradicijų, kiršina tose teri-
torijose gyvenančius žmones. Būtent
jie ir prisidėjo prie neramumų su-
kėlimo Čagčarane, kurių metu ir
žuvo mūsų karys. Tėčio pasakojimu,
amerikiečių kariai šaudė į šventą mu-
sulmonų knygą – Koraną. Tai ir
supykdė labai religingus ir dėl islamo

bet kam pasiryžusius vietinius, kurie
sukėlė minėtąsias riaušes. Amerikos
vyriausybė ir tauta pasmerkė tokį
atskirų savo karių poelgį. Taigi, gali-
ma teigti, jog Jarmalavičius žuvo
atsitiktinai, per klaidą, taikos metu,
kai mirtis,  atrodytų,  negalima ir net
neįmanoma.

Nors ir kokia beprasmiška auka,
tačiau ji buvo paaukota. Mums jis ta-
po didvyriu. O didvyriai nusipelno
pripažinimo, kad ir po mirties. Arūno
nuopelnai tėvynei neliko neįvertinti.
Jis po mirties  buvo apdovanotas Vy-
čio kryžiaus ordino Didžiuoju kry-
žium, kurį atsiėmė jo šeima. Šeima
nebuvo pamiršta ir per iškilmingas
karių sugrįžtuves, kurių metu, prisi-
menant graudžią jų ir mūsų visų
netektį, jie stovėjo garbingiausiose
gretose, tarsi atstovaudami žuvusįjį.
Šios sutiktuvės buvo kiek kitokios,
nei visos prieš tai buvusios. Parvy-

kusių karių ir juos sutinkančių arti-
mųjų širdyse pynėsi prieštaringi jaus-
mai. Džiaugsmas, kad sugrįžo, ir
liūdesys dėl žuvusio draugo. Visus
tarsi vienijo tie netekties išgyveni-
mai, vertė kartu išspausti ašarą, ap-
kabinti artimus žmones, esančius ša-
lia. Gailėdami nukentėjusios šeimos,
visi kartu širdyje džiaugėsi savųjų vy-
rų, tėvų laimingu sugrįžimu, ir tai su-
stiprino laukimo subrandintą ilgai
lauktą pasimatymą. Deja, Jarmalavi-
čiai savo tėčio, vyro, sūnaus nebesu-
laukė.

„Tu privalai tikėti tuo,  ką darai,
/ Tu ne vienas – šalia tavo draugai, /
Ir kai sugrįši namo į gimtinę, / Nepa-
miršk tos dienos, kuri galėjo būt pas-
kutinė...” Šie paskutiniai dainos žo-
džiai vis aidėjo mano mintyse karių
sutiktuvių dieną (laukėme sugrįžtant
iš misijos ir savo tėčio). Dainos žo-
džiai nusako rizikingą kario profesi-
ją, tai, kad kiekvieną dieną gali viskas
pasikeisti – ar į gera, ar į bloga. Ta-
čiau tą dieną man jie skambėjo kaip
pavėluota pranašystė, kurios neišgir-
do Arūnas ir kuri, deja, pasitvirtino.
Kažin ar kuris nors iš karių, ar pats
Arūnas išlydėtuvių dieną galvojo, kad
gali daugiau nebesugrįžti į namus,
kai visi džiaugsmingai ir viso geriau-
sio linkėdami atsisveikino su savo
mylimaisiais... Niekas tuomet negal-
vojo apie praradimus. Vyko atlikti
kilnią pareigą. O ten, toli nuo Lietu-
vos, tuomet didžiausia baimė jiems,
bent jau mano tėčiui, atrodė karštis
ir buitinės smulkmenos, kurios toli
gražu neprilygsta tam, kuo turėjo
sumokėti Jarmalavičius. 

Visada sunku netekti mylimų
žmonių. Tačiau toks jau gyvenimas.
Dar vieno žmogaus gyvenimas ir jo
kilni auka įeis į istoriją. ,,Žmogus gy-
vas tol, kol gyva atmintis apie jį” –
taip kalbėjo kovų draugas, puskari-
ninkis V. Kamandulis tą dieną, kai
kario Jarmalavičiaus palaikai atgulė
amžino poilsio vieton jo gimtajame
mieste Alytuje.  Jo atminimas am-
žiams liks visų mūsų širdyse, nes jis
žuvo saugodamas savo kovos drau-
gus, artimuosius, mus visus! Ir kai
šiais metais Lietuva mini savo tūks-
tantmetį, nejučia prisiminiau Mairo-
nio žodžius: ,,Graži tu, mano brangi
tėvyne, / Šalis, kur miega kapuos did-
vyriai…”

Trečiąją vietą konkurse laimėjusio 11 D klasės mokinio rašinys, skirtas Afganistane žuvusio lietuvio kario atminimui. Pirmąją
ir antrąją vietą laimėjusius rašinius spausdinome liepos 8 ir 9 d.                                                                              Redakcija

Akimirkos iš misijos Afganistane.

Išlydint į misiją Afganistane. Alytus 2008 m.   
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Aš pirmiausiai noriu įvežti lietuvišką produktą
RASA LUKAITYTÈ

„Pas mane dirba šeši šviesiaplau-
kiai, mėlynakiai lietuvaičiai klaipė-
diečiai, tokie, kaip ir aš. Ir tai yra
visiškas atsitiktinumas” – šypsoda-
masi sakė Angelė Kavakienė (An-
gela Kavak), praėjusią savaitę vyku-
siame Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume vadinta viena sėkmingiausių
lietuvių verslininkių užsienyje.

Prieš dešimt metų savo verslą
svetur pradėjusi moteris pripažįsta,
kad šiandieniniams Lietuvos versli-
ninkams trūksta motyvacijos ir rin-
kodaros žinių. Ji savo sėkmės istorija
ir pastabomis Lietuvos valdžiai bei
verslui ne tik dalijosi iš forumo tri-
būnos, bet ir neatsigynė jos dalyvių
dėmesio. Pirmąją forumo dieną mo-
teris pripažino jau nebeturinti savo
vizitinių kortelių. „O pasiėmiau jų
kaip į Paryžiaus parodą”, – juokda-
masi sakė energinga lietuvė.

„Klausiama, kaip padidinti im-
portą į JAV ir eksportą iš Lietuvos?
Pirmiausiai su kuo mes susiduriame,
tai mes bandome surasti gerą pro-
duktą, kurį mes galėtume įvežti į JAV.
Aš visur to ieškau. Šiandien aš atėjau
ir žiūriu, kokį vandenį galėčiau pirkti
ir matau, kad lietuviai geria latvišką
(forumo dalyviams buvo patiektas
latviškas vanduo – Delfi). Ir aš galvo-
ju, jeigu lietuviai geria latvišką, tai
man reikia važiuoti į Latviją, vietoj
to, kad gerčiau ‘Birštono mineralinį
vandenį’ ar ‘Druskininkų rasą’. Me-
dus – iš Graikijos. Lygiai tokį patį
medų mes įvežame į JAV. Jį lygiai
tokiuose pat indeliuose gamina ‘Ko-
rio’ laboratorija. Aš pasiimu arbatos
pakelį, ant kurio užrašyta, kad ji iš
Šri Lankos, (...) tačiau aš visiškai ne
blogesnę arbatą geriu JAV, kurią
atvežu iš ‘Švenčionių vaistažolių’.
(...) Tai kokios pagalbos jūs norite iš
mūsų”, – šie A. Kavakienės žodžiai
forume buvo palydėti plojimais.

Moteris tvirtino nenorinti savo
kritika įskaudinti. „Aš kritikuoju dėl
to, kad noriu padėti Lietuvai, dėl to,
kad esu lietuvė. Aš noriu atvežti pro-
duktą pirmiausiai iš Lietuvos. Kai aš
negaunu iš Lietuvos, tada atvežu iš
kur nors kitur”, – kalbėjo versli-
ninkė.

Prieš maždaug dešimt metų Či-
kagoje įkurta A. Kavakienės bend-
rovė „Food Depot International” šiuo
metu į JAV importuoja maždaug
1,500 lietuviškų prekių, kurios par-
duodamos nepriklausomose parduo-
tuvėse maždaug 20 JAV valstijų.
Lietuvės bendrovė taip pat pradėjo
bendradarbiauti ir su dviem JAV
prekybos tinklais – „Supervalu” ir
„Safeway”.

– Sakoma, kad lietuviai nėra
verslūs žmonės, tačiau Jūs savo
pavyzdžiu paneigiate šį mitą.
Kaip manome, kas lėmė Jūsų
sėkmę?

– Pirmiausiai, tuo metu ši niša
buvo neužimta, o lietuviškų produk-
tų poreikis buvo. Be to, pradėjus
importą į JAV man padėjo tai, kad aš
jau turėjau darbo patirties didelėje
JAV bendrovėje, o tuo tarpu daugelis,
pradėję įvežti produktus į JAV, nebū-
na tam pasiruošę. Aš verslą sukūriau
ne iškart. Į JAV atvažiavau 1988 m.,
o verslą sukūriau 2000 m., todėl turė-
jau progos padirbėti korporacijose,
susipažinti su jų psichologija. Kitas
man labai padėjęs dalykas buvo tai,
kad tik atvykus į JAV, buvau nusiųsta
mokytis anglų kalbos, tačiau norė-
dama greičiau ją išmokti, patekau į

koledžą, kuris pasiūlė mokytis dalyko
– aš pasirinkau verslo vadybą.

– O kaip Jūs pradėjote savo
verslą?

– Viskas prasidėjo nuo to, kad
prasidėjo verslo misijos į JAV ir aš
prisimenu, jog man paskambino tuo-
metinis vicekonsulas ir paprašė pa-
dėti organizuoti susitikimus su ver-

slininkais. Tada buvo tokia padėtis,
kad mes neturėjome organizacijos
JAV, kuri galėtų padėti priimti verslo
misiją. Todėl buvo įkurta Lietuvių
verslo taryba, aš esu tos organizacijos
ir iniciatorė, ir steigėja. Kai mes pra-
dėjome dirbti, atvažiavo labai daug
žmonių iš maisto pramonės srities.
Jie pradėjo klausinėti, kas galėtų
įvežti jų gaminius. Aš pasakiau, kad
mes pabandysime tai padaryti. O kai
pradėjau dirbti ir su maisto produk-
tais, supratau, kad negaliu dirbti tuo-
metinio savo darbo ir tuo pačiu metu
įvežti maisto produktus. Paprasčiau-
siai tam reikia laiko. Ir tada vieną
kartą pasiryžau – išėjau iš kompani-
jos, kurioje dirbau ir turėjau geras
pareigas, atlyginimą, ir pradėjau nuo
nulio.

– Jūsų manymu, kuo Lietuvos
gamintojai galėtų būti įdomūs
tokiai didelei rinkai kaip JAV?

– Yra amerikiečių, kurie pirks tik
jų šalyje pagamintą gaminį, bet yra ir
tokių, kurie visuomet ieško ko nors
įdomaus, ypač tie, kurie daugiau iš-
silavinę, daugiau keliauja. Mes daly-
vaujame parodose ir būna, kad pri-
eina amerikiečiai ir sako: „O, aš bu-
vau Lietuvoje.” Pavyzdžiui, ką tik
gavome amerikiečio laišką, kuriame
jis, nusipirkęs lietuviško grikių me-
daus, parašė laišką, kurį galima būtų
naudoti bet kokiai reklamai. Laiške
jis rašo: „Mano vaiką jūs pakėlėte iš
ligos patalo, kuriam niekas kitas
nepadėjo, tik antibiotikai.” Kiek ame-
rikiečiai mums skambina. Pavyz-
džiui, būna ir kuriozų – skambino
tokia moteris, kuri sako: „Mes visada
pirkdavom jūsų meduolius, kurių
pakuotėje būdavo devyni, o kodėl
dabar tik aštuoni su puse įdėti?” Va-
dinasi, jie perka. Būna amerikiečių,
kurie nusiperka blynelių mišinius ir
prašo: „Pasakykite, ponia, kaip juos
naudoti, nes mes negalime įskaityti,
nes parašyta lietuviškai.”

– O kuo lietuviški produktai
patraukia amerikiečius?

– Lietuviškų produktų kaina
nėra pigesnė, todėl, manau, kad iš
pradžių galbūt iš smalsumo nusiper-
ka. Paskui nusiperka, nes jiems
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Nepaprastai tragišką įspūdį pa-
liko Alekso Vitkaus įdomus veda-
masis „Jaudinanti popietė PLC”
(2009 m. birželio 23 d.). Tai giliai in-
formuojantis, daug atskleidžiantis,
pagaunantis, sudominantis, stipriai
paskatinantis veikti straipsnis apie
filmą „The Soviet Story”. Daugiau
tokių rašinių!

Jau pati antraštė taikliai sugrie-
bė skaitytojo smalsumą ir žadėjo
kažką neeilinio, kažką nepaprasto.
Neapsirikta! Filmo sumanytojas, di-
rektorius latvis Edvin Šnore vaizdų
bei pasisakymų pagalba visam pa-
sauliui atvėrė triuškinančiai realius
sovietų žiaurumus: suėmimus, trėmi-
mus į Sibirą bei gausius jų kitus „žyg-
darbius”. Latvis sumaniai atskleidė
gruzino Stalino žvėrišką elgesį, ža-
dant rusams „rojų”. Per jo 35 metų
valdymo laikotarpį, o pačių komu-
nistų 72 metų viešpatavimą, žmonija
neteko milijonų nekaltų gyventojų.

Keista, kad rusai – carams ver-
gavę neišprusę mužikai, tokiais neiš-

manėliais ir paliko, nieko gyvenime
nepasimokė. Kaip ir dabar, užuot
pasmerkę sovietų nežmoniškus žiau-
rumus (juk gyvena jau beveik 20 m.
vadinamoje demokratinėje respub-
likoje), jie nekultūringai, piktai degi-
no Maskvoje latvio Šnore iškamšą.

Pagirtina, kad Vitkus pabaigoje
pranešė, kur, kada, kaip ir už kiek
galima įsigyti filmą. Mūsų tolimes-
nieji telkiniai, nematę to filmo (tikra
žala!), galėtų įsigyti ir plačiai paro-
dyti savo apylinkėse, organizacijose,
mokyklose. Perskaičiusi vedamąjį,
užsisakiau filmą, po peržiūros tarp
šeimos bei svečių, atiduosiu jį Madi-
son/Vilnius Sister Cities (MVSC)
organizacijai, o jos direktorių Taryba
savo nuožiūra galės plačiau rodyti
amerikiečių publikai. Pagaliau, pasi-
naudojusi filmu, MVSC organizacija
galėtų jį padovanoti Wisconsin uni-
versitetui.

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

MÙSÛ JAUSMUS SUKREÇIANTIS VEDAMASIS!

patinka. Dėl to ir sakau, kad reikalin-
ga rinkodaros programa, kuria rei-
kėtų amerikiečiams pristatyti mūsų
gaminius. Kol kas nė vienas iš lietu-
vių gamintojų man niekada nedavė
kokių nors pavyzdžių, jokios rinko-
daros programos. Reikia prašyti ir
maldauti, kad duotų lipdukus, kokius
nors plakatėlius. Pavyzdžių reikia

išprašyti, visko reikia išprašyti.
– O kas, Jūsų manymu, tai

lemia?
– Aš manau, kad pinigų stoka.

Man atrodo, kad jie taupo kiekvieną
centą. Kitas dalykas galbūt yra tai,
kad lietuviai turi labai trumpą rinko-
daros istoriją ir jie tame neturi patir-
ties.

– Ko trūksta mūsų verslui,
kad eksportas suaktyvėtų?

– Motyvacijos galbūt žmonėms
trūksta, galbūt atlyginimai yra nepa-
kankami. Pavyzdžiui, jeigu žmogus
pasiekė rezultatų, daugiau pardavė,
jeigu jam būtų mokama daugiau ska-

tinant jo motyvaciją, galbūt jis būtų
daugiau suinteresuotas. Jeigu žmo-
gus sugeba padaryti daugiau, tai jis
turėtų gauti daugiau.

– O mūsų įstatymai, mokes-
čiai nestabdo verslo?

– Tai jau turėtų vietiniai ver-
slininkai pasakyti, kadangi man jie
duoda tik kainas. Tos kainos kartais
būna aukštokos. Kai su jais kalbu,
kodėl pas juos tokios kainos, jie man
sako, kad „ir už tą, ir už tą moka-
me”.

– Forume Jūs pakankamai
aštriai pasisakėte apie proble-
mas Lietuvoje, kaip manote, ar
pavyks šiuo forumu prikviesti į
Lietuvą investuoti pasaulio lie-
tuvius?

– Aš manau, kad iš dalies taip.
Tačiau turi būti ne tik vienkartinis
forumas, bet nuolatinis darbas. Aš
esu keletą kartų dalyvavusi LEPA
(Lietuvos ekonominės plėtros agen-
tūros – Delfi) organizuotame forume.
Aš esu daugiau praktikė, ne teore-
tikė, todėl siūlydavau surengti konk-
retų seminarą, nes daugybė lietuvių
eksportuotojų nežino, kaip reikia pa-
ruošti produktą JAV rinkai. Reika-
lavimų kai kada būna labai daug,
sakau, pakvieskime JAV Maisto ir
vaistų administraciją (vykdančios
panašias funkcija kaip Lietuvos vals-
tybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
– Delfi) atstovą, kuris konkrečiai
papasakos, ko reikia, kad produktas
sėkmingai pasiektų JAV, arba pa-
kvieskime ką nors iš muitinės. Dėl to
sutardavom, tačiau po dviejų mėne-
sių paskambini, to žmogaus jau ne-
bėra, ir reikia vėl su kitu pradėti
dirbti. Dabar aš jau numojau ranka,
nebedarau, bet LEPA visada keis-
davosi žmonės. Iš tiesų JAV yra labai
daug reikalavimų, žmonės dažnai
išsigąsta. Kai pradedi susigaudyti,
tada viskas atrodo labai paprasta.

Delfi.lt

Angelė Kavakienė praėjusią savaitę vykusiame Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume, Vilniuje.                                                             www.flickr.com
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Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) –
Nuo 2010 metų pradžios Ūkio minis -
te rija vadinsis Verslo, inovacijų ir
dar bo ministerija. Joje dirbs mažiau
žmo nių. Ministerijos pertvarka yra
nu matyta penkioliktosios Vyriau sy -
bės programoje, nes kai kurias veik-
los sritis Ūkio ministerija perleido
nau jai įkurtai Energetikos ministeri-
jai.

Ūkio ministro Dainiaus Kreivio
tei  gimu, šiuo metu egzistuojanti
struk  tūra ir veiklos organizavimas
yra nelankstūs, sunkiai pasiduoda
šiuo laikinės vadybos ir veiksmingo
dar bo organizavimo principams, tuo

tarpu ministerijoje siekiama darbo
tem  pais pasivyti verslą. Ket vir ta -
dienį D. Kreivys ministerijos darbuo-
tojams pristatė būsimą ministerijos
organizacinę struktūrą, veiklos sričių
pasiskirstymą bei veiklos verti nimo
planą. 

Po pertvarkos ministerijoje liks
181 etatas, neskaitant su darbo san -
ty kiais susijusių sričių, kurias Ūkio
mi nisterija turėtų nuo 2010 m. sau  -
sio 1 d. perimti iš Socialinės ap sau gos
ir darbo ministerijos.

Pokyčiai Ūkio ministerijoje bus
įgy vendinami laipsniškai, pirmuosius
po kyčius pradedant jau dabar.

Seimas pasiryžês skubiai 
nurèžti algas

Nyksta Rasû kapinès

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) –
Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. gali
sumažėti valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės tar  nautojų atlyginimai.
Ketvirtadienį Sei  mas, audringai
diskutavęs, po pa tei  kimo pritarė tai
numatančiam įs ta tymų paketui. Jį
nutarta svarstyti ypa tingos skubos
tvarka. Plena ri niame posėdyje dėl
algų (atlyginimų) mažinimo ke ti na -
ma galutinai apsispręsti kitą sa vai tę,
lie pos 14 d.

Opozicijai atstovaujantys Seimo
na riai reiškė nepasitenkinimą, kad
šias jautrias įstatymo pataisas prista -
ti nėjo ne finansų ministrė ar premje -
ras, o socialinės apsaugos ir darbo vi -
ceministrė Audra Mikalauskaitė. Dis -
kusijoje dalyvavusius Seimo narius
do mino, kaip bus sprendžiama įplau -
kų į biudžetą problema, kiek pajamų
dėl algų mažinimo praras ,,Sodra”,
kaip bus sudaromos sąlygos verslui
augti.

Viceministrės A. Mikalauskaitės
tei gimu, sumažinus bazinę algą bus
su taupyta apie 60 mln. Lt, ,,Sodra”
ne teks 13 mln. Lt. Jos duomenimis,

su mažinus teisėjų atlyginimus bus
su rinkta apie 3,6 mln. Lt. Kai kurie
opozicijai priklausantys Seimo nariai,
pasipiktinę dėl algų mažinimo, juoka-
vo, kad galbūt reikėtų visai nemokėti
žmonėms atlyginimų.

Už Valstybės politikų, teisėjų,
valstybės pareigūnų ir valstybės tar-
nautojų pareiginės algos bazinio dy -
džio, taikomo 2009 metais, įstatymo
pakeitimo projektą po pateikimo
balsa vo 60 Seimo narių, prieš buvo
23, susilaikė 26 parlamentarai.

Pagal šį dokumentą, valstybės
politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų
ir valstybės tarnautojų pareiginės al -
gos bazinis dydis, kuris šiuo metu yra
475 litai, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.
iki 2009 m. gruodžio 31 d. būtų 450
litų.

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. keti -
na ma mažinti ir teisėjų atlyginimus.
Už tai numatantį Teisėjų atlyginimų
įstatymo priedėlio pakeitimo projektą
po pateikimo balsavo 62 Seimo na -
riai, prieš – 24, susilaikė 22 parla-
mentarai.

Pervadinta Ùkio ministerija

Kupiškyje šurmuliuos folkloro 
festivalis ,,Lingaudala”

Išlydèti ,,Misija Sibiras’09” dalyviai

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) –
Valstybės saugomo kultūros paveldo
objekto – senųjų Vilniaus Rasų kapi -
nių būklė vertinama kaip bloga.
Nemažai kapaviečių, kuriose laidoji-
mo rūsiai, antkapiai ar jų sudėtinės
dalys bei atraminės sienelės yra labai
blogos būklės ir kelia sunykimo grės-
mę. Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos (KPD) di -
rektorė Diana Varnaitė kreipėsi į Vil -

niaus miesto merą Vilių Navicką,
prašydama pranešti, kokių prie mo -
nių ketinama imtis padėčiai Rasų ka -
pi nėse pagerinti.

Visiškai blogos būklės yra šiauri -
nė Rasų kapinių tvoros dalis, kurią
dėl išgriuvusių ar galinčių išgriūti
fragmentų jau sunkiai begalima va -
dinti tvora. Be to, netvarkomi kul -
tūros ir valstybės istorijai reikšmingų
asmenybių kapai, nešalinami per-
augę ir sutrešę medžiai, keliantys
pavojų lankytojams ir antkapiniams
paminklams. 

Rasų kapinės įsteigtos 1796
metais. Iš pradžių kapines juosė me -
dinė tvora, tačiau per Napoleono žygį
ji buvo sudeginta. Naują, mūrinę
tvorą Rasų kapinėse 1820 m. pastatė
misionieriai. Nuo XX amžiaus pra -
džios antkapius kurdavo meistrai.
Kapinėse yra ver tingų marmurinių,
grantinių, betono paminklų, kop ly -
čių, kolumbariumų. Rasų kapinėse
yra palaidotas daktaras Jonas Ba sa -
navičius, daug Vil niaus universiteto
profesorių, mokslininkų, menininkų,
visuomenės veikėjų.

Atkelta iš 1 psl. Trečiadienio
popietę iš Vilniaus trau kiniu išvykę į
Maskvą, ket vir ta die nio rytą misijos
da lyviai jau buvo Rusijos sostinėje, iš
kurios jie išskrido į Almatą.                   

Iš ten traukiniais arba iš si nuo -
mo tais automobiliais prasidės eks pe -
dicija po Kazachstano platybes, ku -
riai vadovaus Vilniaus Gedimino
tech nikos universiteto (VGTU) Ar -
chi  tektūros fakulteto profesorius Al -
gis Vyšniūnas.

Misijos dalyviai keliaus 1,000
kilometrų spinduliu – pietuose laukia
ši luma, į šiaurę – lietūs ir vėsios nak -
tys, dideli temperatūrų skirtumai.
Pa grindiniais dėmesio objektais bus
Al mata, Balchašas, Karaganda, Dže -
kasganas ir Astana, mat šiuose mies -
tuo se buvę lageriai, koncentracijos
sto vyklos, kalinimo vietos, pa grin di -
nės lietuvių kapinės ir lietuvių ben -
druomenės. Tarp šių vietų – 500–600
kilometrų atstumai ir jokių miestų.

„Uždaviniai – ir mokomieji, ir fi -
zinio darbo, numatytas bendravimas
su vietinėmis bendruomenėmis. Pa -
grin diniai tikslai – susitikti su lie tu -
viais, aplankyti lietuvių kapus, pagal
galimybes juos tvarkyti, aplankyti
visus lietuvių paliktus paminklus”, –
tei gė ekspedicijos vadovas. Visi nu -
matomi darbai suplanuoti, iš anksto
su sisiekta su vietos valdžia.

Lietuvius į Kazachstaną atvedė
įvairūs gyvenimo keliai. Tai ir Stalino
lai kų represijų aukos, ir jauni žmo -
nės, savo laiku suvilioti gigantiškų
sovietinių laikų statybų Kazachstano
stepėse, kiti likę po karinės tarnybos
Cen trinėje Azijoje, po karo Af ga nis -
tane. Pokario laikotarpiu į Kazach -
sta ną buvo ištremta daugybė įvairių
tautybių žmonių: lenkų, vokiečių,
ven grų, latvių, estų bei kitų. Pačių
ka zachų tėra apie 50 procentų. Šiuo
metu Almatos lietuvių bendrijoje yra
apie 50 šeimų.

Kupiškis, liepos 9 d. (ELTA) –
Pen ktadienį Kupiškyje prasideda visą
sa vaitgalį truksiantis jau tradiciniu
tapęs tarptautinis folkloro festivalis
,,Lingaudala”. Kas dvejus metus vyk-
stantis festivalis šiemet skirtas Lie -
tuvos vardo tūkstantmečiui ir 480-
osioms Kupiškio miesto metinėms.
Šventėje šiemet laukiama beveik 200
fes tivalio dalyvių iš Lietuvos ir už -
sienio – Latvijos, Lenkijos, Balta ru si -
jos, Ukrainos, Rumunijos, Austrijos.

Pasak festivalio kuratorės Vilijos
Morkūnaitės, festivalio tikslas – kraš-
to bendruomenei, svečiams iš Lie tu -
vos ir pasaulio atskleisti ku piš kė niš -
kos tradicinės kultūros savastį, susi -
pa žinti su kitų tautų kultūra.

Festivalio žiūrovų laukia daino -
mis, šokiais, parodomis, mugėmis
tur tinga programa. Viena iš legendų
byloja, jog Kupiškio piliakalnį iš pyp-
kės pelenų rūkydami supylė broliai

Milžinai. 
Svarbus šių metų festivalio bruo -

žas, anot V. Morkūnaitės, – įvai rių
tautų vestuvinių papročių pristaty-
mas, mat Kupiškio kraštas nuo se no
garsėja ypač gražiais ir išsamiai kraš-
totyrininkų užrašytais vestuvi niais
papročiais. Šią tradiciją nuo 1966 m.
iki 1996 m. garsino legendinis spek-
taklis ,,Senovinės kupiškėnų ves -
tuvės” (režisierius Povilas Zu lo nas), o
2002-aisiais tradiciją atgaivino ir
pratęsė folkloro ansamblis ,,Kup -
kėmis”, pirma pastatęs sceninį spek -
taklį ,,Vesėlios anoj šaly”, o 2004 m.
sukūręs ir filmą.

Tarptautinis festivalis ,,Lin gau -
dala” rengiamas Kupiškyje nelygi -
niais metais nuo 1999-ųjų. Festivalis
sie kia kaskart pabrėžti vis kitą Ku -
piš kio krašto kultūros paveldo sritį,
reiš kinį, objektus. 

Vilnius, liepos 9 d. (ITAR-TASS/ELTA) – Teatro ir kino aktorius Donatas
Banionis ir dirigentas pro fesorius Saulius Sondeckis ket virta dienį priėmė val-
stybinius Rusi jos Federacijos apdovanojimus  – Gar bės or dinus, kuriuos gar-
siems lietuvių me  nininkams suteikė Rusijos prezi den tas Dmitrij Medvedev.
Iškilmingose apdovanojimo iškilmėse Rusijos ambasadoje Vilniuje dalyvavo
Rusijos prezidento administracijos vadovas Sergej Naryškin.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Kupiškyje šurmuliuos tarptautinis folkloro festivalis ,,Lingaudala”.                                 
Andriaus Petrulevičiaus (ELTA) nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. liepos 10 d., penktadienis                        7

misijų Abchazijoje ir Pietų Osetijoje,
pareiškė trečiadienį žurnalistams
Gruzijos valstybės ministras reinte-
gracijos klausimais Temur Jakobaš-
vili. ,,Jeigu iš visų Rusijos diploma-
tinių misijų Gruzijoje liks tik viena,
pradėti derybas niekas netrukdys”, –
sakė valstybės ministras. Drauge jis
pažymėjo, kad ,,kai viena valstybė
nepripažįsta kitos teritorijos vien-
tisumo, kalbėti apie diplomatiją nėra
reikalo”.

LOS ANGELES
Didelis elektros sistemos gedi-

mas Los Angeles vakarinėje dalyje
sukėlė dideles eismo spūstis ir įkali-
no liftuose buvusius žmones. Pasak
Ug niagesių departamento atstovo
spaudai Lauren de Rosier, elektra
din go trečiadienį apie 7 val. 47 min.
v. vietos laiku, kai vienoje Vandens ir
elektros departamento (DWP) pas-
totėje sugedo transformatorius. Per
pusvalandį ugniagesiai gavo 13 pra-
nešimų apie liftuose įstrigusius, o
išsijungus šviesoforams eismas buvo
paralyžiuotas Brentwood, Westwood
ir kituose vakariniuose Los Angeles
rajonuose.

* * *
Michael Jackson mirties liudiji-

me nepaaiškinama ,,popmuzikos ka-
raliaus” mirties priežastis. M. Jack-
son mirė birželio 25 dieną būdamas
50-ies, tačiau mirties liudijimas, kurį
antradienį paskelbė Los Angeles val-
stijos apygarda nurodo, kad mirties
priežasties paskelbimas ,,atidėtas”.
Tikroji dainininko mirties priežastis
lieka nežinoma, nors aišku, kad mir-
tis dainininką ištiko sustojus jo šir-
džiai. Pasaulio įžymybės antradienį
su sirinko Los Angeles sporto arenoje
,,Stap les Center” į atminimo ceremo -
niją, kurią pasaulyje stebėjo keli šim-
tai milijonų žiūrovų. 

MASKVA
Per praėjusių metų karą su Gru-

zija Rusijos karinės oro pajėgos ne-
teko šešių lėktuvų, iš kurių trys buvo
nu mušti ,,draugiška ugnimi”. Tai ro -
do, jog yra ,,rimtų problemų”, susiju -
sių su Rusijos kariuomenės valdymu.
Pen kių dienų karas baigėsi Gruzijos
pra laimėjimu, o po jo Maskva pripa -
žino atskilusių nuo Gruzijos Pietų
Ose tijos ir Abchazijos nepriklau-
somybę. 

Pasaulio naujienos

G-8 derybos išryškino 
nesutarimus 

PARYŽIUS 
Prancūzijos vyriausybė trečia-

dienį liko gyvuoti po balsavimo dėl
nepasitikėjimo, kurį pateikė pagrin-
dinė opozicijoje Socialistų partija,
nepatenkinta prezidento Nicolas
Sarkozy  ekonomikos politika ir ,,mo-
narchistiniu” valdymo stiliumi. De-
šinioji N. Sarkozy Sąjunga už liau-
dies judėjimą (,,Union pour un Mou-
vement Populaire”, UMP) su sąjun-
gininkėmis lengvai įveikė nepasiti-
kėjimo votumą, kuriam pritarė tik
225 įstatymų leidėjai Nacionalinėje
asamblėjoje – gerokai pritrūko iki
reikalingų 289 balsų. 

VARŠUVA
Vis mažiau lenkų pasitiki popie-

žiumi, rodo Kardinolo Stefan Wys-
zynski universiteto sociologų atlikta
apklausa. Benediktu XVI šiuo metu
vis dar pasitiki 80 proc. lenkų, tačiau
prieš 10 metų pasitikėjimas jo pirm-
taku Jonu Pauliumi II siekė net 91
proc. Dvasininkas Slawomir Zareba
teigia, kad prieš dešimtmetį pasiti-
kėjimas pontifiku buvo aukštesnis,
nes popiežiaus postą užėmė būtent
lenkų tautybės asmuo. Giliai tikin -
čiais katalikais save laiko 86 proc. len -
kų. 68 proc. lenkų nepritaria abor-
 tams, o 51 proc. – smerkia skyrybas.

HAGA
Hagos tribunolas atmetė buvusio

Bosnijos serbų vadovo Radovan Ka-
radžič pareiškimą esą jis negali būti
patrauktas baudžiamojon atsakomy-
bėn dėl neliečiamybės. R. Karadžič
teigia, kad buvęs JAV Taikos pasiun-
tinys Richard Holbrooke jam paža-
dėjęs neliečiamybę, jei šis paliktų po-
litiką. Tačiau R. Holbrooke neiga šį
susitarimą esant tikrą. Jungtinių
Tautų teismas teigia, kad net jei ir
buvo toks susitarimas, jis neturi jo-
kio teisinio statuso, o R. Karadžič
teismo procesas turi tęstis toliau. R.
Karadžič pateikta 11 kaltinimų, tarp
jų ir genocidu.

TBILISIS
Gruzija pasirengusi atkurti dip-

lomatinius santykius su Rusija, jeigu
pastaroji atsisakys savo diplomatinių

EUROPA

RUSIJA

JAV

L’Aquila, liepos 9 d. (AFP/BNS)
– Įtakingiausių pasaulio valstybių va-
dovai trečiadienį įspėjo, kad pasaulio
ekonomika tebėra pavojuje. Tai jie
pareiškė Italijoje vykstančiame susi-
tikime, kurį aptemdė Rusijos atsisa-
kymas pritarti klimato kaitos apribo-
jimo tikslams ir nesutarimai dėl
Irano.

Pasirengimą Didžiojo aštuoneto
(G-8) šalių viršūnių susitikimui
L’Aquila mieste, kurį prieš mažiau
nei šimtą dienų nuniokojo žemės
drebėjimas, taip pat aptemdė kruvini
neramumai Kinijoje, dėl kurių prezi-
dentas Hu Jintao skubiai nutraukė
apsilankymą Italijoje ir sugrįžo į
Beijing.

JAV prezidentas Barack Obama
ir dar daugiau nei 20 valstybių ir vy-
riausybių vadovų buvo sraigtaspar-
niais atskraidinti į nedidelį miestą
Italijos centrinėje dalyje dalyvauti
diskusijose, kuriose daugiausiai dė-
mesio skiriama pastangoms atgaivin-
ti pasaulio ekonomiką. Pasaulio va-
dovai aptarė virtinę kitų svarbių
klausimų, tarp jų klimato kaitos
problemas, skurdžių šalių gyventojų
aprūpinimą maistu bei užsitęsusius
nesutarimus su Iranu ir Šiaurės Ko-
rėja dėl jų branduolinių programų.

Kai L’Aquila kareivinėse G-8
šalių vadovai pradėjo derybas, paaiš-
kėjo, kad ambicingiems planams iki
2050 metų perpus sumažinti šilt-
namio efektą sukeliančių dujų pasau-
linius išmetalus nepritars kitos di-
džiosios teršėjos, tokios kaip Kinija ir
Indija. Be to, nebuvo sutarta ir dėl
konkrečių ekonominių priemonių.

Rusijos finansų ministerijos
aukšto rango pareigūnas Andrej Bo-

karev žurnalistams sakė, kad G-8
grupės narės laikosi skirtingų nuo-
monių ir ,,kai kurios šalys mano, jog
dar anksti kalbėti apie kokias nors
pasitraukimo strategijas”.

Padėtį dar apsunkino Rusija, kai
prezidento Dmitrij Medvedev vyriau-
sias patarėjas ekonomikos klausimais
pareiškė, jog G-8 paskelbtas pažadas,
kad išsivysčiusios valstybės iki 2050
metų turėtų 80 proc. sumažins taršą
šiltnamio efektą sukeliančiomis du-
jomis, yra ,,nepriimtinas”. ,,Mes ne-
aukosime ūkio augimo dėl išmetalų
mažinimo”, – žurnalistams sakė Ar-
kadij Dvorkovič.

Vadovams taip pat sunkiai sekėsi
pasiekti susitarimą dėl Irano pas-
merkimo už griežtus veiksmus prieš
protestuotojus, kurie išėjo į Teherano
gatves po prieštaringai vertinamų
prezidento rinkimų, nes Rusija pa-
sisakė prieš sankcijas šiai šaliai, sakė
diplomatai.

Paskelbtame bendrame pareiš-
kime reiškiamas ,,rimtas susirūpini-
mas” dėl po rinkimų Irane kilusio
smurto, tačiau taip pat pabrėžiama,
jog svarbu vesti derybas su Tehe-
ranu, kad būtų taikiai išspręsti nesu-
tarimai dėl jo branduolinės progra-
mos.

Nesutarimai Irano klausimu vi-
siškai skiriasi nuo G-8 nuomonės dėl
Šiaurės Korėjos, kurios įvykdyti pas-
tarieji raketų bandymai sulaukė vi-
suotinio pasmerkimo.

Per darbinius pietus parengta
bendra deklaracija ekonomikos klau-
simais rodo, kad G-8 vadovai pastebi
tam tikrų teigiamų ekonomikos atsi-
gavimo ženklų, tačiau nemano, jog
pasaulinė ekonomika jau saugi.

Afganistane sprogus bombai žuvo
mažiausiai 25 žmonès

Kabulas, liepos 9 d. (AFP/BNS)
– Apvirtęs užminuotas sunkvežimis
ketvirtadienį sprogo judriame kelyje į
pietus nuo Kabulo esančioje gyven-
vietėje, o per šį išpuolį žuvo 25 žmo-
nės, daugiausiai moksleiviai, pranešė
Afganistano pareigūnai.

Pasak jų, malkų prikrautas sunk-
vežimis tikriausiai buvo tyčia apver-
stas naktį iš trečiadienio į ketvirta-
dienį Logaros provincijoje, už 30 kilo-
metrų į pietus nuo sostinės. Kai pa-
reigūnai mėgino pašalinti automobilį,
nugriaudėjo sprogimas.

,,Šiandien per sprogimą kankinių
mirtimi žuvo 21 civilis asmuo ir ke-
turi policininkai”, – sakė provincijos
policijos vadas Ghulam Mustafa Mo-

hsini.
Mohamad Agos rajono, kuriame

buvo surengtas šis išpuolis, adminis-
tracijos vadovas anksčiau nurodė,
kad dvylika žuvusiųjų jau atpažinti ir
kad dauguma jų buvo moksleiviai.
Sprogimas nugriaudėjo ant pagrindi-
nio kelio, vedančio iš Afganistano pie-
tinių ir rytinių regionų į sostinę Ka-
bulą.

Šis sprogimas visiškai sugriovė
tris krautuvėles, o smūgio banga iš-
daužė langus maždaug vieno kilo-
metro spinduliu.

Per šį išpuolį nukentėjo į mokyk-
lą einantys vaikai. Už šį sprogdinimą
kol kas niekas neprisiėmė atsakomy-
bės.
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Paskui svajonę – prie savo ištakų, į Lietuvą
BIRUTÈ MAÇIENÈ

Mažas gintaro lašelis Baltijos
pajūryje – Lietuva, vidurvasariui ar-
tėjant, švęs savo vardo paminėjimo
pasauliui tūkstantmetį. Krikščioniš-
kasis pasaulis visus šiuos metus mini
Evangelijos žinios tūkstantmetei
Lietuvai jubiliejų. (…)
￼
Nors dauguma organizuotų tūks-

tantmečio renginių vyko ir tebevyks-
ta Lietuvos sostinėje Vilniuje, šis
jubiliejus šiemet plačiausiai buvo ir
yra minimas visose Lietuvos vyskupi-
jose – miestuose ir miesteliuose, kai-
muose ir gyvenvietėse. Šventinių
renginių panoramą jau nuo gegužės
pabaigos labai gražiai papildo ir XIV
Pažaislio muzikos festivalis. Dalis jo
koncertų vyks ir prie Nemuno esan-
čiame, karališku vadinamame kuror-
te Birštone. Vietovėje, kurioje sutelk-
tas gamtos ir Dievo tam kraštui dova-
notas grožis – garsiosios Nemuno kil-
pos, pušynų žaluma ir skaisti dan-
gaus žydrynė. 

* * *
Tiek Birštonas, tiek kitas mies-

tas – Druskininkai, kuriuos tar-
pusavyje jungia Lietuvos upių tėvas
Nemunas, yra idealiausi norintiems
pailsėti nuo darbų ar atsipūsti nuo
triukšmingo švenčių šurmulio. Apie
Druskininkus (kaip didesnį kurortą)
nuo seno daug gero pasakyta ir pa-
rašyta. Birštonas svečiui pažįstamas
mažiau. Tad šį kartą apie jį. 

Tai nedidelis miestas, nepažįs-
tantis gatvės gausmo, minios triukš-
mo, neturintis supratimo, kaip atro-
do transporto kamščiai ar koks
nelemtas smogas. Čia žiemą – vasarą
oras tyras ir grynas. Žmonės draugiš-
ki, kaimyniški, mieli, kaip ir pati
Birštono aplinka – palanki ilsėtis, gy-
dytis, atostogauti. Ir žinoma, gyventi
tiems, kam svetimas chaotiškas sku-
bėjimas visur ir... į niekur.

Birštono kurortas savo gyvavimo
pradžią atseka XIX a. pirmoje pusėje,
nuo tada gydymo tikslais jame pradė-
ti naudoti vietiniai mineraliniai van-
denys ir purvas. Tiesa, jei dar giliau į
istorijos ūkanas pasinertume, tai at-
rastume įrodymų, jog Birštono gerą-
sias savybes žmonės pažinojo ir XIV
bei vėlesniuose amžiuose, apie tai
byloja to meto kronikos. Pvz., „Nau-
jojoje Prūsijos kronikoje’’ jos autorius
Vygandas Magdeburgietis užsimena,
jog maršalas Kūnas fon Chatenštei-
nas 1382 m. žygyje prieš Lietuvą savo
karius rikiavo taip, kad jiems būtų
patogiau pulti Birštono pilį, Alytų ir
Punią. O XIX a. pradžioje garsus is-
torikas Teodoras Narbutas Kenigs-
bergo archyvuose aptiko apie 1384–
1402 m. surašytas kryžiuočių žvalgy-
tojų atskaitas, kuriose „gyvenvietė
prie sūrių vandenų’’ vadinama „Birs-
tenu, Birstanu ir turi medinę pilį Ne-
muno pakrantėje, kur upė daro stai-
gų vingį’’. Vėlesniais laikais Biršto-
nas minimas kaip Lietuvos kuni-

gaikščių Vytauto Didžiojo, Kazimiero
Jogailaičio ir kitų didikų mėgiama
medžioklių vieta.

Nuo 1924 m. Birštone veikia pra-
moninė mineralinio vandens „Birutė
ir Vytautas” pilstymo įmonė. O viena
seniausių Lietuvoje sanatorijų „Tul-
pė”, pirmąsias gydyklas pasistačiusi
dar 1926-aisiais, ir šiandien turi savo
šaltinį. Jo vanduo, gavęs „Vaidilutės’’
vardą, o nuo kitų vandenų besiski-
riantis didesniu bromo kiekiu, pade-
da gydytis, suteikia grožio. Už sėk-
mingą šio vandens pritaikymą gydy-
mui bei grožio procedūroms sanatori-
ja yra pelniusi aukščiausią Lietuvos
pramonininkų konfederacijos apdo-
vanojimą Metų gaminio konkurse.
Gydomųjų savybių turtingas ir kitas
Birštono mineralinis vanduo „Akvi-
lė”.

Pirmosios nepriklausomybės me-
tu pats Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Antanas Smetona mėgdavo
vos ne kas vasarą į Birštoną atvykti
su svita. Vietiniame Kurhauze Pre-
zidentas mielai leisdavo poilsio valan-
das, klausydamas klasikų ar šokdin-
damas orias damas. Sako, prieškariu
ir užsienio svečių pirmasis Lietuvos
valstybės asmuo retsykiais atsivežda-
vo. 

Bet, žinoma, ne tiek, kiek jų Birš-
tonui teko garbė ir laimė regėti 2009-
jų gegužę: miestui pasisekė tapti
Europos kurortų asociacijos kongreso
bei generalinės asamblėjos miestu.
Birštonas tą garbę paveržė iš kitų
Lietuvos bei užsienio kurortų. Kito
tokio renginio dabar Lietuva gali
tikėtis gal tik po 20 metų.

Birštono kurortą, kurio specifika
– gydomieji mineraliniai vandenys
bei purvas, iš kitų išskiria nepakarto-
jamas landšaftas: miestas įsikūręs
netikėtus posūkius, kilpas raizgan-
čios Nemuno upės pakrantėse. Sako,

Nemuno glėbyje esančiame Birštone
ilgiau pabuvęs, kiekvienas gali pa-
jausti, kaip atsigauna ir kūnas, ir
siela. Oras ir mineraliniai vandenys
daro puikų poveikį nervų sistemai.
Birštonas – vienas švariausių Lietu-
vos miestų, jo oras, anot medikų, vei-
kia žmogaus organizmą tarsi mil-
žiniškas inhaliatorius. Birštonas jau
senokai tituluojamas vienu iš ge-
riausių Lietuvos kurortu, jis netgi
„Auksinio irklo” prizą yra už tai
laimėjęs.

* * *
Bene pirmi šiais laikais Birštoną

iš naujo atrado džiazo mėgėjai. Ka-
dangi nedidelis kurortinis miestelis
(gyventojų jame – per 5 tūkstančius)
garsėja didingais kultūros įvykiais, o
iš tokių ryškiausia – kas dvejus metus
kovą vykstanti tarptautinė džiazo
šventė, tapusi geros muzikos, susi-
tikimų su įdomiais bei pasaulyje gar-
siais atlikėjais etalonu. Tapęs džiazo
Meka, Birštonas užkrėtė džiazu ir
kitus Lietuvos miestus. 

Vasarą Birštonas tampa Lietuvos
oro balionų sostine. Čia organizuoja-
mi skrydžiai ne vien jais, bet ir
sklandytuvais, lėktuvais, drąsuo-
liams siūlomi šuoliai su parašiutais.
Kelionių dviračiais mėgėjams – šių
transporto priemonių nuoma ir 15
kilometrų ilgio kelias vaizdingais
miško takais. Mėgstantiems pasi-
vaikščioti pėsčiomis panašių kelių
Birštone bei jo apylinkėse yra dar
daugiau. 

O kad jau Dievas davė Birštonui
laimę įsikurti prie Nemuno, būtų
nuodėmė to privalumo žmogui ne-
panaudoti, todėl vandens turistams
ar mėgėjams šiaip pasiplaukioti ku-
rorte to malonumo – į valias. Tai ir
kelionės jachtomis, vikingų laivais,
burlaiviais ar irklinėmis valtimis,
baidarėmis ir kanojomis, pramogų

laivu ar keltu, katamaranais bei grei-
taeigiais kateriais ne vien Nemunu,
bet ir Birštono apylinkėse tekančia
kuklesne upele Verkne.

Žiemą Birštonas vilioja slidinėji-
mo mėgėjus – čia įrengti apšviečiami
kalnų slidinėjimo keliai: „raudona-
sis’’ – 160 m, mėlynasis – 300 m ilgio,
40 m aukščio. Slidininkų paslaugoms
veikia keltuvas. Vaikams įrengta
rogučių kelias. Jei prireikia padengia-
ma dirbtiniu sniegu. (…)

* * *
Jei kam labiausiai Birštone šian-

dien rūpi pastiprinti sveikatą, tas tu-
ri žinoti: tiek senojoje, bet smarkiai
sumodernėjusioje „Tulpės” sanatori-
joje, tiek už ją jaunesnėje „Versmėje”
svečių (klientų) visada laukia prityrę
specialistai, galintys pasiūlyti daugy-
bę kūnui ir sielai naudingų sveikati-
nimo ar grožio terapijos programų.
Tam sanatorijose skiriama visa, kas
geriausia, – mineralinio vandens ba-
seinai ir vonios, gydomasis purvas,
plati paslaugų (masažai, druskų kam-
barys ir kita) pasiūla. 

Šis kurortas žmones vilioja visais
metų laikais. Birštone – nemažai
viešbučių, restoranų, kavinių bei ki-
tokių užeigų. Dauguma jų visai nesi-
laiko sezoniškumo ir dirba ištisus
metus, vilioja poilsiautojus, turistus
ar paties Birštono gyventojus. Lygiai
taip sezoniškumas svetimas ir Birš-
tono muziejui, Sakraliniam, Lietuvos
kulinarinio paveldo muziejams ar
Nemuno kilpų regioniniam parkui. 

* * *
Birštonas keičiasi, gražėja su

kiekvienais metais. Dalyvauja kon-
kursuose ir laimi finansavimą, todėl
gauna milijonus litų įvairioms inves-
ticinėms programoms įgyvendinti.
Daugybė gražių darbų Birštone
padaryta privačiai. Dar daugiau užsi-
mota padaryti artimiausiais metais.
(…)

Kad patirtum visus Birštono pri-
valumus, geriausia jame pagyventi ne
savaitę dvi, o, jei leidžia galimybės –
metus. Ir ne vienerius. Dabar jau yra
kur – nauji būstai laukia įkurtuvių.
(…) Neįkainojamas privalumas –
rinktis Birštono kurorte gyvenimą,
poilsį ir pramogas pagal savo vaiz-
duotę. O pasiilgus didmiesčio, ne-
sunku jį rasti vos už 40 kilometrų,
Kauną ar ilgesnį kelią mašina suko-
rus Vilnių. 

Sutrumpinta

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 50

Aš paklusau įsakymui ir su
gailesčiu atidaviau brolio dovaną, o
plėšikas čia pat susikišo juos į savo
brezentinę terbą. Pasiekus kalėjimo
vartus, palydovai mane basą pridavė
vietiniams prižiūrėtojams, kurie
kruopščiai iškratė ir nuvedė į ka-
merą. Atimti jau nebuvo ką, nes savo
duonmaišį buvau palikęs sunkve-
žimio kabinoje (kad neįtartų, kad
bėgsiu...). Taip aš pirmą kartą savo
gyvenime pakliuvau į kalėjimą – ko-
munistinį Maladečinos kalėjimą. Kai
pravėrė kameros duris, pirmiausia ją
stipriai pajutau nosimi ir priešais
pamačiau didelį žmonių knibždėlyną.
Patalpa buvo didelė, kaip salė, bet
žmonės joje buvo sugrūsti, kaip silkės
bačkoje. Stovėjo stati ir net rėmėsi į
duris. Tai išvydęs, neįsivaizdavau,
kad dar ir aš čia sugebėsiu tilpti. Bet
kalėjimo prižiūrėtojas vaizduote
nesiskundė. Jis mane abiem rankom
grūste įgrūdo į prakaituotą žmogyną
ir užspaudė kameros durimis. Supra-
tau, kad patekau į uždarą erdvę. ,,Sa-
lėje”  šurmuliavę kaliniai nutilo ir
visi sužiuro į mane. Pasijaučiau ,,šiek
tiek” nepatogiai. Viduje tvyrojo
prieblanda ir prakaito smarvė. Va-
rant į kalėjimą, aš buvau vėl užsi-
sagstęs savo rusišką kombinezoną
(naiviai vildamasis, kad tai gal kaž-
kiek sušvelnins padėtį!), ir dabar
išoriškai vėl tapau ,,rusu’’, ,,raudon-
armiečiu’’. Naujieji kaimynai tokiu
mane ir palaikė. O arčiausiai stovin-
tis kolega, į kurį aš buvau įremtas
prižiūrėtojo, visai suprantamai pa-
noro užmegzti dar artimesnį ryšį: –
Za čto popal? (Už ką pakliuvai?) –
paklausė rusiškai. – Bėžat chatėl
(Norėjau pabėgti)... Į mane sublizgo
gausybė užuojautos kupinų akių.
,,Salėje’’ nuvilnijo šnabždesiai, pilni
gailesčio. Turbūt aptarinėja mane –
pagalvojau. Aš taip pat su ne mažes-
ne užuojauta žvelgiau į juos, bet pak-
lausti, už ką jie čia visi, nedrįsau. Jų
veidai man kažkodėl pasirodė tokie
artimi ir nuoširdūs. O ir pati apranga
nebuvo panaši į tų, kuriuos mačiau
Maladečinos gatvėje, vedant į kalė-
jimą. Visi buvo civiliniais rūbais. Aš
pajutau kažkokią magišką jėgą, trau-
kiančią už liežuvio prakalbinti savo
gimtąja kalba artimiausią kaimyną,
prie kurio buvau pritrambuotas ir
kuriam tik ką atsakiau rusiškai. Bet
kažkaip nedrįsau, nes jis pats ir visi
šalia jo stovintys buvo daug vyresnio
amžiaus, ir mandagumas to neleido,
kad aš juos pirmas kalbinčiau, ir dar
galbūt svetima jiems kalba.

Po kurio laiko, kai visi šiek tiek
apsiprato su mano netikėtu ,,vizitu”,
pradėjo tarpusavyje kalbėtis pusbal-
siu. Bet toliau nuo manęs, giliau į
,,salės” vidurį. Sakinių ir jų prasmės
nesuvokiau. Mano ausis pasiekė tik
jų nuotrupos. Pasigirdo atskiri, lyg
tai lietuviški žodžiai. Tai mane pa-
drąsino, ir aš lyg pats sau pusbalsiu,
abejodamas ištariau: – Pasirodo, čia
ir lietuvių esama! Mano sakinys su-
veikė, kaip sprogdiklis. Aš nustebau.
Suklegėjo, suūžė visa ,,salė” ir tuo
pat metu į mano žodžius atsiliepė
beveik visa kamera: ,,Mūsiškis!”,
,,Lietuvis!”, ,,Mūsų kareivis!”...

– Nejaugi, kareivėli, manai, kad
jie tik savus sodina?! – prašneko ir
šalia prigludęs ,,rusas”. Iš nuvilniju-
sio lietuviškų žodžių šurmulio, su-
pratau, kad dauguma čia esančiųjų –

lietuviai, bet daug yra ir kitų tauty-
bių žmonių. Aš labai apsidžiaugiau,
kad patekau tarp saviškių. Iškart
pasidarė lengviau. Juk lietuviškai jau
kelias dienas neteko šnekėti! Arti-
miausieji kaimynai tuoj mane išk-
lausinėjo, iš kurio aš dalinio, ko-
kiomis aplinkybėmis čia patekau, kas
naujo anapus tvoros, ar nesu matęs
vokiečių, ar daug dalinių iš Lietuvos
pasiekė Maladečiną... Į pastarąjį
klausimą aš ir pats nežinojau atsaky-
mo, o ką žinojau – papasakojau.

Po kokios valandos, dar man
nespėjus visko išpasakoti ir kitų pak-
lausinėti, susipažinti, atidarė kame-
ros duris ir visus išvarė į kalėjimo
kiemą. Apsižiūrėjau, kad ,,salėje” bu-
vo sukišta ne mažiau kaip 150 žmo-
nių! Kieme jau buvo į koloną išri-
kiuota daugybė kalinių, kaip matėsi,
įvairiausių tautybių. Apsirengę jie
buvo irgi įvairiai. Vieni buvo su švar-
kais, o kiti – vienmarškiniai, vieni
naujesniais ir švaresniais, kiti – neš-
variais, apiplyšusiais rūbais. Visi jie
buvo apsupti mėlynkepurių enkave-
distų, ginkluotų šautuvais ir šunimis.
Kai prie kolonos prijungė mūsų ka-
meros vyrus, ši NKVD palyda visus
išvarė pro vartus, į gatvę. Prie vartų
vėl stumdė ir skaičiavo koloną, sus-
tatę po penkis žmones į gretą. Visi
mūsų ,,salės” kaliniai atsidūrė pas-
kutinėse gretose (ir dėl to vėliau ken-
tėjom). Todėl, kai išleidžiant pro var-
tus, garsiai skaičiavo gretas, aš girdė-
jau, kad jų buvo apie 100. Taigi su-
pratau, kad visoje kolonoje išėjo apie
500 kalinių. Prieš varant enkavedis-
tai griežtai įspėjo, kad eidami nesi-
šnekėtume ir nė žingsnio nežengtu-
me į šalį, nes nušaus be jokio įspėjimo
(,,Strėliajem bez prėdupreždėnija!”).
Priešais koloną važiavo sunkvežimis,
ir dar vienas vilkosi kolonos gale.
Juose ant suolų sėdėjo ginkluoti
NKVD kareiviai – sargybinių pa-
maina. Iš abiejų šonų ir gale su
šunimis, atstatę smailas ,,kačergas”,
žingsniavo likusieji. Tokia tvarka iš
Maladečinos kalėjimo ir pajudėjome
kažkur į rytus.

3. Vėl į rytus

Visas pasienio miestelis buvo pil-
nas bėgančios rusų kariuomenės
(Maladečine tada buvo daugiau nei
6,000 gyventojų). Kelyje buvo tankų,
pabūklų, įvairių kariškų ir nekariškų
mašinų, kareivių. Turbūt, kad grei-
čiau išlaisvintume jiems kelią, per
miestą mus varė ristele, ragindami
šautuvų buožėmis. Tad visi stengė-
mės bėgti kuo greičiau, kad negau-
tume su buože per nugarą ar galvą.
Atsiliekantiems kliuvo. Silpnesnius
vyrai stengėsi gelbėti nuo šių smūgių
ir, paėmę už rankų, padėjo jiems
bėgti. Mūsų gretoje bei priešais mus
bėgo daugiau jaunesni ir stipresni, už
esančius kolonos priekyje. Išbėgus iš
miesto, mūsų koloną pristabdė ir to-
liau jau ėjome laisva žingine plentu
link Minsko. Tuoj keletas kilometrų
už Maladečinos perkirtome teisėtą
(de jure) Lietuvos Respublikos sieną
ir įžengėme į Sovietų Rusijos teritori-
ją.

Pradžioje kalbėtis, net tyliai,
bijojome, o ir nebuvo kada (bėgome),
bet vėliau, nutolę nuo miesto, įsi-
drąsinome ir pradėjome keistis viena
kita fraze.                   Bus daugiau.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiomis dienomis Čikagą pasieku-
sio naujo žurnalo „Olimpinės pano-
ramos’’ numerio (2009 m. 2 nr.) vir-
šelyje puikuojasi Simonos Krupec-
kaitės nuotrauka. O kas yra ši spor-
tininkė, labiausiai žino dviračių spor-
to mėgėjai. Šiemet ji tapo pasaulio
dviračių treko čempione, pasaulio
rekordininke ir dar dviejų bronzos
medalių laimėtoja.

Apie šią panevėžietę ir jos vyrą
Dmitrijų Leopoldą, kuris yra dviračių
sporto treneris, „Olimpinės panora-
mos’’ numeryje rašo žurnalistė Ma-
rytė Marcinkevičiūtė. Beje, 31-erių
Dmitrijus prieš Beijing olimpines žai-
dynes intensyviai mynė dviračio pe-
dalus ir stengėsi patekti į Rusijos
olimpinę rinktinę. Tačiau jam nepa-
vyko to pasiekti, netrukus po to dvi-
ratininkas tapo puikiu treneriu.

Dmitrijus ir Simona susituokė
2005-aisiais ir dabar gyvena Panevė-
žio sporto centro bendrabutyje, taip
pat turi dviejų kambarių butą Vil-
niuje.  

„Olimpinės panoramos’’ trečia-
jame puslapyje, kaip įprasta, į skaity-
tojus prabyla LTOK prezidentas
Artūras Poviliūnas ir žurnalo vyr.
redaktorius Bronius Čekanauskas.

Pirmasis kalba apie pasikeitimus
Kūno kultūros ir sporto departa-
mente, mat nutarta pakeisti departa-
mento statusą – iš vyriausybinės
įstaigos ją padarant Vidaus reikalų
ministerijos dalimi. Toks žingsnis
sumažins Departamento pareigybių
skaičių ir biudžeto išlaidas.

„Kaip pasikeis mūsų sportas,
pakitus Departamento statusui, kol
kas sunku spręsti. Daug kas prik-
lausys nuo mūsų pačių – nuo glau-
daus vyriausybinių ir nevyriausy-
binių institucijų bendradarbiavimo.
Viliuosi, kad sportui bus palanki ir
naujoji šalies vadovė Dalia Grybaus-
kaitė. Norėtųsi, jog mūsų viltys
pasiteisintų”, – taip samprotauja
LTOK prezidentas.

Žurnalo vyr. redaktorius dalijasi
mintimis apie gegužės 21-osios po-
pietę Vilniuje apie prie „Siemens’’
arenos atidarytą Olimpinių čempionų
šlovės alėją, kurioje pastatyti 25
stendai su visų laikų Lietuvos olim-
pinių čempionų nuotraukomis. Apie
šį įvykį plačiai rašoma ir kituose žur-
nalo puslapiuose.

Valdas Malinauskas vaizdžiai
nušviečia Vilniuje vykusį Europos
imtynių čempionatą, kuriame dalyva-
vo 406 sportininkai iš 39 valstybių. Šį
renginį išgyrė Tarptautinės imtynių
federacijos (FILA) prezidentas Rap-
hael Martinetti.

Šiame numeryje nemažai vietos
skiriama spaudai paruoštai mono-
grafijai „Olimpinė Lietuva 1918–
2008: lūžiai, etapai, pasauliniai kon-
tekstai, faktai”. Ši knyga, kurios
ištrauka žurnale spausdinama, turė-
tų pasirodyti šiemet.

Rašoma ir apie sporto žurnalistę
Laimą Janušonytę, kuri 72-ajame
Tarptautinės sporto žurnalistų aso-
ciacijos (AIPS) kongrese Italijoje bu-
vo perrinkta šios institucijos vice-
prezidente (jų buvo penki) 2009–2013
metų kadencijai. Lietuvė iš 12 kandi-
datų gavo daugiausiai balsų.

Žurnale daug vietos (net septyni
puslapiai) skirta LTOK ir KKSD kro-
nikai, kur trumpomis žinutėmis bei
vaizdais pasakojama apie daugelį
įvykių. Be to, trumpai supažindina-
ma su fotografijų albumu „Lietuvos
lengvoji atletika 1921–2008”. Leidi-
nys, kuriame yra apie 500 nuot-
raukų, nepigus – 90 litų.

„Olimpinės panoramos’’ adresas:
Olimpiečių g. 15, LT-09200 Vilnius,
Lietuva. 

Naujas ,,Olimpinės panoramos”
numeris

PARDUODA

Amber Signature Tours ruošia puikią
kelionę 2 dienas/1 nakvynė prie
Niagaros krioklių (Niagara Falls)

Liepos 18–19 dienomis. Kaina 219 dol.
su nakvyne. Vaikams 10% nuolaida.

Tel. 708-653-1786

Apsilankykite
www.draugas.org
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Garbės pilietis dovanoja
rajonui savo archyvą

JANINA ŠAPARNIENÈ
pakruojis@skrastas.lt

Pakruojo rajono Garbės pilietis
Bro nius Nainys tarybos posėdyje pa -
žadėjo pakruojiečiams dovanoti per
gy venimą sukauptą archyvą. Iš JAV
trumpam atvykęs kraštietis išsakė
nuo monę apie kasdienines aktualijas.

Iš Grikpėdžių kilęs B. Nainys
rajono politikams bei žurnalistams
sa vo archyvą apibūdino vos keliais
žo džiais — turintis sukauptą. Visą
amžių lietuvybei puoselėti skyręs
kraštietis sakė, kad dar reikia tartis,
ar biblioteka, ar kokia kita įstaiga su -
tiktų siūlomą dovaną priimti. Tokiu
būdu Garbės pilietis ketina prisidėti
prie Pakruojo istorijos išsaugojimo.

B. Nainys politikams sakė, jog
kaip pilietis, o tuo labiau — Garbės
pi lietis, norėtų aktyviau dalyvauti
tiek šalies, tiek rajono gyvenime. Nes
kol kas jo, kaip piliečio įnašas, nesąs
pakankamas. Pavyzdžiui, kraštietis
per rinkimus labai norėtų balsuoti
Pa kruojo rinkiminėje apygardoje. Ta -
čiau įstatymai išeivijos lietuviams
bal suoti teleidžia tik sostinėje.

B. Nainio nuomone, šalies politi-
ka turėtų kilti „iš apačios”. Antai per
neseniai vykusius rinkimus į Europos
Parlamentą kandidatus turėtų siūlyti
ne partijos, o vietos savivaldybių gy -
ventojai. Ir išrenkami šie kandidatai
turėtų būti apylinkėse, rajonuose. B.
Nainio nuomone, būtent tokiu būdu
turėtų būti renkami visi, kandidatuo-
jantys į valstybines pareigas.

„Lietuva, kaip valstybė, žydi. Bet
tebėra neišspręsti šeimos klausimai,
tautos ir valstybės, išeivijos ir tėvy -
nės santykio problemos, dar nesu t -
var kytas švietimas, teismų sistema”,
— vardijo Garbės pilietis.

B. Nainys politikus ragino ypa -
tingai saugoti lietuvių kalbą, stengtis
ginti ją nuo besiveržiančių svetimy-

bių. Kalbą kraštietis vertino kaip re -
tą, tokią, kuri turėtų būti puoselėja-
ma ir gryninama.

Ilgametis Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenės vadovas B. Nainys Pak ruo -
jo Garbės piliečio titulą pelnė už me -
cenato veiklą gimtuosiuose Grikpė -
džiuose. Kaimo mokykla veikia jo bu -
vusios sodybos vietoje. Šalia B. Nai -
nio pastangomis pastatytas pamink -
las pokariu žuvusiems patriotams.

Kraštietis nuolat palaiko ryšius
su savo remiama Grikpėdžių mokyk-
la, bendrauja su pedagogais, moks lei -
viams organizuoja rašinių lietuvių
bei anglų kalbomis konkursus, kurių
da lyvius visus apdovanoja. B. Nainio
ir jo artimųjų rūpesčiu prieš keletą
metų mokykla gavo dovanų muzikos
aparatūrą, organizacinę techniką. O
jauniesiems Grikpėdžių sportinin -
kams kraštietis parūpino šiuolaikišką
sportinę aprangą, kad moksleivių iš
nuošalaus kaimo komanda neat ro -
dytų prasčiau už bendraamžius. 

Bronius Nainys

Egzodo diplomatija XX amžiuje
DALIA KUIZINIENÈ

Šia nedidele paroda siekiama pri -
minti istorinį vaidmenį, kuris Lietu -
vos prisikėlimo XX amžiuje ir neprik-
lausomos valstybės įsitvirtinimo tarp -
tautinėje arenoje metu teko lietuvių
išeivijai. Taip jau susiklostė, kad su -
tapo lietuvių Atgimimo ir emigracijos
bangos laikas. Pirmojo pasaulinio ka -
ro metu prisikeliančios naujam politi -
niam gyvenimui lietuvių tautos labui
nepaprastai daug dirbo ir diasporos
veikėjai. Galima sakyti, kad tuo metu
Amerikos lietuvių judėjimas, aktyviai
veikiantys jo vadovai buvo vienas
svar biausių Lietuvos išsivadavimo
ramsčių. Nors JAV vangiai ryžosi pri -
pa žinti Vasario 16-osios Lietuvą, ta -
čiau neabejotina, kad lietuvių imig -
rantų liaudies diplomatijos talka tu -
rėjo labai didelę reikšmę.

XX amžius iš tiesų nepagailėjo
Lietuvai išbandymų okupacijomis ir
ka rais, represijomis ir rezistencijo -
mis. Visoje šioje dramatiškoje istori-
joje visada reiškėsi lietuvių diasporos
gyvasties pėdsakai. Be jų mes šian -
dien negalėtume suprasti proceso, at -
vedusio į dabartinę nepriklausomybę.
Išeivija buvo itin svarbi, kuomet Va -
karų pasauliui reikėjo liudyti atskiros
tautos teisę į savo nepriklausomą eg -
zistenciją. Išeivijos talka turėjo nea -

be jotinai didelę reikšmę net tada, kai
Lietuvos Respublika jau buvo tapusi
Tautų Sąjungos nare. Tačiau dar
dau giau ta reikšmė išaugo po neprik-
lausomybės praradimo 1940-aisiais.

Ilgi sovietinės Lietuvos okupaci-
jos dešimtmečiai ypatingai išryškino
Lietuvos diplomatinės tarnybos Va -
karų šalyse vaidmenį. Pirmiausiai –
simbolinę okupuotos valstybės tęsti -
numo misiją. Tai pabrėžė ir ilgametis
diplomatinės tarnybos šefas Stasys
Lo zoraitis. Pasaulio lietuviai laisvės
byloje stengėsi būti viešaisiais liudy-
tojais, neleidžiančiais laisvajam Va -
karų pasauliui užmiršti Baltijos šalių
okupacijos. Peticijomis, protesto de -
mon stracijomis, informacijos apie
sovietų nusikaltimus sklaida jie ban -
dė padaryti tai, ko pati Lietuva ne -
galėjo atlikti. Parodoje rodomos nuot -
raukos, originalūs dokumentai ir
sim bolinę reikšmę išsaugoję daiktai
šiandien geriausiai mena nuo mūsų
tol stančią išeivijos istoriją. 

Istorinė Lietuvos Respublikos
pre zidentūra Kaune kartu su VDU
Lietuvių išeivijos institutu šiais paro-
dos vaizdais siekė prisidėti prie Lie -
tuvos vardo paminėjimo tūkstantme-
čio, kaip niekad jautriai suvienijan čio
viso pasaulio lietuvius.
Paroda ,,Egzodo diplomatija XX
amžiuje” atidaryta liepos 9 d. 

Nuotrauka iš Kaune atidarytos parodos ,,Egzodo diplomatija XX amžiuje”.

JAV lietuviai Pasaulio lietuvių ekonomikos forume

2009 m. liepos 2–3 dienomis Vilniuje vyko trečiasis Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF), kuriame dalyvavo 320 verslo atstovų iš 32 pasaulio šalių.
Iš jų – 32 garbės konsulai iš 21 užsienio šalies ir 4 šalyse reziduojantys komercijos atašė. Pirmi du Pasaulio lietuvių ekonomikos forumai buvo surengti 1990
ir 1992 metais. Šio forumo tikslas – įtraukti pasaulio lietuvius, verslininkus ir ekonomikos sričių ekspertus, į Lietuvos ekonominį gyvenimą, sutvirtinti jų emo-
cinius ryšius su Lietuva ir skatinti juos vystyti verslą mūsų šalyje. PLEF gražiai įsiliejo į svarbius kultūrinius renginius – Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėji-
mo ir ,,Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009”. 

Forume dalyvavo ir JAV lietuviai. Nuotraukoje (kairėje):  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė su vyru Bernardu; (dešinėje): žur-
nalo ,,Lithuanian Heritage” vyriausias redaktorius Val Ramonis.                                                                                                 www.flickr.com nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. liepos 10 d., penktadienis                          11

Margumynai

Margumynai

Forest Lake N. Carolina universiteto biologijos
profesoriui

A † A
dr. VIKTORUI APANIUI

staiga mirus, tėvui VINCUI APANIUI, broliui  ALEK-
SANDRUI ir jo šeimai, sesei MARGARITAI ir jos
vyrui bei visiems giminėms giliai nuliūdę reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

Dr. Giedrė ir dr. Stepas Matai
Jonas Gudėnas

Aleksas Petrauskis
Ona ir Vacys Rociūnai
Eufemija  Steponienė

Romutė Čepulienė
Henrikas Stasas

A † A
BIRUTĖ TAMULIENĖ

Mirė 2009 m. liepos 6 d. Los Angeles, CA.
Gimė 1923 m. sausio 30 d.
Nuliūdę liko: duktė Gražina  Tamulis, sūnus Vytautas Tamulis.

Atkelta iš 3 psl.     Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija pabandyti
įvertinti, kiek iš tikrųjų srautams su-
derinti reikia pinigų. Neabejotina,
kad ketvirtam ketvirčiui reikės sko-
linti dar. Neprognozuočiau galimybių
esmingai išspręsti „Sodros” proble-
mas šiemet, tai, ko gero, bus svars-
tant 2010-ųjų biudžetą, su juo galėtų
eiti siūlymai ilginti pensinį amžių ir
kiti sprendimai.

– Premjeras Pasaulio lietuvių
ekonomikos forume teigė, kad
Finansų ministerija yra apskai-
čiavusi, kokia būtų lito nuver-
tėjimo įtaka, ir nutarta, jog nu-
vertinti nereikia, tad mažinamos
algos. Tad kokia būtų lito nuver-
tinimo įtaka?

– Valiutos kurso klausimas yra
labiau Lietuvos banko, o ne Finansų
ministerijos klausimas. Konkrečių
skaičiavimų nesame darę, bet kai kal-
bama apie  nuvertėjimą, yra minimi
keli teoriniai aspektai. Vienas iš pa-
prasčiausių – kad tai pagyvintų
eksportą. Šioje vietoje yra vienintelis,
bet teorinis pranašumas. Kitoje pusė-
je yra krūva trūkumų, kurių pirmas –
kad tai iš karto padidina visų skolas –
namų ūkių, verslo ir valstybės. Tai
galbūt reikštų tam tikras problemas
kreditoriams, nes jie nevertino šios
rizikos ir neapsidraudė, tad valstybei
reikėtų naudoti papildomus pinigus
tam, kad kreditoriai išvengtų prob-
lemų. Be to, smuktų žmonių pasiti-
kėjimas valstybe apskritai, turint
omenyje tai, kad valiutų valdyba yra
ašis, apie kurią ekonomika sukasi
daugybę metų ir kuri visą laiką buvo
stabilumo pagrindas. Čia yra minu-
sai, o teorinis pliusas tik vienas. Ta-
čiau eksportui sąlygos yra sudėtingos
ir todėl, kad eksporto rinkose suma-
žėjusi paklausa. Mums nelieka kito
kelio, tik kaip ir kitoms Baltijos val-
stybėms – savotiškai nuvertinti litą
per algų mažėjimą ir defliaciją, nors
tai yra rizikinga strategija, bet ne-

manau, kad labiau nei nuvertinimas.

– Ar Lietuva kreipsis į Tarp-
tautinį valiutos fondą paskolos
ir kada tai gali būti?

– Niekada niekas nesakė, kad ku-
rią konkrečią dieną Lietuvai prireiks
kreiptis į TVF. Tik buvo spėliojama,
kodėl dar nesikreipė. Buvo aiškinama
Europos Parlamento, prezidento rin-
kimais, prezidento inauguracija. Iš
tikrųjų, objektyvios reikmės gauti fi-
nansavimą iš TVF ir juo labiau iš
pagrindinio donoro ES dabar, šią die-
ną, nėra. Tačiau faktas yra tas, kad
turime būti apsidraudę visomis pras-
mėmis, pasirengę kokiems nemalo-
niems netikėtumams, kad ūkis smuks
dar labiau, deficitas bus dar didesnis,
o jo finansavimui iškils pavojus. To-
dėl su TVF turime puikius darbinius
santykius, ką tik Lietuvoje lankėsi jų
misija, jie įvertino padėtį, parengs iš-
plėstines išvadas. Kol kas jų nuomo-
nė sutampa, kad šiuo metu savo defi-
ci-to finansavimą užtikriname patys,
savarankiškai, ir gana sėkmingai.
Pasiskolinimas iš tarptautinių rinkų
valstybei leidžia laisviau spręsti, kaip
tie pinigai gali būti leidžiami.

– Gali būti, kad finansų mi-
nistrė būsite ir Lietuvos ekono-
mikai atsigaunant. Ar gali vers-
las ir visuomenė tada tikėtis
mokesčių mažinimo?

– Pridėtinės vertės mokesčio
lengvatų grąžinimo sunku būtų ti-
kėtis. Manau, kad yra tų mokesčių,
kurių padidinimas tikrai nėra malo-
nus dalykas ir prie kurių reikėtų grįž-
ti. Pirmiausia turėčiau omenyje mo-
kesčius kapitalui ir pelno mokestį.
Akcizų atveju didelės laisvės neturi-
me, nes yra nustatyti europiniai mi-
nimumai. Bet manau, kad reikia
žiūrėti į konkrečią padėtį, kurią lip-
dysime mokesčių politikoje.

Kalbino Vija Pakalkaitė
Verslozinios.lt

I. ŠIMONYTĖ

A † A
JULIJA LAPKUS (PIKTUZIS)

Mirė 2009 m. liepos 7 d.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnūs  Domas, Julius su žmona Trish,  Antanas su

žmona Mary; daug anūkų ir proanūkių.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, liepos 13 d. nuo 3 val. p. p. iki

9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų ve-
lionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Julija bus
palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių aukoti Ovarian Cancer Research Fund.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

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

Viena labdaros organizacija Sau-
do Arabije sugalvojo naują būdą, kaip
paskatinti jaunus vyriškius mesti rū-
kyti – pasiūlė apmokėti jų vestuves.

Įvairiose Saudo Arabijos sostinės
Rijado vietose iškabinti plakatai su
kampanijos šūkiu: „Įpročio atsikra-
tyti turi tu, o vestuvės – mūsų rū-
pestis.” Labdaros organizacijos teigi-
mu, visi akcijos dalyviai turės baigti
septynių dienų kursus, padėsiančius
jiems mesti rūkyti. Didžiojo prizo lai-
mėtojas burtų keliu bus išaiškintas

rugpjūčio 6 dieną. Dar 20 dalyvių
gaus dovanų baldų.

Daugelyje arabų šalių laikomasi
tradicijos, jog visas vestuvių išlaidas
turi padengti jaunikis. Tad šią bran-
giai kainuojančią šventę arabai vyrai
priversti atidėlioti iki tol, kol sukaups
pakankamai santaupų.

Skaičiuojama, jog iš 27,6 mln.
Saudo Arabijos gyventojų rūko maž-
daug ketvirtadalis.

Alfa.lt 

Cigaretes siūlo keisti į nemokamas vestuves

Kinijoje – kiaušinius dedantis kalnas
Ar tikrai kalnas formuoja naujus

kiaušinio formos riedulius? Kinijos
turizmo kompanijos bando privilioti
daugiau turistų teigdami, kad vienas
Gulu kaime (Guizhou provincija)
esančio Gandeng kalno šlaitas deda
kiaušinius. Vietinis dienraštis ,,Guiz-
hou Metropolis News” teigia, kad
tokių neįprastų akmeninių kiaušinių
jau yra daugiau kaip 100. 

Teigiama, kad kiaušinio formos
akmeniniai rieduliai savo dydžiu pri-
lygsta automobilių ratams. Jie pasi-
rodo stataus kalvos šlaito ertmėse
maždaug kartą per porą metų. Vie-

tinio turizmo centro direktorius Yang
Shengjia sako, kad ,,Artimiausiu
metu turėtų pasirodyti dar vienas
kalno kiaušinis. Jei čia apsilankę lan-
kytojai kantriai palauktų, jie galėtų
savo akimis pastebėti, kaip vyksta ši
pritrenkianti scena”.

Vietiniai gyventojai sako, kad
vienas kiaušinis pilnai užauga kartą
per 30 metų, o naujų kiaušinių viršū-
nės pastaruoju metu pasirodė 1999
metų kovą, 2003 balandį, 2005 bir-
želį, 2007 kovą ir 2009 sausį.

Tecnologijos.lt

Vizitinė kortelė iš mėsos
Vizitinių kortelių, pagamintų iš

mėsos, gamintojai sako, kad darbda-
vys neliks abejingas jūsų kandida-
tūrai, jeigu jam įteiksite tokią ne-
įprastą kortelę.

Plona jautienos kumpio riekelė,
ant kurios atspausdintas jūsų vardas,
pavardė, telefono numeris ir elektro-
ninio pašto adresas, gali būti puiki vi-
zitinė kortelė, įsitikinę naujovės su-
manytojai. Ypač, jeigu ieškote darbo

šunų versle.
Jie taip pat tvirtina, kad verslo

partnerio ar darbuotojo ieškantys
darbdaviai negalės lengva ranka iš-
mesti neįprastos vizitinės – esą jie
tikrai susimąstys, kad mėsa genda ir
kad jų šiukšliadėžėje gali atsirasti,
pavyzdžiui, kirmėlių.

Gamintojai pabrėžia, kad naujo-
sios vizitinės kortelės yra labai ska-
nios.                                      Alfa.lt 

Kubilų lenktynės
Japonijoje daugiau nei 200 žmo-

nių susėdo į medinius kubilus skalbi-
mui ir lenktyniavo, irkluodami ma-
žais mediniais irklais. Ito mieste lenk
tynės pradėtos rengti 1955 m.,

siekiant paskatinti turizmą. Jomis
taip pat pagerbiama upė, kurioje
ketvirtame ir penktame dešimtmety-
je skalbdavo moterys.

Delfi.lt
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�Mišios už a. a. Algį Stankų-Sau -
laitį bus atnašaujamos šį šeštadienį,
lie pos 11 d., 8 val. r. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje, Lemonte.  Visi
a. a. Algio, Marytės ir Antano draugai
yra kviečiami prisiminti jį savo mintyse
ir maldose.

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba kviečia lietuviškąją vi-
suomenę po 10 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažny čio je sekmadienį, liepos 12
d., atvykti į parapijos Mozerio salę,
4420 S. Fairfield Ave, Chicago, kur
rengiami kugelio ir šaltibarščių pietūs. 

�Architektūrinė iškyla didžiau-
siu Čikagos upės laivu ,,Chicago’s
First La dy”,  gidu prof. Jurgiu Anysu
ir pučiamųjų orkestru „Gintaras”
vyks liepos 12 d., sekmadienį, nuo
4:30 val. p.p. iki 7 val. v. Nepra leis -

kite puikios progos gražią sekmadie -
nio popietę sužinoti daugiau apie
mies tą, kuriame gyvenate ir kuris
nuolat keičiasi. Prof. J. Anysas kalbės
lietuviškai. Laive veiks baras. Vietų
skaičius yra ribotas, bilietus reikia
užsisakyti iš anksto. Kaina – 35 dol.
Daugiau in for macijos ir užsakymai
tel.: 708-207-8406. 

�Liepos 26 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasi dė -
jimo seserų sodyboje (600 Liberty
High way, Putnam, CT 06260-2503,
tel.: 860-928-7955) įvyks Lietuvių su -
sitikimo šventė. Dieną pradėsime 11
val. r. šv. M i šiomis. Po pietų – užsi -
ėmimai ir programa, skirta Neringos
stovyklos 40-mečiui paminėti. Visi
kviečiami dalyvauti. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

IŠ ARTI IR TOLI...

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

Čikagos priemiesčio Waukegan, IL lietuviai (iš kairės): Gediminas Damašius
su žmona, Elena Skališienė ir Angelė Kavakienė susitiko Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečio renginyje Lietuvoje.          Loretos Timukienės nuotr.

Vilniuje baigėsi šešias dienas
trukusi Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui skirta Dainų šventė.
Ją vainikavo didžiulis chorų koncer-
tas Vingio parke, kur pasirodė apie
10,000 atlikėjų iš visos Lietuvos ir
užsienio. Čikagos (JAV) lietuvių me-
no ansamblio „Dainava“ meno va-
dovas ir dirigentas, Čikagos visų
chorų koordinatorius Darius Polikai-
tis dainų šventėje dalyvavo jau ket-
virtąjį kartą. Jis dirigavo jaunių cho-
rui, kuris atliko Leonido Abariaus ir
Vlado Braziūno dainą ,,Išdainuoti šir-
dimi”. 

Loretos Timukienės nuotr.

Kartu su visais lietuviais pasaulyje liepos 5 d. Detroit Šv. Antano parapi-
jiečiai ,,Tautišką giesmę” giedojo parapijos salėje.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Mūsų skaitytojas dr. Audris Plio -
p  lys atsiuntė mums žinutę, kuri,
manome, bus įdomi ne tik numizma -
tams. Kompanija ,,Krause Publi ca -
tions Bookstore” žinoma kaip dauge-
lio numizmatinių katalogų leidėja. Ji
leidžia ir  katalogą ,,Standard Cata -
log of World Paper Money” (redakto-
rius George S. Cuhaj). Neseniai iš -
leistas 15-asis šio katalogo numeris.
Jo viršelyje puikuojasi lietuviškas 10
litų banknotas su Darium ir Girėnu.
,,Nors pavartęs katologą neradau jo -
kio paaiškinimo, kodėl būtent lietu-
viškas banknotas papuošė katalogo
viršelį. Manau, kad tai susiję su Lie -
tuvos vardo paminėjimo tūkstantme -
čiu”, – rašo ,,Draugo” redakcijai dr.
A. Plioplys.

Su leidiniu išleista kompaktinė
plok štelė. Užsisakyti katalogą galima
tinklalapyje: 

http://www.krausebooks.com
/category/coins_papermoney

Ant numizmatikos katalogo viršelio
– lietuviško lito banknotas

Apsilankykime Art Institute, Chicago
Jei dar nebuvote naujai ati da -

rytame Art Institute priestate Mo -
dern Wing, siūlome apsilankyti. Nuo
birželio mėnesio kiekvieną pir ma -
dienį, trečiadienį ir šeštadienį 2 val.
p.p., o penktadienį 5:30 val. p.p. čia
rengiamos specialios ekskursijos, ku -
riose pasakojama šio pastato atsiradi-
mo istorija, apžvelgiamos čia vyk-
stančios nuolatinės ir kilnojamos pa -
ro dos.

Čikagos meno muziejus kartu su
St. Louis meno muziejumi čikagie -
čius ir miesto svečius neseniai pa -
kvie tė į parodą ,,Beyond Golden
Clouds”. Parodoje rodomos japonų
meistrų sukurtos kambario pertvaros
(širmos). Tai tikri meno kūriniai ant
popieriaus, šilko. Parodoje rodomos ir
netradiciškai sukurtos pertvaros,
pvz., iš akmenukų, bambuko. Iš leis -
tas puikus šios parodos katalogas.
Rug pjūčio 27 d. 6 val. v. norintys gali
atvykti pasiklausyti Melissa McCor -
mick (Harvard University) paskaitos
apie širmų kūrimo meną. Paroda
veiks iki rugsėjo mėnesio pabaigos.

Nuo liepos 11 d. muziejuje atida -
roma paroda ,,A Case for Wine: From
King Tut to Today”.  Parodoje  lanky-
tojams rodoma 300 XIV–XX am žiaus
indų vynui. Tai ir Renesanso meistro
Andrea Mantegna, ir euro piečių Pie-

ter Claesz, Henri Fan tin –Lotour ir
kitų garsių meistrų kurti bei deko-
ruoti indai. Rugpjūčio 25 d. 12 val. p.
p. parodos kuratorius Chris topher
Monkhouse susirinku siems žiūro-
vams plačiau papasakos apie šią pa-
rodą. Paroda veiks iki rugsėjo 20 d.
Norintys liepos 27 d. ir rugpjūčio 31
d. dalyvauti ,,Martinio pirmadie-
niuose” gali užsiregistruoti tel.: 312-
553-9675. Įėjimo į šį renginį kaina –
20 dol.

Muziejaus lankymo valandos nuo
10:30 val. r. iki 5 val. p. p., ketvirta-
dieniais-penktadieniais iki 9 val. v.

Indas vynui

Informuojame, kad LR Generaliniame konsulate Čikagoje jau priimami
do kumentai Lietuvos Respublikos pasams su naujais biometriniais duo me ni-
mis (pirštų atspaudais bei elektroniniu parašu) išduoti. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad anksčiau išduoti Lietuvos Respublikos
pasai galioja iki juose nurodytos galiojimo laiko pabaigos, todėl nėra būtina jų
keisti.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija


