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•Telkiniuose. St. Peters-
burg, FL ir Rochester,
NY lietuvių naujienos (p.
2, 5)
•Radvilos ir lietuvių ta-
patybė (p. 3)
•Žmogus bažnyčioje, kaip
savo namuose... (p. 4)
•Tada, kai pradėjo aižėti
sovietų imperijos pama-
tai (p. 5)
•Šeimininkės patarimai
(p. 8)
•Atsiminimai (69) (p. 9)
•Atgyja primiršti vardai
ir darbai (tęsinys) (p. 10)

TVF: Lietuvos ekonomika skausmingai
prisitaiko po ,,perkaitimo”

Kaliningrado sverto naudojimas – karo kirvio iškasimas

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Išmokos per karus, okupacijas nu-
kentėjusiems asmenims ir nusipel-
niusiems veikėjams neturėtų būti
siejamos su pensiniu amžiumi.

Tokias išvadas skelbia Lietuvos
išlaidų socialiniam sektoriui analizę
atlikęs Pasaulio bankas (PB). Jo iš-
vadose kritikuojama valstybinių pen-
sijų sistema, pagal kurią nukentė-
jusiems ir valstybei nusipelniusiems
asmenims išmokos mokamos jiems
sulaukus pensinio amžiaus.

,,Nukentėjusiesiems priklausan-
čių išmokų paveldėtojai sudaro 12
proc. visų pensininkų ir jų namų
ūkio pajamos yra 9 proc. didesnės nei
kitų. Nors šios kategorijos žmonės,
be abejo, kentėjo dėl įvairių tragedijų,
neaišku, kodėl išmoka už jų kančias
siejama su pensiniu amžiumi. Sąsajų
su pensiniu amžiumi pagrindo trūksta
ir skiriant apdovanojimus mokslinin-
kams”, – teigiama ataskaitoje.

Valstybinės pensijos skiriamos
tiesiai iš valstybės biudžeto – tam
reikia 0,34 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP), teigiama ataskaitoje.
PB atkreipia dėmesį, jog kol kas iš-
laidos valstybinėms pensijoms nėra
didelės, bet numato, kad greitu laiku
jos gali išaugti.

Kaip sakė socialinės apsaugos ir
darbo viceministrė Audronė Morkū-
nienė, siūlymas mokėti ne pensijas, o
vienkartines išmokas nėra naujas ir
ateityje gali būti svarstomas. Pasak
jos, ketinama aiškiai atskirti valsty-
bės paramą ir socialinį draudimą.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Rusijos pasienyje įstrigusių vežėjų
problemas reikia spręsti diploma-
tinėmis ir politinėmis priemonėmis,
mano prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentės teigimu, Lietuva
tranzito į Kaliningradą sverto grieb-
tis neturėtų. ,,Šis svertas yra karo
kirvio iškasimas, o ekonominio karo
metu laimėtojų nėra”, – sakė šalies

vadovė. Ji pridūrė, kad Rusijos taiko-
mos priemonės nėra adekvačios.

Pasak Dalios Grybauskaitės, nu-
sižengimų padarė ir lietuviai, pikt-
naudžiavę muitinės procedūromis,
tad vien Rusijos dėl susidariusios pa-
dėties kaltinti nereikėtų.

,,Mano turima informacija sako,
kad pažeidimų buvo ir Lietuvos pu-
sėje, taigi norėdami kažką kaltinti,

pirmiausia neturime suteikti jokių
galimybių ar priežasčių su mumis
taip elgtis”, – teigė ji.

Šalies vadovė nesiryžo vertinti,
kiek Rusijos veiksmai gali būti susiję
su politika. Pasak prezidentės, susi-
dariusią padėtį bandoma taisyti dip-
lomatiniais, politiniais, tarpžinybi-
niais keliais.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ragi-
na Vyriausybę užtikrinti studentams
pasiekiamą aukštąjį mokslą ir tuo at-
veju, jei nepavyktų susitarti su ban-
kais dėl mažesnės nei 6 proc. palū-
kanų normos studentų paskoloms.

Tai prezidentė išsakė Tarptauti-
nės jaunimo dienos proga susitikusi
su jaunimo organizacijų atstovais.

,,Šiuo metu dėl palūkanų normos
vyksta derybos – Finansų ministerija
derasi su bankais. Jei derybos nepa-
vyktų, Vyriausybė turėtų vykdyti sa-
vo pažadus ir rasti būdų padėti stu-
dentams”, – prezidentės žodžius perda-
vė jos atstovas spaudai Linas Balsys.

Anot jo, šalies vadovė taip pat
kalbėjo su jaunimo organizacijų at-
stovais apie jų finansavimą ir pareiš-
kė, kad mažinant ministerijų biudže-
tus, nereikėtų ,,nukirsti tų šakų, ku-
rios turi būti išsaugotos”.

,,Reikia mažinant ministerijų
biudžetus kirsti ne tai, kas lengviau-
siai nukertama, bet mažinti atitinka-
mai – žiūrėti į sunkmečio tikrovę
stengiantis išsaugoti tai, ką galima
išsaugoti”, – sakė D. Grybauskaitė.

Vyriausyb∂ raginama pad∂ti studentams

Washington, DC, rugpjūčio 12
d. (ELTA) – Lietuvos ekonomika
skausmingai prisitaiko po ,,perkaiti-
mo”, kurį sukėlė nemažos kapitalo
įplaukos ir ekspansinė fiskalinė poli-
tika, rašoma Tarptautinės valiutos
fondo (TVF) ataskaitoje, paskelbtoje
antradienį.

,,Pasaulinės krizės sukelti kapi-

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susi-
tiko su jaunimo organizacijų atstovais.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Pasaulio bankas
paž∂r∂ kritikos
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talo srautų pokyčiai nulėmė nema-
tytą ūkio susitraukimą. Ekonomikos
atsigavimo galima tikėtis tik ne anks-
čiau kaip 2011 m.”, – rašoma TVF
ataskaitoje.

Lietuvos bankas labai greitai at-
siliepė į mestus iššūkius, sakoma
ataskaitoje. TVF valdyba paragino
šalies valdžią atidžiau kontroliuoti

bankus, apkarpyti išlaidas ir didinti
apmokestinimą bei palaikyti politiką,
kuri apsaugotų finansinį stabilumą, ra-
šo naujienų agentūra ,,Bloomberg”.

Lietuva – viena iš Europos Są-
jungos (ES) šalių, kuri dėl pasaulinės
krizės nukentėjo labiausiai, ji išgyve-
na itin gilią recesiją, jos ūkis antrąjį
metų ketvirtį susitraukė 22,4 proc.
Vyriausybė įstengė kol kas išsiversti
be tarptautinės finansinės paramos,
priešingai nei kaimyninė Latvija.

Baltijos šalių ekonomikos išgy-
vena nelengvus laikus, sprogus ,,bur-
bului” nekilnojamojo turto rinkoje.
Visos trys šalys, kurių ekonomikos
2004–2006 m. augo sparčiausiai vi-
soje ES, dabar išgyvena didžiausią
nuosmukį iš visų besivystančių regio-
nų, paskelbė Pasaulio bankas (PB).

Lietuvos biudžeto deficitas vei-
kiausiai šiais metais viršys 8 proc.
BVP, taip atitolindamas galimybę ša-
liai prisijungti prie euro zonos per
artimiausius 5 metus, skelbia PB.

TVF nurodė, kad Lietuvos valdžia ir verslas turėtų susimažinti išlaidas, pir-
miausia apkarpydami darbo užmokestį ir socialines išmokas. SCANPIX nuotr.
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Redakcijos žodis

Jau kuris laikas paprastų Lie-
tuvos gyventojų ir į Lietuvą žvel-
giančių iš šalies pastebėjimuose
nuskambėdavo ir žodis ,,skur-
das”. Tik, atrodo, Lietuvos val-
džia iki šiol nėra linkusi šio žodžio
vartoti savo žodynuose. Ne tik
vartoti, bet ir to skurdo pripa-
žinti ar pamatyti. Kaip spėja Pa-
saulio bankas, Lietuvoje 2009 m.
skurstančiųjų skaičius, palyginti
su 2008 m., turėtų padidėti 48,6
proc. Tai reiškia, kad beveik 49
proc. žmonių gyvens žemiau
skurdo ribos (kai vienam žmogui
tenka 350 Lt per mėnesį). Rug-
pjūčio 12 d. socialinės apsaugos
ir darbo ministras D. Jankauskas
atsisakė įvertinti šių prognozių
tikslumą. Jis viso labo sakė, jog
,,Problema didėja, tai – natūralu.
Galime diskutuoti dėl skaičių. Ta
padėtis pakankamai sunki.” Deja,
ministro spaudos konferencijoje
pavartoti žodžiai „natūralu”,
„pakankamai sunki” nė iš tolo
neprilygsta žodžiui ,,skurdas”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

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

PSICHOLOGINÈS
PAGALBOS LINIJA

FLORIDA LIETUVIŲ ŽINIOS
Gražus subuvimas

klubo salėje

Trečiadienį, liepos 1 d., Lietuvių
klubo St. Petersburg valdyba klubo
patalpose surengė gegužinę-pikniką,
sutraukusį apie 80 žmonių. Pietūs
buvo patiekti 2 val. p. p., tačiau salė
buvo atidaryta jau 11:30 val. r., ka-
dangi susidarė grupės žmonių, no-
rėjusius palošti kortomis, o mažoji
klubo salė kaip tik tam tiko.

Pietų laikui atėjus, klubo pirmi-
ninkė Vida Meiluvienė pasveikino
visus susirinkusius, sakydama, kad
šiandien švenčiame Amerikos nepri-
klausomybės šventę. Pirmininkė su-
kvietė visus buvusius choristus prie
mikrofono, ir, visiems sustojus, gra-
žiai nuskambėjo Amerikos himnas.
Savo kalboje pirmininkė dar pasakė,
kad dėkojame Amerikai už mūsų įsi-
leidimą, kur mes radome prieglaudą
ir galėjome pradėti gyvenimą iš
naujo.

Pietūs, kuriuos gamino klubo
valdybos nariai, buvo sotūs ir ska-
nūs. Ant kiekvieno stalo buvo padėta
dėžutė „sparklerių”, kurie uždegti
leido gražias kibirkštis.

Pavalgius pietus, skambėjo lietu-
viškos dainos. Tada pirmininkė pra-
nešė, kad pradedama klubo narių su-
nešta loterija, kurią vesti buvo pa-
kviesta klubo iždininkė Aldona Čės-
naitė. Loterijos laimikiai kai kuriuos
stalus padarė ypač laimingais.

Minėjome Lietuvos vardo
tūkstantmetį

Sekmadienį, liepos 5 d., į Lietu-
vių klubo salę susirinko apie 200
asmenų, kad galėtų 2 val. p. p. prisi-
dėti prie Lietuvos himno visame pa-
saulyje giedojimo, minint Lietuvos
vardo tūkstantmetį. Klubo pirminin-
kė Vida Meiluvienė, Kultūros būrelio
pirmininkė Angelė Karnienė ir
Mečys Šilkaitis sugrupavo žmones
pagal ūgį, kad visi būtų matomi fil-
muojant. Amerikietis iš „Troy Me-
dia” kompanijos, stovėdamas sceno-
je, filmavo, o Arūnui Andriukaičiui
padavus toną, visi sugiedojo Lietuvos
himną. Filmuotojas sakė, kad viskas
pavyko gerai, filmas tą patį vakarą
buvo pasiųstas į Lietuvą.

Pavalgius pietus, Rima Kilbaus-
kienė pristatė svečius, tarp kurių bu-
vo ir keletas kanadiečių. Pirmininkė
V. Meiluvienė padėkojo M. Šilkaičiui
už pagalbą minėjimą organizuojant,
palaikant ryšį su Lietuva.

Atsisveikinome su Lietuvos
karininku ir jo šeima

Liepos 12 d. per Lietuvių klubo
sekmadienio pietus atsilankė Lietu-
vos nacionalinis atstovas JAV Centro
vadavietėje Tampa, plk. ltn. Roma-
nas Satkus su šeima: žmona Bianka,
dukterys Živilė, Milola ir sūnus
Domininkas. R. Satkus yra kalbėjęs
Lietuvių klube per šių metų Vasario
16-osios minėjimą. Šį kartą teko su
juo ir šeima atsisveikinti, nes jie grįž-

ta į Lietuvą. Atvykdami atvežė ir do-
vanų klubui: mažą šaldytuvą, mikro-
bangų krosnelę, dėžę indų ir keletą
kompaktinių plokštelių apie Lietuvos
kariuomenę. Klubo pirmininkė V.
Meiluvienė padėkojo už gražią atsi-
sveikinimo kalbą, apgailestavo, kad
gal daugiau ir nesimatysime.

Praeitą savaitę buvo išdažyta
Lietuvių klubo didžioji salė, nuvalyti
ir perkabinti lietuvių dailininkų pa-
veikslai, pakeistos langų užuolaidos.
Šį darbą atliko klubo narys Algis
Krikščikas. Klubo pirmininkė pa-
dėkojo jam ir visiems, prisidėjusiems
prie didžiosios klubo salės pertvarky-
mo darbo.

Išdalintas bibliotekos knygų
perteklius

Sekmadienį, liepos 19 d., klubo
pirmininkė V. Meiluvienė paskelbė,
kad ant stalo prie scenos yra sudėtas
klubo bibliotekos knygų perteklius
(dublikatai), kuriuos pietų susirinkę
asmenys gali pasiimti ir į biblioteką
negrąžinti. Nors sudėta buvo daug
knygų, liko tik du vokiečių kalbos
žodyno tomai.

Liepos 26 d., sekmadienį, pietų
metu su Lietuvių klubo nariais ir
svečiais atsisveikino kun. Simas
Maksvytis. Jis visą mėnesį pavadavo
Šv. Kazimiero misijos vadovą kan.
Bernardą Talaišį, kuris buvo išvykęs į
Lietuvą.

Gražiai paminėtas 75-asis
gimtadienis

Penktadienį, liepos 17 d., Lietu-
vių klubo salėje buvo surengtas gra-
žus paminėjimas 75 metų sulaukusiai
Lietuvių klubo garbės narei, išbuvu-
siai šešerius metus Lietuvių klubo
pirmininke, Loretai Kynienei. Daly-
vavo apie 80 klubo narių ir svečių.
Skanų maistą gamino klubo virėja
Angelė Straukienė, o norintieji atsi-
gaivinti gėrimais turėjo progą patys
tai padaryti, nes salėje buvo paruoš-
tas gėrimų stalas.

Pavalgius prasidėjo programa,
kuri susidėjo iš Kynienės draugių
įdomių pasakojimų apie išgyventus
metus Vokietijoje, vėliau Čikagoje.
Alvita Kerbelienė ir Loreta gyveno
Seligenstadt pabėgėlių stovykloje,
Vokietijoje. Loretai buvo 12, o Alvitai
– 14 metų. A. Kerbelienė pasakojo,
kad abi dalyvavo stovyklos vaikų
chore ir vaidinime, kur žvėreliai ir
krūmeliai dainavo, kelmai judėjo, o
jos buvo už jų, taip nuo to laiko ge-
riau ir susipažino... Dienos metu lak-
stydavo po pelkes, pakelėse prisiskin-
davo obuolių, nes stovyklos maistas
buvo ne per geriausias. Vakarais eida-
vo šokti ir dūsaudavo, jeigu tas
berniukas, kurį būdavo „įsimylėju-
sios”, šokdindavo kitas. Persikėlus į
jų stovyklą 1946 metais Lietuvių tau-
tiniam ansambliui, veikla pagyvėjo.
Galina Gobienė pradėjo mokyti klasi-
kinius ir tautinius šokius, kur šoko ir
Stasė Rasimienė, dabar gyvenanti St.
Petersburg. Jas kviesdavo šokti

amerikiečiai kariai į kareivines; ka-
riai rinkdavo aukas, tai merginos
parvažiuodavo namo su pakeliais ci-
garečių ir pinigais. Ryte pamiegoju-
sios dar su grimu eidavo į gimnaziją...
Buvo kaip USO show ir jautėsi kaip
„žvaigždės”.

Išsiskyrė 1948 metais; po dauge-
lio metų susitiko Čikagoje, ir, dide-
liam Kerbelienės džiaugsmui ir nuos-
tabai, ir vėl susitiko St. Petersburg
bankelyje... Nuo to laiko abi draugės
grįžta į prisiminimus, kalbėdamos
kartais po porą valandų.

Užbaigus kalbą Alvitai, prie mik-
rofono priėjo Aldona Čėsnaitė, papa-
sakojusi apie draugystę su Loreta Či-
kagoje. Ji sakė, kad Loretos gyveni-
mas Čikagoje prasidėjo nuo 1949
metų. Vasaromis tai buvo piknikai,
dažniausiai Vytauto darže, už Kazi-
mierinių kapinių. Rudenį ir žiemą
visas jaunimas traukdavo į Tremti-
nių namus. Merginos stovėdavo vie-
nam salės kampe, o vyrukai – kitam.
Muzikai užgrojus, visų širdelės suvir-
pėdavo – kuris pakvies šokiui. Tai
buvo pirma vieta, kur jaunimas dau-
giausiai susipažindavo.

„Dauguma tais laikais automobi-
lių neturėjo. Prisimenu, kaip mes su
Loreta važiuodavom miesto tramva-
jais ar autobusais. Žiemos metu pa-
nelės išsipuošusios, atdarais bate-
liais, stovim ir laukiam, kada tas
autobusas pasirodys. Po šokių, jei su-
sipažindavai su kokiu ‘jau praturtėju-
siu’, kuris pats ar jo draugas jau
vairuoja automobilį – tada jau yra vil-
ties, kad tave parveš namo. Daug
draugų ir draugių visi nori kartu
važiuoti. Būdavo taip, kad viename
automobilyje būdavo iki aštuonių
dūšių. Susėsdavom tiesiog vienas ant
kito, susikabinam, arčiausiai sėdin-
tieji prie durų laikydavo durų ranke-
nas, kad ant posūkio neprarastum
kokio pakeleivio”... – pasakojo Čės-
naitė.

Po Tremtinių namų buvo per-
sikelta į Lietuvių auditoriją – didesnė
vieta, buvo ir kur atsisėsti, o vaikinų
– o ho ho, koks pasirinkimas...

Loreta įstojo į Šv. Kazimiero
akademiją su daugeliu atvažiavusių.
Įstojo į tautinių šokių grupę, dalyva-
vo pirmoje šokių šventėje Riverview
Park, Čikagoje.

1952 metais Loreta sukūrė šei-
mą, augino dvi dukras, dirbo Lie-
tuvių Bendruomenėje, lituanistinėje
mokykloje, tėvų komitete – ten virė,
kepė, valė patalpas, iš ten atnešė savo
patirtį ir į mūsų klubo veiklą. Ji taip
pat dirbo banke.

1986 m. Loreta pasirodė St. Pe-
tersburg, dviejų draugių draugystė
atgijo ir ji tęsiasi iki šiol.

Jubiliatę eiliuota forma pasvei-
kino M. Šilkaitis, išreikšdamas pa-
garbą mūsų klubo veteranei. Nuošir-
dų sveikinimą tarė ir Liuda Petku-
vienė.

Po kalbų buvo pripildytos šam-
pano taurės, sudainuota „Ilgiausių,
sveikiausių ir laimingų metų.”

„Lietuvių žinios” nr. 397
2009 m. liepos mėn.
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SAULIUS SPURGA

Paskelbta, kad rugsėjo pradžioje
vyks atsisveikinimo su Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės didikų Rad-
vilų atstovų palaikais šventė. Palai-
kai bus pašarvoti Vilniuje, Radvilų
rūmuose, o paskui perlaidoti Dubin-
gių piliavietėje.

Dėl likimo įnorių Radvilos vėl
įžengia į Lietuvos viešąjį gyvenimą.
Šis įvykis iškyla virš vienadienių rei-
kalų, kuriuose esame panirę, ir atve-
ria netikėtą istorinę perspektyvą.

Labai svarbią perspektyvą, be
kurios valstybės ir tautos gyvenimas
virsta beprasmių, erzinančių įvykių
kratiniu. Tai dar viena proga susi-
mąstyti apie istorijos tėkmę, kartų
perimamumą, lietuviškąją tapatybę.

Ant stalo guli naujausi ,,Euros-
tat” duomenys apie gyventojų skai-
čiaus pokyčius Europos valstybėse.
2008 metais tik iš keturių Europos
Sąjungos (ES) valstybių emigravo
daugiau gyventojų, nei atvyko gyven-
ti. Tarp tų keturių valstybių – Lie-
tuva, ir ji pagal tokiu būdu prarastų
žmonių skaičių akivaizdžiai pirmauja
(2,3 žmogaus 1000-čiui gyventojų), be
to, šis neigiamas rodiklis išaugo, pa-
lyginti su 2007 metais. Jei tarp dau-
gelio valstybių šalis ryškiai išsiskiria,
vadinasi, sąlygos čia kažkuo išties
ypatingos.

Didelės emigracijos priežastis
tikrai nėra vien prastos socialinės ir
ekonominės sąlygos, juolab 2008 me-
tais Lietuva buvo pasiekusi spindin-
čią (nors, kaip dabar paaiškėjo, ir
dirbtinai iškeltą) savo ekonomikos
viršūnę.

Kadangi ,,Eurostat” pateikia ne
tik ES, bet ir visų Europos šalių sta-
tistiką, galima teigti, jog tokio pat
lygio emigracija buvo tik iš Gruzijos,
kurioje vyko tikri karo veiksmai. O
kur kas menkiau išsivysčiusių valsty-
bių nei Lietuva Europoje – ne viena.

Emigracijos lygis liudija tam tik-
ras vertybines gyventojų nuostatas,
visuomenėje vyraujančią nuotaiką,
kuri daugeliui tampa nepakenčiama.
Depresija užsitęsė pernelyg ilgai, kad
ją būtų galima paaiškinti vien eko-
nominėmis priežastimis. Lietuviai
išgyvena gilią tapatybės krizę. Tai
reiškia nenusistovėjusį, chaotišką,
griaunantį gyvenimo būdą. Prarasta
kryptis – nežinoma, ko semtis iš
praeities, kokią projektuoti ateitį.

Pirmosios nepriklausomybės Lie-

tuva buvo iš esmės valstiečių vals-
tybė su atitinkama, natūralia to meto
sąlygomis, tautine mitologija. Sovie-
tinė okupacija nutraukė natūralią
raidą, tačiau dėl jos paradoksaliu
būdu dar labiau išsipūtė romantiniai,
idealizuoti tautiniai vaizdiniai. Jie
ryškiai sužibėjo Atgimimo laikais.
Tačiau netruko paaiškėti, jog šie vaiz-
diniai yra naivoki ir bejėgiai negai-
lestingo globalaus pasaulio akivaiz-
doje. Formuojasi visiškai naujos lietu-
vio miestiečio vertybės, gyvensena,
tačiau turi praeiti nemažai laiko, kol
tai įgis ryškesnius kontūrus.

Ši tapatybės krizė turi politinį ir
kultūrinį aspektus. Pavyzdžiui, krin-
ta į akis, kad dėl politinio jovalo Lie-
tuvoje linkstama ietis svaidyti tiesiai
į pačią valstybę, kuri tarsi suasmeni-
nama ir pasmerkiama.

Tuo metu Lenkijoje, kur politinis
gyvenimas ne mažiau spalvingas,
dažniausiai kaltinami konkretūs poli-
tikai, išvengiant isteriškų gaidų ir
suprantant, kad kažkada buvo ir
kada nors bus kitaip, nes valstybė
amžina ir daug didesnė už dabarties
veikėjus.

Lietuvoje visuomenei sunkiai
sekasi nustatyti tinkamą santykį su
valstybe. Viena vertus, reikalaujama,
kad valstybė būtų atsakinga už visas
iškilusias problemas, o, kita vertus,
vadovaujantis perdėto liberalizmo
principais, pasisakoma, kad valstybės
įtaka būtų kiek įmanoma apriboja-
ma.

Provincializmas lemia, kad apie
Lietuvą kalbama kaip apie pasaulio
bambą, ir dažnai neigiama prasme,
atseit, tokios negerovės įmanomos tik
šiame krašte.

Ką apie Lietuvą mums byloja
Radvilos? Jie, Radvilos, yra kitokios
Lietuvos simboliai. Nors jų vardas
Lietuvoje gerbiamas, tačiau santykis
su jais yra kiek nepatogus. Juk jie
buvo kalvinistai, atmetę mums įpras-
tą katalikybę. Radvilos nepuoselėjo
lietuvių kalbos. Buvo dvarininkai,
baudžiavoje laikę tuos žmones, kurie
vėliau formavo lietuvių tautą.

Tačiau Radvilos yra neatsiejama
Lietuvos dalis. Tai, kad jie, aršūs kal-
vinistai, XVI amžiuje ėjo aukščiau-
sias pareigas katalikiškoje valstybėje,
liudija tos valstybės toleranciją (ne-
įprastą to meto Europoje). Tai, kad
Radvilos atkakliai gynė Lietuvos in-
teresus (taip pat ir sudarant Liublino
uniją), turėtų praplėsti mūsų patrio-

RADVILOS IR LIETUVIŲ TAPATYBĖ

Jupiterių ir jaučių
Lietuva?

ANDRIUS NAVICKAS

Quo licet Iovi, non licet bovi. Lietuviška šio romėnų posakio pa-
rafrazė – jei nepriklausai visuomenės grietinėlei, nepriklausai poli-
tikos ir verslo nomenklatūrai, esi jautis, kuriam skirta kantriai

traukti sunkmečio jungą. Jei patikėjai politikų tvirtinimais apie vaikų augi-
nimui palankios socialinės sistemos kūrimą, tai pats kaltas. Jei nesupranti,
kodėl sistema, kai jaučiai dirba jupiteriams, vadinama solidarumu, pats
kaltas – tik jaučio lėkštoje galvelėje gali kilti klausimas – kodėl, kai daugu-
ma žmonių laviruoja ties išgyvenimo riba, jupiteriai moka sau priedus kan-
celiarinėms išlaidoms, leidžia pinigus prašmatnaus muziejaus ant Neries
kranto žvalgytuvių darbams, kodėl taupyti privalu tik jaučiams, bet šiukštu
ne jupiteriams.

Jaučiams privalu susitaikyti, kad jupiteriai mėgsta daug žadėti, o paža-
dus privalu tesėti tik jaučiams, kurie už menkiausią pažeidimą išplakami
įvairių inspekcijų, auditų rimbais. Na, o Olimpas kasdien dreba nuo įvai-
riausių skandalų, tačiau nė vienas iš jų nebaisus jo gyventojams. Juk teisin-
gumo deivė Temidė taip pat Olimpo gyventoja, o varnas varnui akies nekerta.

Regis, šiandien net dauguma energetinio slibino entuziastų nebeabejo-
ja, kad sandėris dėl LEO LT buvo nenaudingas valstybei, ir mes visi prara-
dome ne tik daugybę laiko energetinėms problemoms spręsti, bet dar dau-
giau pinigų. Šie pinigai taptų gyvybę teikiančiu deguonimi leisgyvei Lietu-
vos ekonomikai. Deja, jų nėra, kaip nėra ir atsakingų už tai, kad toks san-
dėris įvyko. Kai jautis tyčia ar netyčia padaro net menkiausią žalą ar nesi-
laiko taisyklių, jis tuoj plakamas teisėtvarkos rimbu.

Štai moteriškė per plauką nebuvo sudorota, nes be darbo sutarties mel-
žė savo sugyventinio tetos karvę. Jai grėsė bauda ir finansinė aklavietė, kai
tektų parduoti ir tą melžiamą karvę. O ar teko girdėti, kad tie jupiteriai, ku-
rie, būdami parlamentarais, rengė įvairiausias koncertines programas, buvo
griežtai nubausti? Kiek emocijų viešojoje erdvėje teliuškavo dėl to, kaip par-
lamentarai naudojo kanceliarines lėšas, jog ministerijos per sunkmetį sa-
viems jupiteriams dosniai barstė premijas. O kaip viskas baigėsi? Taip, LEO
LT veikiausiai greitai išnyks, tačiau kartu išnyks ir sunkiai įsivaizduojama
gausybė mūsų visų pinigų. Kas nors už tai atsakys? Deja, ne. Kaip niekas
neatsakė ir už ankstesnius nusikalstamus sandėrius, paradoksalius įstaty-
mus, leidžiančius apvogti valstybę. Liūdnų minčių kelia ir išsitęsusi Gintaro
Petriko byla. Ar per ją paaiškėjo bent vienas jupiteris, kurio veiksmai padėjo
tokiu mastu grobstyti pinigus? Kalėjimai skirti tik jaučiams, jupiteriai pa-
prastai baudžiami išeitinėmis pašalpomis.

Kas nutinka, kai paaiškėja, kad kurios nors valstybės įsteigtos bendro-
vės grietinėlė sau išmoka didžiulius atlyginimus? Geriausiu atveju astrono-
minė alga sumažėja dešimt-penkiolika procentų ir toliau lieka keliolika kar-
tų didesnė nei vidutinis mokytojo ar policininko atlyginimas. Tačiau daž-
niausiai pasipiktinęs dievukas paprasčiausiai persėda ant kitos kėdės ir susižeria
tokią išeitinę išmoką, kuri dešimtį kartų didesnė už vidutinį atlyginimą.

Sutinku, jog pateikiau supaprastintą dabartinės padėties vaizdinį. Ne-
teisinga būtų viską piešti dviem spalvomis, nekreipiant dėmesio į atspal-
vius. Tikrai yra verslininkų ir politikų, kurie gerbia įstatymus, rūpinasi ne
tik savo nauda, bet ir bendruoju gėriu. Taip pat ir jaučiais ne gimstama, bet
tampama, kai žvelgiama tik žemyn, kai galvojama tik apie medžiaginius da-
lykus, kai už skalsesnį kąsnį į Olimpą keliami nauji jupiteriai. Kitas dalykas
– esu įsitikinęs, kad tol, kol politinė ar verslo grietinėlė nepakeis įpročių, re-
gėsime tik panieką valdžiai ir nusivylimą, bet ne solidarumą. Kodėl turime
aukotis vardan valstybės, kurią į Jupiterio vaidmenį įsijautusi tvarko no-
menklatūra? Kodėl turime gerbti įstatymus, į kuriuos ranka numoja jų lei-
dėjai? Taip, suprantu, kad nereikėtų painioti nomenklatūros ir pačios vals-
tybės. Suprantu, jog visos tikros permainos prasideda nuo mūsų pačių. Ta-
čiau kartu pabodo ir nesibaigianti klounada, kurios dalyviai kažkodėl vadi-
nami politikais.

Pabodo visos kalbos apie permainas, proveržius. Lygiai taip pat pabodo
ir opozicijos šūkaliojimai, kad jie tai tikrai žino, ką daro. Tipiškas pastara-
jam laikotarpiui vaizdas: opozicija dramatiškai išgyvena, jog dabartinė val-
džia nesirūpina dūžtančiais žmonių likimais. Valdantieji atmuša kaltinimų
kamuolius trafaretiniu pareiškimu, kad dėl sunkmečio kalti socialdemok-
ratai. Tada „Tvarkos ir teisingumo” atstovai seka poringes apie tai, kaip vis-
kas būtų kitaip, jei Rolandas Paksas būtų išlaikęs prezidento postą.

Ar naujoji Prezidentė sugebės pakeisti ne tik dekoraciją, bet ir visą val-
stybės sistemą, ar tik pasikeis nomenklatūros sąrašas, o mes guosimės, jog
audringoje Lietuvos istorijoje būta ir kritiškesnių atvejų? Į šį klausimą
atsakymo kol kas nėra. Kelia nerimą tik tai, kad nomenklatūra gieda sal-
džius ditirambus naujai valstybės vadovei, o dauguma žmonių ir toliau su-
tinka likti jaučiais, už kuriuos kitas ar kita išspręs visas problemas. Vilties
teikia tai, jog visgi sistemos detalės jau pradėtos keisti. Svarbiausia, kad
karžygiai, sugebantys įveikti drakoną, patys paskui netaptų nauju drakonu.

Lrt.lt

tizmo, o gal ir pačios lietuvių tautos
sampratą.

Naudodamiesi gausiomis gėry-
bėmis pagal to laiko standartus jie
nejautė nevisavertiškumo komplek-
so, bendraudami su ryškiausiais to

meto Europos didžiūnais, ir natūra-
liai perimdavo naujausias to meto
idėjas. Šito palinkėčiau ir šiandien
mums visiems.

,,Lietuvos žinios”

ŠVELNIOS BLOKADOS
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Šiandien, rugpjūčio 12 d., laidojamas politikos
apžvalgininkas, analitikas ir komentatorius Petras
Katinas. Jo kvalifikuota ir nepertraukiamai intensy-
vi, ilgametė žurnalistinė veikla liks P. Katino straips-
nius ir replikas skaičiusiųjų atmintyje, o sykiu yra
pažymėtina „kolegų” iš publicistinio establišmento,
kad ir nuolatinių spaudos apžvalgininkų, vykdytu
boikotu. Tokio autoriaus, jo reguliarių apžvalgų ir
tikslių įžvalgų, Lietuvoje tiesiog „nebuvo”. Joks radi-
jo klausytojas niekada neišgirdo, kad yra laikraštis
„XXI amžius” ir jame išspausdintas tas ar kitas Petro Katino įvykių vertini-
mas. Žinoma, tai ne vienetinė metodika kovose dėl informacijos erdvės ir vi-
suomenės pažiūrų. Kada nors kokiam istorijos ir žurnalistikos, juolab polito-
logijos diplomantui gal bus leista parašyti ir ginti darbą apie antrojo neprik-
lausomos Lietuvos dvidešimtmečio (1990–2010) selektyvią viešąją informaci-
ją, gal ir apie tai, kas ir kodėl praktikavo tokias švelnias manipuliacijas.

Kol kas reiktų bent pasirūpinti, kad P. Katino, kadaise kitaip persekioto
ir kalinto disidento, politinė ir visuomeninė veikla rašytu žodžiu būtų surink-
ta ir paskelbta vienoje knygoje. Bent tokio paminklo juk susilaukė kitas
establišmento nemėgtas, neaiškiomis aplinkybėmis žuvęs kovingas žurnalis-
tas Kęstutis Žičkus. Lyg tyčia, po to užgesęs jo laikraštis vadinosi „XX am-
žius”. Abiejų boikotavimo metodika buvo visai panaši. Alfa.lt
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Žmogus bažnyčioje kaip savo namuose…
Krikščioniška-labdaringa jaunimo stovykla Lietuvoje Vanagai-2009

Tokiomis mintimis Čikagos evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapijos
kunigas Liudas Miliauskas pasitiko
stovyklos dalyvius Lietuvoje, Vanagų
kaime. Vanagų stovykloje kasmet be
užmokesčio dirba didžiulis būrys
žmonių. Pažiūrėjusi video ištraukas
iš stovyklos kasdienybės, pamačiau
stiprią jaunų žmonių bangą. Jauni-
mas visais laikais ieško savęs. Vana-
guose jie jautėsi savi, kaip kun. Liu-
das sako: ,,Žmogus bažnyčioje kaip
savo namuose. Visi jie atvažiavo kur-
ti, džiaugtis, pasirodyti ir pasiimti to,
ką jie čia sukūrė, pajuto.” Jaunųjų
dainose ir giesmėse skambėjo: ,,Atvy-
kom padėkoti Tau už meilę mums, aš
taip laimingas, kad Tu atėjai į mano
gyvenimą”, ,,Dievas yra meilė – Jis
myli mane.” Galime tik stebėtis, kad
už paaukotus žmonių pinigus tokia
stovykla jau vyksta metai iš metų.
Žmonės sudeda savo meilę ir darbą
tokiam bendravimui ir augimui.

Visi suprantame, kiek reikia
energijos, noro ir kantrybės taip ge-
rai viską surengti, kad reiklų ir ieš-
kantį jaunimą trauktų sugrįžti atgal.
Juk – tai savaitei judraus žmogaus
perkeltas gyvenimas su pusryčiais,
pietumis ir vakariene, poilsiu ir
pramogomis, taika ir bendravimu.
Puiku! Žmonės laimingi čia, Vana-
guose!

Esame dėkingi visiems rėmė-
jams. Dėkingi kun. L. Miliauskui,
kuris kaip paukštis skrenda kasmet į
tėviškės laukus sukviesti visus no-
rinčius vienytis į gėrio ir džiaugsmo
vietą Lietuvoje, Klaipėdos rajone,
Vanagų kaime.

Lena Maksimavičienė

Vanaguose šurmulys prasidėjo
jau birželio 28 dieną – iškilmingomis
pamaldomis buvo minimas Vanagų
bažnyčios šimtmetis. Po pamaldų
šurmulys nesiliovė, nes į 12-ąją Va-
nagų stovyklą pradėjo rinktis pagal-
bininkai, kurie dvi dienas statė, dirbo
ir kūrė, kad pasiruošę ir su šypse-
nomis pasitiktų stovyklautojus.

Jau nuo ankstyvo trečiadienio
ryto Vanagų bažnyčios kiemas prisi-
pildė vaikų klegesio. Šiemet stovyklo-
je dalyvavo daugiau nei 500 dalyvių,
kurie, kaip ir kiekvienais metais,
tikėjosi ne tik smagiai praleisti laiką,

bet ir šį tą išmokti. Nors orų prog-
nozės džiugino, tačiau kaipgi Vanagų
stovykla be lietaus? Smagiai šniokštė
lietutis, kai kunigai Mindaugas Žilin-
skis, Remigijus Šemeklis, Liudas
Miliauskas ir vyskupas Mindaugas
Sabutis iškilmingomis pamaldomis
atidarė stovyklą, kuri, tikime, ne
vienam stovyklautojui bei vadovui
paliko smagius, neišdildomus prisi-
minimus.

Jau pirmąją dieną stovyklautojų
laukė keturi – Beverstedt ev. liut.
bažnyčios pučiamųjų instrumentų
orkestro, atlikėjo „Mino” ir „Tina
Dance” šokėjų, perkusininko Ramzi
nuotaikingų ritmų ir grupės ,,Acci-
dent” koncertai bei stovyklos vadovų
prisistatymas. Savaime suprantama,
kad tokią dieną niekam neteko nuo-
bodžiauti.

Nuo pat ankstyvo ketvirtadienio
ryto vaikai buvo pakviesti pasik-
lausyti pamokėlių apie Dešimt Dievo
įsakymų. Tris dienas mokymus apie
vieną ar kelis iš įsakymų vedė kuni-
gai R. Šemeklis, M. Žilinskis, L. Mi-

liauskas, Jonas Liorančas, Ridas Ta-
mulis ir Romualdas Liachavičius.
Vienos pamokėlės sulaukė gausių
plojimų, kitos – daugybės diskusijų,
bet svarbiausia, kad daugelio vaikų
galvose ir širdyse išliko įdomios min-
tys bei paaiškinimai. Pamaldėlių įvai-
rovė bei giesmės daugeliui palietė
širdį, pasak kun. L. Miliausko, ne vie-
nas per Vanagų stovyklą „dvasiškai
pasigalando”.

Po pietų visi vaikai turėjo gali-
mybę dalyvauti sporto ir meno būre-
liuose, bendrauti bei žaisti grupėse, o
tie, kuriems oras pasirodė per karš-
tas, gaivinosi besitaškydami vande-
niu.

Per likusias dienas stovyklauto-
jams koncertavo Teologijos centro
choriukas ir Šilutės evangelikų
liuteronų parapijos merginų vokali-
nis ansamblis, grupė „VIXVA”,
krikščioniško šlovinimo grupė
„ICHTHUS” bei projektas „AC/DC”.
Na, o per uždarymo pamaldas visus
stebino nuotaikingas Vanagų stovyk-
lautojų ir vadovų choras. Patys

vaikai taip pat turėjo galimybę užlip-
ti į sceną per grupių pasirodymus
penktadienio vakarą bei per būsimų
Hollywood žvaigždžių paiešką šešta-
dienį. O grupės vienybė, stiprybė ir
vikrumas buvo išbandomas rungčių
vakaro metu bei sporto šventėje.

Per visą paskutinę naktį baž-
nyčioje degė šimtai žvakučių, vyko
naktinės meditacinės pamaldos su šv.
Vakariene.

Kiekvieną vakarą stovykloje liep-
snojo laužas, prie kurio stovyklauto-
jai ir vadovai susėdę ratu traukė gies-
mes bei senas gražias dainas. Apėmė
jausmas, kad stovyklauji su senais
gerais draugais. Nesvarbu, ar jis jau-
nas, ar senas, ar nutrūktgalvis, ar
tylus keistuolis, svarbu, kad liepsno-
jo visų širdys – džiugesiu, meile,
draugyste, gyvenimu.

Šiemet prie stovyklos kūrimo
prisidėjo apie 70 vadovų, kasmet gar-
dų maistą gaminančios virėjos bei
rėmėjai iš Vokietijos, JAV, Anglijos,
Kanados bei kitų šalių, kurie net ir
krizės metu nepagailėjo pinigų šiai
puikiai stovyklai. Širdingas AČIŪ
visiems padėjusiems!

O stovyklos organizatorius kun.
L. Miliauskas ragina buvusius sto-
vyklautojus, sulaukusius pilnametys-
tės, prisijungti prie vadovų būrio ir
kartu sukurti 13-osios Vanagų sto-
vyklos stebuklą.

Kai širdis prisipildo gerumo, kai
duodi nė truputėlio netrokšdamas
paimti, kai giedi iš visos širdies Die-
vui, kai bendri kilnūs darbai sujun-
gia skirtingus žmones, kai tavo žodis
uždega geriems darbams, kai užsi-
merkęs matai draugo šypseną... žinai
– tai Vanagai! Ir širdies kamputy vėl
pradedi laukti kitų metų „Vanagų
stebuklo”.

Ieva Kaknevičiūtė

P. S. Vanagų stovyklos pristaty-
mas ir video rodymas įvyks Čikagoje
sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 12:30
val. p. p. Lietuvių evangelikų liutero-
nų Tėviškės parapijoje, 5129 South
Wolf Rd. Western Springs, IL 60558,
Tel.: 708-567-9044.Akimirkos iš šiųmetinės 12-osios Vanagų stovyklos.
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ROCHESTER, NY

Liepos 29 d., trečiadienį, Ro-
chester, NY miesto salėje įvyko spau-
dos konferencija su meru Robert
Duffy, kurios metu buvo pranešta,
kad Rochester ir Alytus taps miestais
seserimis (Sister Cities). Šį įvykį rodė
trys vietiniai TV kanalai – 8, 10, 13 –
to paties vakaro žiniose.

Šis didelis pasiekimas nėra tik
dviejų šalių pasirašyti dokumentai.
Tai procesas, prasidėjęs 2006 m. gerb.
Lietuvos Respublikos garbės konsulo
New York valstijoje Rimo Česonio
pastangomis. Tam tikslui buvo su-

kurtas Rochester-Alytus komitetas,
kuris smarkiai dirbo siekiant galu-
tinio rezultato.

Meras R. Duffy pažymėjo, kad
Miestų seserų programa Rochester
pradėta vystyti prieš 50 metų,
Rochester-Alytus taps 12-uoju tokiu
miestu. O tai atvers plačias gali-
mybes ne tik draugystei, bet ir ben-
dradarbiavimui kultūrinėje, turizmo
bei įvairių kitų galimybių programo-
je. Džiaugiamės visi ir linkime kuo
geriausios kloties ateityje.

Džiugi žinia

1000-mečio šventė

Lietuvių būrelis (iš k. į d.): Kęstutis Lapinas, Juozas Laukaitis, Regina Juodei-
kienė, Reda Juodeikis, Mike Leach iš miesto savivaldybės, Roma Česonis, Jo-
landa Česonis, Janina Jakubauskienė; antroje eileje – Chester Pieniezny, kun.
Gintaras Jonikas, Rimas Česonis.

Redos Juodeikis ir Gedimino Juodeikio nuotraukos

Tada, kai pradėjo aižėti
sovietų imperijos pamatai

POVILAS VAIÇEKAUSKAS

Vorkuta, tai vietovė buvusioje
Sovietų Sąjungos šiaurėje, prie Ledy-
nuotojo vandenyno, Uralo kalnų pa-
pėdėje, turtinga anglies klodais. Čia
buvo sutelkta šimtai tūkstančių ka-
linių, XX amžiaus sovietinių vergų,
kurie tik už keletą avižinės košės
šaukštų, lėkštę rūgščių kopūstų, žu-
vies sriubos (tai buvo smulkutė kilkė
su visais viduriais) ir 400–500 gramų
šlapios duonos, visai veltui, be jokio
užmokesčio turėjo sunkiai įsivaizduo-
jamomis, žmogui beveik nepakelia-
momis sąlygomis iškasti Vorkutos
anglį, kuria šildėsi Leningradas,
Maskva, ir kuri nemokamai suko bei
maitino tų miestų pramonę.

Nešiau tuomet vargingąją anglia-
kasio dalią aštuntoje šachtoje, drauge
su kitais lietuviais politiniais kali-
niais, kitų Europos tautų bendrijoje:
ukrainiečiais, rusais, vokiečiais, lat-
viais, estais, rumunais, lenkais ir kt.
Prisimenu 1953 m. rugpjūčio 1 dieną,
kai saulė nenusileisdavo tundroje
vakaruos ir būdavo ištisą dieną švie-
su. Kasiau anglį poroje su Rolfu Karl
Vilke iš Berlyno. Jis buvo vokiečių
karo belaisvis, buvęs viršila, apdova-
notas vokiečių Geležiniu kryžiumi už
kovas fronte su prancūzais prie Ma-
žino linijos. Dar prisimenu ir jo žmo-
nos vardą – Berta. Prasidėjus Vorku-
tos kalinių streikui 29-oje šachtoje,
svarstėme apie galimybę daryti tą pa-
tį ir mūsų šachtoje. Skaitėme ant tuš-
čių vagonėlių šonų užrašus rusų kal-
ba: „Nėra laisvės, nėra ir anglių!”;
„Šalin policininkišką Berijos statyti-
nių režimą!” Rolfas sunkiai suprato
rusiškai, todėl jam tuos šūkius ver-
čiau.

Mūsų šachtoje jau po Stalino mir-
ties tas Vorkutos kalinių pasipriešini-
mas sovietinei tvarkai neįsisiūbavo,
čekistų buvo užgniaužtas. Tačiau 29-
toji šachta pareikalavo daugelio au-
kų, tarp jų buvo sušaudyti ir dešimt
lietuvių. Štai jų pavardės, nustatytos
buvusių represuotųjų organizacijos
„Vorkutos memorialas”:

1. Martinavičius Vitalis, Vlado, g.
1929 m.

2. Velička Edvardas, Jono, g.
1929 m.

3. Kildauskas Antanas, Kazio, g.
1923 m.

4. Kazanas Afanasijus, Minalo, g.
1898 m., Lietuvos kariuomenės kapi-
tonas, 1941 m. birželio sukilėlis,
šaudęs iš Zarasų bažnyčios bokšto su
lengvuoju kulkosvaidžiu į bėgančius
bolševikus drauge su savo vyresniu
sūnumi Igoriu.

5. Kairys Kazys, Mykolo, g. 1917 m.

6. Laiconas Alfonsas, Juliaus, g.
1928 m.

7. Milkauskas Vaclovas, Prano,
g. 1925 m.

8. Čechavičius Mykolas, Juliaus,
g. 1919 m.

9. Lukys Juozas, Jono, g. 1930 m.
10. Bernatavičius Augustinas,

Liudviko, g. 1912 m.
Tai beveik visi jaunesnio amžiaus

lietuviai, galbūt buvę Lietuvos parti-
zaninio pasipriešinimo dalyviai.

Artinantis Molotov-Ribbentrop
pakto paminėjimo metinėms, pravar-
tu prisiminti, ką jis atnešė Europos
tautoms, ypač mūsų tautai. To paties
„Vorkutos memorialo” duomenimis,
1953 metų rugpjūčio 1 dieną 29-oje
šachtoje Vorkutoje buvo sušaudyti 53
politiniai kaliniai: 30 ukrainiečių, 10
lietuvių, 4 estai, 2 latviai, 2 lenkai, 2
vokiečiai, 1 austras, 1 baltarusis ir 1
rusas.

Būtų labai prasminga, jeigu ir
mūsų tėvynėje Lietuvoje būtų prisi-
minti šie lietuviai, o galbūt ir apdo-
vanoti po mirties Lietuvos ordinais
bei medaliais. Juk jie to nusipelnė, trau-
kydami nelaisvės pančius surakinto-
mis rankomis mirties lageriuose.

Viso šito prasmė ypatingai atsi-
skleidžia buvusio lietuvio tremtinio,
poeto Vytauto Cinausko eilėraščio pos-
muose, skirtuose šiai datai atminti.

Vorkutos sukilėlių žodis

Vergais nebuvome, bet buvome
belaisviais

Išsekę kūnais – milžinai dvasia,
Savos kančios mes ašarom

nelaistėm
Juodos anglies po tundrą apkase.

Sukilome bebaimiai ir beginkliai
Prieš Stalino šunis ir jų

automatus,
Iš štrechų juodumos, klastingų

lavų pinklių

Pakilom nugalėti ar žūt visiems
kartu.

Mes kritome, bet žuvome
ne veltui,

Žinodami, tikėdami tvirtai:
Ten, kur ant mūsų kaulų pusto

sniegą baltą,
Imperijos subiro pamatai!

Pastaba. „Štrechas” – sovietų
kalnakasyboje yra mediniais rąstais
sutvirtintas požeminis šachtos tu-
nelis, kuriuo išvežama iškasta anglis;
„lava” – ankšta anglies iškasimo
vieta, iš viršaus sutvirtinta lentomis,
paremta stačiais rąstais.

Š. m. rugsėjo 13 d., sekmadienį,
Rochester NY, ruošiama Lietuvių
Diena, skirta Lietuvos vardo 1000-
mečio jubiliejui. Renginį organizuoja
Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas New York valstijoje Rimas Če-
sonis, ,,Baltų vaikai” ir Alytus–Ro-
chester komitetas.

Šventė vyks Šv. Marijos ukrai-
niečių bažnyčios salėje adresu: 3176
St. Paul Blvd. Irondequoit, Rochester
NY 14609.

Renginyje koncertuos Kanados
Hamilton ,,Gyvataras”, vadovauja-
mas Irenos Žukauskaitės, Rochester
Edvardo Gervicko lituanistinės mo-
kyklos mokiniai. Veiks mugė, kurioje
galėsite įsigyti gintaro, lino, meno
kūrinių, dovanėlių ir lietuviškų mais-
to produktų. Vyks turtinga loterija ir

tylusis aukcionas. Išradingų ir gražių
šeimininkių būsite pakviesti para-
gauti lietuviško maisto bei atsigaivin-
ti gėrimais. Pageidaujantys daugiau
informacijos kreipkitės į gerb. LR
konsulą Rochester NY, R. Česonį tel.:
585-216-9254.

Norinčius linksmai praleisti
laiką lietuviškoje draugijoje ar ap-
lankyti Rochester gyvenančius savo
prietelius kviečiame apsilankyti. Ma-
nau, nenusivilsite, o su savimi išsive-
šite džiugią nuotaiką ir ilgai nepa-
mirštamus prisiminimus. Ši sventė –
Lietuvoje vykusių jubiliejinių rengi-
nių pratęsimas. Tai parodo, kad mes
savo darbuose stiprūs kaip tauta ir
vieningi savo tradicijose bei dainose.

Parengė
Regina Juodeikienė

(Iš k. į d.) LR garbės konsulas Rimas Česonis, buvęs Sister Cities tarybos pirmi-
ninkas Lee Johnson, Roma Česonis, miesto tarybos narė CoraLee Conklin,
Rochester miesto meras Robert Duffy.

Kalinių piešinys: Kad niekas nepabėgtų apsimetęs negyvu lavonu, kareivis kū-
ju sudaužo lavono galvą. Taip išveža mirusius iš lagerio į tundrą. Vienas ka-
reivis popieriuje pažymi, kiek lavonų, o kitas ramiausiai užsirūko. Piešta 1947 m.
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Lietuvi¨ jachta neš Tùkstantmeçio žiniâ

Vilnius, rugpjūčio 11 d.
(Lietuviams.com) – Studijas baigu-
siems teisės ir vadybos absolventams
šįmet įsidarbinti sunkiausia. Tačiau
daugiausia abiturientų aukštosiose
mokyklose vėl rinkosi teisininkų ir
vadybininkų specialybes.

Universitetuose daugiausia stu-
dijų krepšelių pritraukė verslo vady-
ba bei administravimas, teisė ir eko-
nomika. Tuo metu tarp darbo biržoje
užsiregistravusiųjų visų profesijų ab-
solventų didžiausią dalį – dešimtadalį
– sudaro teisininkai. Tarp masiškiau-
siai darbo ieškančiųjų taip pat paten-
ka ir šią vasarą mokslus baigę verslo
vadybos bei administravimo, sociali-
nio darbo, filologijos, edukologijos,
statybos inžinerijos, viešojo administ-
ravimo, ekonomikos specialistai.

Dešimtys pakalbintų jaunųjų tei-
sininkų, ekonomistų, vadybininkų
pasakojo, kad po studijų įsidarbinti
pavyko vos keliems bendramoks-
liams. Kiti – arba anksčiau įsidarbi-
nę, arba buvo priversti išvykti į už-
sienį ir rinktis juodadarbio duoną.

Šią vasarą advokatų kontoros
priėmė ne mažiau naujų teisininkų
nei pernai, vis dėlto daugybė norin-
čiųjų tapti advokatų padėjėjais jais
taip ir netapo.

Lietuvos advokatūros tarybos

pirmininko pavaduotoja Ingrida
Montvydienė sakė, kad aukštųjų mo-
kyklų vadovai turėtų pasvarstyti, ar
aklai priimdami studentus jų neap-
gauna. „Dabar jie užsiima savotišku
verslu”, – sakė advokatūros atstovė.

Šįmet vien liepą darbo biržoje už-
siregistravo 5,800 absolventų – tai
yra trigubai daugiau nei pernai tuo
pačiu laikotarpiu, kai jų buvo 1,700.

Socialinės politikos specialisto
profesoriaus Romo Lazutkos nuo-
mone, jeigu valdžia duoda abiturien-
tui didesnę pasirinkimo laisvę, turėtų
suteikti ir daugiau informacijos apie
tai, kas jo laukia. „Kai jaunimas girdi,
kokie yra pasakiški kokių nors „Leo
LT” vadybininkų atlyginimai, tai ir sva-
joja apie juos”, – sakė R. Lazutka.

Švietimo ir mokslo ministerija
neketina „iš viršaus” reguliuoti jau-
nų žmonių pasirinkimo. „Valstybė
nustato įvairių krypčių studijų krep-
šelių skaičių, tačiau negali aukšto-
sioms mokykloms nurodyti, kiek stu-
dentų jos gali priimti į mokamas vie-
tas”, – teigė švietimo ir mokslo mi-
nistro atstovė spaudai Aistė Skar-
žinskaitė. Anot jos, ne tokias populia-
rias, bet paklausias specialybes pa-
traukliau turėtų pristatyti pačios
aukštosios mokyklos.

Išsilavinês jaunimas negauna darbo

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Vilniuje į kelionę po Viduržemio
jūrą išlydėta lietuvių įgula su jachta
,,Gold of Lithuania” (,,Lietuvos auk-
sas”), nešianti žinią Viduržemio jūros
uostams apie Lietuvos vardo tūks-
tantmetį ir Vilnių – šių metų Europos
kultūros sostinę.

Vilniaus arkikatedroje pašven-
tinta Lietuvos tūkstantmečio vėliava,
vyko atsisveikinimas su jachtos įgula.
Misijos dalyvius sveikino ir tęstinu-
mo simbolinę dovaną įteikė pasaulį
apkeliavusios jachtos ,,Ambersail”
įgulos atstovai.

Jachtos startas numatomas rug-
pjūčio 15 d. iš Kroatijos uosto Splito.
Istorinė iniciatyvos ,,Millenium Litu-
aniae – Europos gimimas” dalyvių
buriuojama jachta pabuvos Kroatijos,
Albanijos, Graikijos ir Italijos uos-
tuose, plauks į Kretos, Maltos, Sicili-
jos ir Korsikos salas.

Per 40 dienų numatoma aplan-
kyti 9 šalis ir 15 miestų, kuriuose

,,Gold of Lithuania” įgula iškels Lie-
tuvos tūkstantmečio vėliavą, prista-
tys Vilnių ir jo renginius, bendraus su
vietos bendruomenėmis, keisis verslo
ryšiais.

Į Lietuvą buriuotojai numato su-
grįžti rugsėjo 28 dieną.

Projekto tikslas – atkartoti Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) didiko Mikalojaus Kristupo
Radvilos Našlaitėlio 1583–1584 me-
tais piligriminės kelionės maršrutą.
Ši istorinė asmenybė svarbi ir tuo,
kad iškart po kelionės Radvila Naš-
laitėlis finansavo ankstyvojo baroko
Nesvyžiaus bažnyčią, statytą pagal
Romos Il Gesu bažnyčios pavyzdį, –
tai faktas, liudijantis, kad vakarietiš-
kos Europos kultūros reiškiniai į Lie-
tuvą ir LDK įžengė nevėluodamos.

Kelionės metu bus kuriamas do-
kumentinis filmas, buriuotojų misija
įprasminta fotonuotraukose ir kelio-
nių apybraižų knygoje, kurios auto-
rius – rašytojas Tomas Staniulis.

A. Valinskas suabejojo Liustracijos
komisijos reikalingumu

Seimo buhalterè pinigus
skolindavo ir Seimo nariams

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Delfi.lt)
– Parlamento vadovas Arūnas Valins-
kas, išgirdęs apie Liustracijos komisi-
jos pirmininko Algimanto Urmono
svarstymus trauktis iš pareigų, siūlo
apskritai pamąstyti, ar Lietuvai rei-
kia tokios komisijos. A. Valinsko nuo-
mone, jos darbus galbūt galėtų atlik-
ti Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetas (NSGK).

Klausiamas, ką mano apie šios
komisijos pirmininko, teisininko A.
Urmono atsistatydinimą, Seimo pir-
mininkas tiksliai neatsakė, mat, pa-
sak A. Valinsko, šią informaciją jis su-
žinojo iš spaudos.

Parlamento vadovas suabejojo, ar
A. Urmonas išties nori pasitraukti iš
pareigų. A. Valinsko nuomone, kai
žmogus apie savo pasitraukimą iš
pareigų praneša per spaudą, gali būti,
kad jis nėra apsisprendęs žengti šio
žingsnio.

,,Jeigu jis apsispręstų ir pasaky-
tų, kad tikrai nenori tęsti šios veik-
los, Konstitucija nenumato prievarti-
nio darbo”, – sakė Seimo vadovas.

Remiantis įstatymais, Liustraci-
jos komisijos pirmininką ir narius
Seimo NSGK pritarimu skiria ir at-
leidžia Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) vadovas.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Delfi.lt)
– Aiškėja naujos aplinkybės beveik
pusės milijono litų pasisavinimu įta-
riamos Seimo buhalterijos kasininkės
Reginos Petkelienės byloje – pasiro-
do, paskolas parlamente gaudavo ne
tik įtariamosios draugė, bet ir kai
kurie Seimo nariai. Iš Lukiškių kalė-
jimo išleista įtariamoji sutiko bend-
radarbiauti su ikiteisminį tyrimą at-
liekančiais pareigūnais, kuriems ir
papasakojo apie nuo 2006 m. Seime
veikusį „paskolų banką”.

R. Petkelienė jau yra apklausta
pas ikiteisminio tyrimo teisėją, ku-
riam taip pat patvirtino, kad Seimo
nariams ir parlamento darbuotojams
(nurodė net jų pavardes) yra skolinu-
si pinigų iš kasos. Moteris tikino esą

turėjusi ir tai patvirtinančius doku-
mentus – iš viso 120,000 litų sumai.
Tačiau, pasak R. Petkelienės, prieš
pat ikiteisminio tyrimo pradžią „vo-
kelio su dokumentais” paprašė viena
jos viršininkė, kuri šį faktą dabar esą
kategoriškai neigia.

Seimo pinigų pasisavinimu įta-
riama kasininkė taip pat aiškino, kad
apie „paskolų banką” žinojo daugelis
buhalterijos darbuotojų, tačiau dabar
jie esą bijo duoti tai patvirtinančius
parodymus. Be to, moteris pareiškė,
kad apie pinigų trūkumus buvo žino-
ma daugeliui Seime, nes kasmet at-
liekami patikrinimai tebuvę tik for-
malūs. Ar ši R. Petkelienės iškelta
versija yra pagrįsta, pareigūnai dar
aiškinasi.

Prezident∂ jau gavo algâ

Verslininkai tyliai kençia nuo reketo

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Visagine, Ignalinoje, Švenčionyse,
Šalčininkuose smulkieji verslininkai,
kaip ir prieš dvidešimt metų, tyliai
kenčia nuo reketo. Nė vienas žurna-
listų kalbintas verslininkas nesutiko
skelbti savo pavardės viešai.

,,Bėdų ir taip pakanka – nusikal-
tėliai, naudodamiesi blogėjančia kri-
minogenine padėtimi, ima reikalauti
pinigų už ‘apsaugą’”, – pasakojo vie-
nas prekybininkas.

Įsirengęs kioską jis prekiauja
maisto produktais ir gaiviaisiais gėri-
mais. Verslininko prekyvietę ne sykį
lankė jauni vyrukai ir siūlė savo ,,ap-
saugą”. Jam nesutikus išdaužė kios-
ko langus.

Kitas verslininkas pasakojo, kad
nusikaltėliai bandė prievartauti tur-
tą, o iškvietus apsaugos darbuotojus
vakare supjaustė jo automobilio pa-

dangas.
Tačiau Švenčionių rajono polici-

jos komisariato viršininkas Arvydas
Sinis teigė, kad oficialiai į policiją nie-
kas nesikreipė. ,,Daugelį metų apie
turto prievartavimą iš verslininkų
nieko nesu girdėjęs”, – sakė jis, teig-
damas, kad pareigūnai tikrai pajėgūs
išaiškinti turto prievartavimo atvejus
ir ištirti bylas.

Vienas turto prievartavimo atve-
jis šįmet tirtas Šalčininkų rajone. As-
muo grasindamas reikalavo kito pi-
liečio pinigų. Tačiau baudžiamosios
bylos tyrimas buvo nutrauktas.

Policijos departamento Krimina-
linės policijos biuro viršininkas
Algirdas Matonis sakė, kad oficialių
turto prievartavimo atvejų, lyginant
su pernai ar užpernai, šių metų
pradžioje užfiksuota mažiau.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA) – Vienas iš seniausių Lietuvos miestelių –
Merkinė švenčia 650 metų jubiliejų – 1359 m. kryžiuočių kronikose pirmą
kartą paminėta Merkinės pilis. Kryžiuočių kronikose nuo 1359 m. minima Ne-
muno ir Merkio santakoje stovėjusi Merkinės pilis, kurią 1377 m. kryžiuočiai
nusiaubė. Savo kronikose kryžiuočiai mini gyvenvietę Merken arba Merkenpil
(Merkenpille, t. y. Merkinės pilis). Miestelio vardas, kalbininkų teigimu, aiš-
kiai hidronimiškas – nuo Merkio upės, kuri teka pro Merkinę. Rugpjūčio
15–16 d. Merkinėje vyks jubiliejinė šventė ,,Čia Vienaragio gyventa”. Iškil-
mingo renginio svečiai bus supažindinami su garsiąja legendomis apdainuo-
tos Merkinės praeitimi, miestelio seniūnas įteiks Merkinės vėliavą Vilniaus
miesto savivaldybės atstovams. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
kaip ir žadėjo, už pirmąjį mėnesį at-
siėmė tik pusę atlyginimo, tačiau ji
gavo ir gerokai didesnę išmoką iš Eu-
ropos Komisijos (EK).

D. Grybauskaitei už liepą pri-
skaičiuota 17,812 litų darbo užmo-
kesčio, atskaičius mokesčius jis su-
mažėjo iki 13,536 litų.

Prezidentūra pranešė, kad vals-
tybės vadovei išmokėti 6,768 litai. To-
kia pat likusi suma pervesta į Valsty-
binės mokesčių inspekcijos biudžeto
pajamų surenkamąją sąskaitą.

Tačiau prezidentė gauna ir gero-

kai didesnę išmoką iš EK. Jai, kaip
buvusiai EK narei, trejus metus kas
mėnesį priklauso pusės komisarui
priklausančio atlyginimo suma –
27,000 litų. Pirmąją tokią išmoką D.
Grybauskaitė jau yra gavusi.

D. Grybauskaitė prisiekė ir prezi-
dento pareigas eiti ėmė nuo liepos 12
d. Jei atlyginimas jai būtų skaičiuoja-
mas nuo liepos pradžios, D. Grybaus-
kaitei būtų priskaičiuotas 26,125 litų
darbo užmokestis.

Netrukus pirmoji prezidento vals-
tybinė renta bus pervesta ir kadenci-
ją baigusiam Valdui Adamkui. Per
mėnesį ji sieks 12,375 litus.
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WASHINGTON, DC
Tarp širdį veriančių istorijų,

kurias JAV prezidentas Barack Oba-
ma pasitelkė agituodamas už svei-
katos apsaugos pertvarką, labiausiai
jaudina jo paties motinos, kuri pra-
laimėjo kovą su vėžiu ir draudimo
bendrovėmis, istorija. Spausdamas
pertvarkyti sveikatos apsaugos sis-
temą, B. Obama dažnai primena kri-
zes, su kuriomis susiduria amerikie-
čiai, drauge su darbu prarasdami ir
savo teisę į medicinos paslaugas arba
skelbdami bankrotą, kai smarkiai
pablogėja sveikata.

BOGOTA
Įtakingas Kolumbijos Katalikų

Bažnyčios dvasininkas kritikavo vy-
riausybės planą priimti į septynias
kolumbiečių bazes JAV pajėgas, o
dieną prieš tai kairiųjų vadovai per-
spėjo, kad regione jau pučia ,,karo
vėjai”. ,,Tai buvo truputį netikėta ir
mes pasijutome taip, lyg pas mus
veržtųsi”, – sakė monsinjoras Juan
Cordoba, kuris yra Vyskupų konfe-
rencijos sekretorius. Pietų Amerikos
valstybių sąjunga susitarė surengti
viršūnių susitikimą, kurio metu bus
aptarinėjamas tas susitarimas, pa-
piktinęs daugelį šiame regione.

SYDNEY
Papua ir Naujojoje Gvinėjoje

sudužus lėktuvui, kuris skrido į tu-
ristų pamėgtą rajoną, žuvo visi 13 juo
skridusių žmonių, pranešė Austra-
lijos premjeras. Lėktuvas, kuriuo
skrido 11 keleivių ir 2 įgulos nariai,
dingo antradienį ryte, prastu oru
artėdamas prie oro uosto Kokodos
regione. Lėktuve buvo 9 australai, 1
japonas ir 3 vietiniai žmonės.

MOGADIŠAS
Somalio Puntlando regione neži-

nomi užpuolikai nužudė 6 užsienie-
čius, tikriausiai iš Pakistano, pranešė
liudininkai. Dar 2 žmonės per tą išpuo-
lį mečetėje buvo sužeisti.Vietos gyven-
tojai sakė, kad tie užsieniečiai buvo ap-
sirengę kaip musulmonų dvasininkai.
Žmonės pasakojo, jog išpuolio moty-
vas galėjo būti įtarimai, kad tie užsie-
niečiai susiję su „al-Qaeda”.

Pasaulio naujienos

Rusija skirs lèšû Abchazijos
saugumui

LONDONAS
Didžiosios Britanijos sostinėje

Londone du plėšikai iš vienos juvely-
rinės parduotuvės pagrobė įvairių
papuošalų už beveik 40 mln. svarų
(apie 160 mln. litų). Tai didžiausia
vagystė per visą šalies istoriją. Du
ginkluoti nusikaltėliai įsiveržė į
„Graff” juvelyrinę parduotuvę New
Bond gatvėje ir grasindami ginklas
pavogė 43 brangenybes bei laikro-
džius. Išeidami jie paleido du įspėja-
muosius šūvius į žemę. Nusikaltėliai
buvo užfiksuoti ne tik juvelyrinėje
įrengtų vaizdo kamerų, bet ir gatvėje
buvusio praeivio.

ROMA
Italijos premjeras Silvio Berlus-

coni paragino fotografus gerbti jo pri-
vatumą ir suteikti jam ,,truputį ra-
mybės”, rašo dešiniosios pakraipos
italų dienraštis ,,Il Giornale”. S.
Berlusconi ypač piktinosi tuo, kad
fotografai vėl bandė fotografuoti prie
jo vilos Sardinijoje, kai ten vakarą
vyko vienos jo dukters gimtadienio
vakarėlis. Trys fotografai buvo
suimti ir priversti atiduoti atminties
korteles su nuotraukomis.

SOČIS
Ukrainos prezidento Viktor Juš-

čenka sekretoriatas laisvai aiškina
Rusijos prezidento Dmitrij Medvedev
laišką, įžvelgdamas jame tam tikros
agresijos, pareiškė valstybės sekreto-
rius, Rusijos URM vadovo pavaduo-
tojas Grigorij Karasin. Taip diploma-
tas komentavo prezidentą remian-
čios partijos ,,Mūsų Ukraina” tary-
bos vadovės Veros Uljančenko pareiš-
kimą, kuriame kalbama apie Rusijos
vadovo kreipimosi ,,agresyvų toną”.

ATĖNAI
Graikijos policija pranešė, kad iš

vieno laivo šalies pagrindiniame
uoste Pirėjuje konfiskavo 500 kg
kokaino ir suėmė šešis tarptautinio
narkotikų kontrabandos tinklo na-
rius. Patikrinimą prekiniame laive,
kuris plaukė į Bulgariją, graikų poli-
cija atliko po to, kai praėjusį mėnesį
iš kolegų amerikiečių gavo informaci-
jos, kad tame laive gali būti narko-
tikų kontrabanda iš Kolumbijos.

EUROPA

JAV

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Minskas sutiks dalyvauti Maskvos
globojamose Kolektyvinėse operaty-
vinio reagavimo pajėgose (KORP),
jeigu bus normalūs prekybiniai san-
tykiai su Rusija, pareiškė Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka.

Pajėgos kovai su terorizmu ir ki-
tomis grėsmėmis steigiamos Kolekty-
vinio saugumo sutarties organizacijo-
je (KSSO), kurios narės, be Rusijos ir
Baltarusijos, yra Kazachstanas, Kir-
gizija, Tadžikistanas, Armėnija ir Uz-
bekistanas. Pastarasis, kaip ir Balta-
rusija, kol kas neprisijungė prie KORP.

Pastaruoju laiku vykstant krizei
ir Minskui suartėjant su Vakarais
sąjungininkės Rusija ir Baltarusija
išgyveno virtinę prekybos karų. Kai

Rusija laikinai uždraudė importuoti
baltarusiškus pieno produktus, A.
Lukašenka birželį neatvyko į KSSO
susitikimą Maskvoje, kur buvo pasi-
rašyti dokumentai dėl KORP steigimo.

,,Už ką turi žūti mūsų vaikinai?
Už tai, kad Baltarusija į Rusijos rinką
neįleidžiama? Arba už tai, kad už
energetikos išteklius iš Kazachstano,
Rusijos pašėlusius pinigus turime
mokėti? – cituoja prezidento žodžius
vietos informacijos agentūros. – Jeigu
mes ketiname žūti vienas už kitą, tai
neužvažiuokime vienas ant kito,
gyvenkime kaip vienoje valstybėje.”

A. Lukašenka sakė, kad jis pra-
nešė apie šią nuostatą partneriams
neformaliame KSSO susitikime Kir-
gizijoje rugpjūčio pradžioje.

A. Lukašenka pateiks Maskvai
sâskaitâ už karinê sâjungâ

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Delfi.lt)
– Rusijos premjeras Vladimir Putin
trečiadienį atvyko į Abchaziją savo
pirmojo vizito po to, kai Maskva per-
nai pripažino šio nuo Gruzijos
atsiskyrusio regiono nepriklausomy-
bę, pranešė atstovas.

,,2010 m. Maskva skirs 15–16
mlrd. rublių Abchazijos valstybės
sienos ir Rusijos karinės bazės įren-
gimui Abchazijoje”, – „RIA Novosti”
cituoja Rusijos federacijos ministro
pirmininko žodžius, pasakytus inter-
viu Abchazijos žurnalistams prieš
kelionę į šią šalį.

„Šiais metais Abchazijos biudže-
tui palaikyti jau skyrėme apie 2,5
mlrd. rublių, tačiau yra ir kitų išlai-
dų. Ateinančiais metais išlaidos bus
panašios, gal šiek tiek mažesnės. Ta-
čiau kitais metais saugumui užtikrin-
ti, t. y., mūsų karinei bazei ir Ab-
chazijos valstybės sienai įrengti skir-
sime labai didelę sumą”, – pareiškė V.
Putin.

„Tai – pasienio stiprinimas, bū-
tent šiuolaikinės sienos kūrimas. Tai
daroma tam, kad šalis galėtų ben-
drauti – ir su Gruzija, ir su Rusija.
Taip pat tam, kad tai būtų šiuolai-
kinė infrastruktūra, su pačios sienos
įrengimu, pasienio karių ir karinės
bazės aprūpinimu. Visa tai Rusijai
kainuos apytikriai 15–16 mlrd. rub-

lių”, – pabrėžė Rusijos premjeras.
Be to, V. Putin teigimu, Rusija ir

toliau teiks Abchazijai paramą socia-
linėje srityje.

„Pasakysiu tiesiai – ir toliau
tęsime pensijų mokėjimą. Taip, kaip
mes tai darėme nuo 2003 m., vado-
vaudamiesi mano priimtu sprendi-
mu. Šiam tikslui šiais metais buvo
skirta daugiau nei 1 mlrd. rublių. Ki-
tais metais mes išsaugosime šias
išmokas. Jokių pakeitimų įvesti ne-
ketiname”, – pabrėžė Rusijos vyriau-
sybės vadovas.

Rusija taip pat planuoja prisidėti
prie Abchazijos infrastruktūros pro-
jektų.

Rusijos premjeras trečiadienį
griežtai perspėjo Gruziją nebandyti
vėl jėga atsiimti dviejų atsiskyrusių
regionų ir sakė, kad jai praėjusių me-
tų karas su Rusija turėjo būti gera
pamoka. V. Putin sakė, kad negali at-
mesti kito konflikto Kaukazo regione
galimybės, kol Gruzijoje valdžioje yra
prezidentas Michail Saakašvili. Ta-
čiau po praėjusių metų karo Gruzijai
bus ,,daug sunkiau” pamėginti pa-
naudoti jėgą prieš Pietų Osetiją ir
Abchaziją, pridūrė jis.

Rusija ir Gruzija praėjusią savai-
tę paminėjo pirmąsias savo penkių
dienų karo dėl Pietų Osetijos me-
tines.

,,Kitais metais saugumui užtikrinti, t. y., mūsų karinei bazei ir Abchazijos vals-
tybės sienai įrengti skirsime labai didelę sumą”, – pareiškė V. Putin.

Scanpix nuotr.

PIETŲ AMERIKA

AUSTRALIJA

AFRIKA



8 DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis

VAISTAI NUO TROŠKULIO
Paruošė Nijolė Nausėdienė El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Karštomis vasaros dienomis or-
ganizmui ypač reikalingi skysčiai.
Kiekvienas savaip įsisaviname skys-
čius ir iš tikrųjų net nežinome, kiek
tų skysčių mums reikia ar teisingu
būdu malšiname troškulį?

Kada ir kiek?

Iš kur atsiranda troškulys? Daž-
niausiai organizmas tokiu būdu įspė-
ja apie savo poreikius. Tvyrant karš-
čiams, esant dideliam fiziniam krū-
viui, netekus kraujo, turint nudegimų,
prasidėjus vėmimui ir viduriavimui,
gausiam prakaitavimui, pajutus raume-
nų traukulius reikia daugiau gerti.

Troškulys – savotiškas apsaugi-
nis instinktas, gelbėjantis organizmą
nuo vandens netekimo. Tačiau kai tik
vandens pusiausvyra organizme atsi-
stato, toks ,,apsauginis” instinktas iš
karto išnyksta. Todėl turint sveikus
inkstus, gerti reikia tiek, kiek norisi.
O dėl reikiamo vandens kiekio nesu-
taria net medikai.

Smūgis inkstams

Kita problema, kai inkstai pra-
randa gebėjimą sulaikyti vandenį.

Organizmo poreikis skysčiams padi-
dėja, tačiau tai neatitinka realių van-
dens apykaitos galimybių. Troškulys
išlieka net tada, kai išsiskiriančio šla-
pimo kiekis sumažėja ir atsiranda pa-
brinkimų ant kojų, rankų, veido. To-
kiu atveju troškulys įspėja apie inks-
tų nepakankamumą. Kartais trošku-
lys būna susijęs su kai kurių vaistų
vartojimu. Taip pat pavojinga yra
vartoti šlapimą varančius vaistus, no-
rint numesti svorio, galima padaryti
žalos inkstams.

Endokrinologiniai sutrikimai

Nuolatinį troškulį gali sukelti
hormonų, reguliuojančių vandens ir
druskų apykaitą, balanso sutrikimas.
Sergant cukriniu diabetu, cukraus
perteklius kaujyje smarkiai padidina
išsiskiriančio šlapimo kiekį. Todėl
žmogus daug geria, tačiau jį vis dar
kankina troškulys. Jeigu diabetu ser-
gančius žmones, turinčius vartoti in-
suliną arba cukraus kiekį mažinan-
čius preparatus, ima kamuoti troš-
kulys, tai liudija ligos paūmėjimą.

Padidėjus skydliaukei, atsiranda
nepaprastas troškulys. Tačiau kartu
pasireiškia ir kiti požymiai, leidžian-
tys nustatyti negalią: juntami kaulų

skausmai, sekina greitas nuovargis,
raumenų silpnumas. Išplaunamas iš
kaulų kalcis šlapimą nudažo balta
spalva. Tai rimta liga, kuri reikalauja
gydymosi pas endokrinologą.

Vandens įtaka

Vanduo yra svarbus veiksnys, re-
guliuojantis kūno temperatūrą atsi-
žvelgiant į aplinkos temperatūrą. Jis
aktyviai prisideda prie riebalų apy-
kaitos, išvarydamas juos su prakaitu
ir taip palaikydamas nuolatinę me-
džiagų apykaitą. Pakankamai išgėrus
vandens, žarnyne sumažėja bakteri-
jų. Kaip medžiagų apykaitos rezulta-
tas, susidaro daugybė žalingų medžia-
gų, kurias virškinimo sistema, ne-
gaudama vandens, pasisavina. Tada
susiaurėja kraujagyslės, pakyla krau-
jospūdis. Tai ne liga, kaip kartais ma-
noma, o gydančiųjų gamtos jėgų dar-
bas, todėl reikia gerti vandenį.

Būtina šilto vandens išgerti ry-
tais, iš karto apie du puodukus, vos
tik atsikėlus. Žmogus rytais gali gerti
tiek, kiek trokšta. Jei žmogus, dažnai
lakstantis į tualetą naktį, išgeria van-
dens prieš miegą, jis rizikuoja su-
sirgti kepenų ir inkstų liga. Labai
naudinga gerti vandenį tuoj po karš-
tos vonios, nes tai padeda organizmui
išsivaduoti nuo atliekų.

Vandens vengti reikėtų pasi-
vaikščiojimo metu, bėgant varžybose,
ypač maratoną. Vanduo gali pakenkti
skrandžio sienelėms. Jeigu norite nu-
malšinti troškulį, reikia gerti ne ledi-
nį šaltą vandenį, o kūno tempera-
tūros – taip skystis greičiau pasisavi-
namas.

Sultys – be drėgmės, yra turtin-
gos vitaminų, mikroelementų, nau-
dingų organizmui pektinų. Tačiau
sultys, jeigu nėra šviežiai spaustos,
apsunkina organizmą nereikalingais
konservantais ir cukrumi.

Alus. Netikėkite reklama – alus
troškulio nenumalšina, o tik padidi-
na. Be to, jį geriant padidėja kalorijų.
Vokiečių mokslininkų tyrimai patvir-
tino, kad žmonės, reguliariai gerian-
tys alų troškuliui malšinti, sveria
15–20 sv. daugiau, nei tie, kurie pir-
menybę teikia vandeniui ir sultims.

Pienas. Karštą dieną pienas gali
tapti tikru išsigelbėjimu nuo vargi-
nančio troškulio, o mineralinės drus-
kos, įeinančios į pieno sudėtį, užkerta
kelią organizmui netekti vandens. Ir
nors pagunda vienu ypu išgerti šalto
pieno stiklinę labai didelė, nepamirš-
kite, kad tai – tiesus kelias susirgti
angina. Pienas šiuo atžvilgiu kur kas
pavojingesnis nei vanduo. Pienas taip
pat sutrikdo virškinamo trakto
darbą, sukelia reumatą.

Mineralinis vanduo. Trošku-
liui malšinti daugelis žmonių pa-
sirenka mineralinį vandenį. Tačiau

mineralinio vandens sudėtyje pasitai-
ko tokių druskų ir priemaišų, kurių
žmogaus organizmas nepajėgus pasi-
savinti. Kai kurios iš tų druskų iš or-
ganizmo nepasišalina. Jos kaupiasi
raumenyse, sąnariuose ir juos veikia.
Ypač nepatartina jo duoti gerti vai-
kams.

Gira. Natūrali gira yra labai
naudinga. Ji ne tik puikiai numalšina
troškulį, bet ir gerina medžiagų apy-
kaitą. Tačiau šiais laikais tikra gira
nustumia to paties pavadinimo ga-
zuoti gėrimai, kuriuose daug konser-
vantų, cukraus, dažiklių, o tai visiš-
kai nenaudinga.

RAUMENŲ TRAUKULIAI IR
LIAUDIES MEDICINOS

IŠMINTIS

Sulaukėme vasaros, tad galime
pasinaudoti jos teikiamais malonu-
mais: ilgiau pabūti gamtoje, pasi-
vaikščioti, pasidarbuoti darželyje,
pasimaudyti ir pasilepinti vandeniu.
Tačiau vasaros sezonas gali sukelti ir
rūpesčių. Verta susirūpinti, jei pra-
dėjo varginti dažnas mėšlungis ir
raumenų traukuliai, ypač pavojingi
vandenyje. Apie mėšlungius plačiau
norėtų sužinoti kelios skaitytojos, ku-
rios nei iš šio, nei iš to buvo mėšlun-
gio suimtos.

Mėšlungio atsiradimo prie-
žastys. Mėšlungio priežastys gali
būti centrinės nervų sistemos, širdies
kraujotakos ir stuburo ligos, neurozė,
pervargimas, kalio, kalcio, magnio ir
kitų mineralinių medžiagų bei skys-
čių trūkumas organizme. Pagyvenu-
sių žmonių raumenis mėšlungis su-
traukia dažniau. Mėšlungio priepuo-
liai ištinka ir pervargus raumenims,
kraujyje esant pernelyg mažam cuk-
raus kiekiui, apsinuodijus, sergant
skydliaukės ligomis. Raumenis gali
sutraukti ir sveikiems žmonėms,
ypač paplaukiojus arba ilgai vaikš-
tant.

Priklausomai nuo priežasties,
mėšlungis gali sutraukti raumenis
retai, netikėtai arba kartotis tam tik-
ru dažniu – kas savaitę, mėnesį ar net
metus. Dažniausiai mėšlungis kojų ar
rankų raumenis sutraukia kelioms mi-
nutėms. Jei mėšlungis trunka ilgai, jo
priežastis gali būti stuburo ligos.

Kojų raumenų mėšlungis.
Kojų raumenis mėšlungis dažniausiai
sutraukia naktį, tačiau vyresnio am-
žiaus žmonėms ir netinkamai besi-
maitinantiesiems gali sutraukti ir
dieną. Kojų mėšlungis atsiranda per-
šalus, pervargus nuo fizinio darbo.
Naktį raumenis gali sutraukti ir nėš-
čioms moterims, ypač jei organizme
trūksta kalcio ir magnio.

• Jei mėšlungis sutraukė kojų
raumenis naktį, atsargiai, nedaryda-
mi staigių judesių, nuleiskite kojas
ant grindų, lėtai atsistokite, kad su-

sitvarkytų kojų kraujotaka. Paskui
pradėkite masažuoti sutrauktą rau-
menį, kol jis atsipalaiduos. Tada at-
sigulkite į lovą ir kelioms minutėms
pakelkite kojas.

• Galite mėšlungio sutrauktą
raumenį atpalaiduoti ir taip: pasto-
vėkite ant skaudamos kojos pirštų
galiukų, kol mėšlungis pranyks.

• Stipriai įremkite mėšlungio
traukiamą koją ir kurį laiką spauski-
te pėdą, pamasažuokite blauzdas.
Paskui sučiulpkite šaukštelį medaus.

• Patartina giliai ir ramiai kvė-
puojant stipriai spausti mėšlungio su-
traukto raumens labiausiai iškilusią
vietą rodomuoju pirštu 20–25 sekundes.

Traukuliai vandenyje. Mėš-
lungis gali sutraukti raumenis ne tik
šaltame vandenyje. Jis gali atsirasti
ir tada, kai vanduo šiltas, ar net vo-
nioje besimaudant. Svarbiausia, jei
pajutote, kad raumenis sutraukė
mėšlungis, neišsigąskite. Tiesiog pa-
galvokite, kaip galite sau padėti. Rau-
menys atsipalaiduos, jei:

• Sutrauktą raumenį bakstelėsi-
te kokiu nors smailiu daiktu, galbūt
maudymosi kostiume turite kokią
įsegtą sagę?

• Stipriai paspauskite sutrauktą
vietą nykščiu.

Kaip apsisaugoti nuo mėšlungio
vandenyje? Prieš maudydamiesi ap-
šilkite – pabėgiokite, padarykite kele-
tą rankų ir kojų pratimų, jas patrin-
kite ir pamasažuokite.

Vaistai iš Jūsų virtuvės. Kai
organizme trūksta kalcio ir magnio,
pažeidžiami normalūs raumenų susi-
traukimo procesai, tada pajuntame
skausmingą mėšlungį. Šių elementų
pusiausvyra ypač svarbi raumenims.
Dažniau valgykite varškę, pieno pro-
duktus. Jei trūksta magnio, valgykite
ruginę duoną, gerkite mineralinį van-
denį, kurio sudėtyje daug magnio. Jo
taip pat yra jūrų žolėse, pupelėse, ru-
pių miltų gaminiuose, žalios spalvos
lapinėse daržovėse, riešutuose, sėklo-
se. Jei traukulių priežastis yra kalio
trūkumas organizme, kasdien suval-
gykite po saują džiovintų abrikosų.
Be to, valgykite bananų ir moliūgų,
nes juose yra daug kalio. Raumenis
sutraukia ir dėl natrio trūkumo orga-
nizme, ypač jei gausiai prakaituojate.
Šiuo atveju valgykite daugiau sūraus
maisto.

Jei mėšlungis dažnai kamuoja
naktį, organizmui trūksta B grupės
vitaminų, kurių yra kepenėlėse, sojų
pupelėse, bananuose, jautienoje, na-
minių paukščių mėsoje, lašišose,
alaus mielėse, graikiniuose riešutuo-
se, avocado vaisiuose. Be to, šiuo at-
veju organizmui papildomai reikia
vitamino E, kurio yra augaliniame
aliejuje, margarine, saulėgrąžų sėklo-
se, migdolų ir žemės riešutuose.

Raumenis gali sutraukti ir dėl to,
kad organizme trūksta skysčių. Pasi-
stenkite gerti skysčių gerokai dau-
giau, taip pat svarbu gausiai šlapintis.

• Kiekvieno valgio metu suvalgy-
kite po 2 šaukštelius medaus. Liau-
dies medicinos žinovai teigia, kad
traukuliai nustos varginti jau po 2-jų
savaičių.

• Jei ryte ir vakare kojų padus iš-
tepsite šviežiomis citrinų sultimis ir
palauksite, kol jos išdžius, mėšlungis
taip pat išnyks.

• Mėšlungiui sutraukus kojų
raumenis, įtrinkite juos sausais
garstyčių milteliais.

• Padės ir valerijonų šaknų
antpilas, nes jis veikia raminančiai.

Parengta pagal
Remigiją Zinkevičienę
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Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai

Akiû ligos

Vidaus ligos

Stuburo ir skausmo ligos

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LENKIJA

ČIIAA GGAAL�JJOO BBŪTTII JJŪSSŲ
SSKKEELLBBIIMMAASS

Tel. 773-585-9500

TOMAS MARCINKEVIÇIUS

Prieš savaitę Punsko užeigoje
įvyko naujosios Lenkijos lietuvių jau-
nimo sąjungos (LLJS) valdybos rinki-
mai. Tuo pačiu buvo aptartos per
2006–2009 metų kadenciją iškilusios
problemos, išsakytos nuomonės dėl
tolimesnės organizacijos veiklos bei
pristatyta senosios valdybos veiklos
ataskaitą.

Paskutiniai treji organizacijos
gyvavimo metai buvo pakankamai
vaisingi darbais – nenutrūko joks
tradicinis renginys (kaip antai estra-
dinių dainų koncertas ar vaikų šokių
šventė „Aguonėlė”), įkurtas sąjungos
tinklalapis (kuris, beje, paskutiniu
metu dėl ekonominio nuosmukio
turėjo būti uždarytas), gautos naujos
patalpos. Įvyko ir keletas naujų
renginių – „Latino lituano” šokių
vakaras bei lietuviškojo ritinio varžy-
bos. Visgi, ar šio plano nederėtų
pavadinti nedideliu? Visi ankstesnės
valdybos nariai dėl vieno fakto suta-
ria be abejonių – galima buvo padary-
ti daugiau. Sunku pasakyti, kokiomis
sąlygomis dirbs naujoji valdyba, gali-
ma tik teigti, jog jau kurį laiką trun-
kantis sunkmetis nepalengvins jiems
užduoties.

Per rinkimus iškeltą Sąjungos
statuto problemą teko ilgokai narplio-
ti. Tačiau iš trijų abejones keliančių
statuto punktų, kuriuos buvo siūlo-
ma keisti, nepakito nė vienas. Mat
buvo norima sutrumpinti valdybos
kadenciją iki 2 metų, pakeisti teiginį,
apibrėžiančią LLJS veiklos užmojus,
o taip pat atnaujinti valdybos rinki-
mo principą. Diskusiją galima vadinti
vaisinga, kadangi kai kurių suvažia-
vimo dalyvių nuomonės bei patirtis
atskleidė dabartinės padėties pliusus
ir minusus – kodėl esamas valdybos
rinkimų modelis yra tinkamesnis, nei
siūlomas, kaip deramai išnaudoti 3

metų kadencijos laikotarpį, kas sle-
piasi po teiginiu apie Sąjungos veiklą
„visuomeniniame ir politiniame ša-
lies gyvenime”.

Galima buvo išgirsti, ko jauni-
mas tikisi iš naujos valdybos ir ką
norėtų matyti per ateinančius metus,
o taip pat išsakyti savo kritiką bei
pastabas. Iki šiol dirbusią valdybą su-
sirinkusieji vertino įvairiai. Vieniems
patiko jų atvira veikla bei faktas, jog
jie tęsė tradicinius renginius. Kitiems
trūko naujovių, jie kėlė stagnacijos
problemą. Ne paslaptis, kad didžioji
dalis Lenkijos lietuvių jaunimo neži-
no, kas yra LLJS. Šią neapdairumo
klaidą stengsis ištaisyti naujoji valdy-
ba, kurią sudaro Tomas Berneckas,
Laima Jonušonis (pirmininko pava-
duotoja), Loreta Kalinauskaitė, To-
mas Marcinkevičius (pirmininkas) ir
Aidis Staskevičius.

Veiklos strategija artimiausiems
trejiems metams apibrėžiama kaip
plėtra. Susitvarkius naujai valdybai
su vidaus problemomis ir šiek tiek
„apšilus” naujose pareigose bus sten-
giamasi užmegzti ryšius su kitomis
vietos organizacijomis, o taip pat su
Europos šalių lietuvių jaunimo sąjun-
gomis. Jau per pirmąjį neformalų
susitikimą pasirodė, jog valdyba yra
pilna idėjų ne tik ką reikia keisti,
atnaujinti, įvesti ar pataisyti, bet ir
kaip tai padaryti. Juk klausimai
„kas” ir „kaip”, tokie skirtingi, bet
neatskiriami, yra esminiai.

Ar naujos vadovybės planai dėl
organizacijos ateities leis plačiau
pasireikšti vietos jaunimui – laikas
parodys. Belieka tikėtis, jog pagrin-
diniam jaunimo ginklui – energijai ir
šviežioms idėjoms – nepritrūks šo-
vinių nei jėgos paspausti gaiduką. 

Lietuviams.com

Išrinkta nauja Lenkijos lietuvių
jaunimo sąjungos vadovybė

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 69

Tas, sako, išdidžiai porina apie savo
kaimą: ,,U nas vsio jestj, i kultura i
vsio!”, o viena ranka valosi sau nosį į
kelnes, o kita pažastį kasosi.

Bet nežiūrint savo tamsumo,
gudai kolchozininkai buvo gerašir-
džiai žmonės ir su Vincu labai neblo-
gai sutarė. Tik mūsų kariams ir kai-
miečiams pastoviai ramybės neduo-
davo bolševikų partizanai, dažnai at-
silankydami į kaimus ir terorizuoda-
mi vietinius gyventojus. Tie dažniau-
siai būdavo iš nespėjusių pabėgti
bolševikų aktyvistų ir sovietų karei-
vių bei karininkų.

Kartą į tokį kaimą ir atsilankė
neprašyti svečiai. Apsistoję vienoje
gudo sodyboje, jie gėrė degtinę ir rei-
kalavo maisto. Tame name buvo šei-
mininkas ir jo jaunas sūnus. Bolše-
vikai po puotos buvo pasiruošę į miš-
ką prievarta išsivesti ir šeimininko
sūnų. Tėvas, žinoma, visai nenorėjo,
kad jo sūnus taptų raudonuoju bandi-
tu. Todėl, sulaukęs progą, pasišalino
ir nubėgo pranešti lietuvių dalinio
vadui, kuriuo, kaip minėjau, kaimie-
čiai visiškai pasitikėjo.

Atskubėję Vinco būrio vyrai ap-
supo tą sodybą, bet nepuolė – pasis-
lėpė, nes viduje dar buvo likęs vienas
civilis – gudo sūnus. Reikėjo jį išgel-
bėti. Tada Vincas vienas nuėjo į sody-
bą, o savo vyrams pasakė, kad šau-
dytų tik po to, kai jis iššaus signalinę
raketą, atrodo, raudoną. Gerai mokė-
damas rusiškai, jis tikėjosi, kad gal
pavyks įkalbėti bolševikus pasiduoti
ir taip išvengti nereikalingų aukų.

Ko gero, viduje buvo tamsu, ar
Vincas nepažino jaunojo gudo. Nes,
kai jis įžengė pro trobos duris,
vargšas gudelis, norėdamas padėti
mūsų kariams, staigiai stvėrė už šali-
mais sudėtų bolševikų ginklų, norė-
damas juos nuginkluoti. Brolis surea-
gavo instinktyviai (ir tai virto didele
tragedija!). Jis pamanė, kad tai bolše-
vikas ir iš savo ,,Maschinenpistole”
paleido seriją į jaunuolį. Ką nors
pakeisti jau buvo vėlu. Matydamas,
kad gudelis jau žuvęs ir raudonieji
griebiasi už ginklų, jis metė granatą,
bet išlėkdamas atgal pro duris,
užmiršo pasilenkti ir galva smarkiai
kalė tiesiai į staktos viršų. Pargriuvo
viduje... Sprogusi granata jam labiau-
siai sužeidė kojos pėdą, po ko jis dar
ilgai nešiojo ortopedinį batą.

Po šio įvykio aš aplankiau jį
Kauno Karo ligoninėje. Bet į klausi-
mą, kas atsitiko, Vincas tik atsakė:
,,Ai, ėjau pas mergas, parkritau ir
susižeidžiau.” Visas detales aš vėliau
sužinojau iš jo būrio vyrų.

Vincas labai pergyveno, kad per
lemtingą apsirikimą, jis nušovė šei-
mininko sūnų.

Jaunasis gudas buvo palaidotas,
kaip kovoje kritęs karys, pagal visus
to meto statutus. O lietuviai kariai
tėvui surentė visiškai naują namą.
Bet netekties skausmo tai jam, tur-
būt, nesumažino.

* * *
Lietuvos Nepriklausomybės pa-

skelbimo 25 metų sukaktį, kiek leido
gyvenimo sąlygos, mūsų batalionas
minėjo Vasario 16 dieną. Minėjimas
pradėtas vietos bažnyčioj pamaldo-
mis, kurias atlaikė ir tai dienai pri-
taikytą pamokslą pasakė karo kape-
lionas kun. Ignatavičius. Pamaldų
metu kariai giedojo religines giesmes.
Pamaldos baigtos Tautos himnu. Po

to už žuvusius bataliono karius buvo
sugiedotas „Libera”.

Grįžus iš bažnyčios, kuopose buvo
bendri pietūs. Vakare kuopos susi-
rinko kino salėje, kur buvo atlikta mi-
nėjimo meninė dalis. Bataliono va-
das, atidarydamas minėjimą, savo
žodyje trumpai apibūdino lietuvių
tautos sunkų ir garbingą kelią įgy-
vendinant 1918 m. Vasario 16 d. tau-
tos vyrų pasirašytą Nepriklauso-
mybės Aktą. Tarp kitko priminė, kad
mes Rytuose kovojantieji lietuviai,
esame Nepriklausomybės kovų parti-
zanų ir savanorių įpėdiniai, ir mums
didelė garbė tenka savo krūtinėmis ir
ginklu, greta visų Europos tautų, už-
tverti kelią raudonajam siaubui, ku-
ris gresia Europai ir tuo pačiu mūsų
tautai. Be to, bataliono vadas pranešė
kariams, kad mūsų tautiečiai Vasario
16 d. proga mus nuoširdžiai sveikina
ir per Savitarpinę pagalbą prisiuntė
mūsų batalionui daug vertingų do-
vanų: šiltų aprangos dalykų, knygų ir
kt. Tai rodo, kad Tėvynė neužmiršta
savo vaikų, plačiai išblaškytų po Ru-
sijos žemes ir kuo galėdama stengiasi
jiems palengvinti sunkų kovos kelią.

Žuvusieji bataliono kariai pa-
gerbti atsistojimu ir vienos minutės
susikaupimu. Po kalbos sugiedotas
Tautos himnas.

Po to scenoje, papuoštoje Fiure-
rio, Basanavičiaus, tautine ir Reicho
vėliavomis, j. ltn. Č. vadovaujant, bu-
vo atliktas j. psk. M. parengtas poezi-
jos, muzikos ir dainų montažas „Mū-
sų kelias’’. Padainuota keletas tau-
tinių, karinių dainų, padeklamuota
eilėraščių ir paskaityta keletas links-
mų feljetonų. Pirmą kartą suorgani-
zuotas stygų orkestrėlis neblogai pa-
sirodė. Pakilia nuotaika baigtas mi-
nėjimas. Galbūt, prisidėjo prie geros
karių nuotaikos ir tai, kad Vasario 16
d. išvakarėse batalionas sėkmingai
įvykdė vieną svarbų kautynių uždavi-
nį, be jokių sau nuostolių paėmė daug
bolševikų belaisvių, ginklų ir stambų
karo grobį.

(„Kariai Rytuose minėjo Vasario
16’’, psk. Juozas Mikštas, „Karys’’
1943.03.06)

* * *
Iš Vinco vadovaujamame dalinyje

tarnavusių karių (vieno jų pavardė
buvo Gaidys) esu girdėjęs dar apie
vieną kovinį epizodą, kuriame irgi
buvo sužeistas Vincas.

Tuomet Vinco dalinio vyrai ruo-
šėsi eiliniam žygiui, kurio kelias ėjo
pro pavojingą Gudijos mišką. Norėda-
mas išsiaiškinti, ar tas kelias yra sau-
gus, vadas, kaip ir priklauso, išsiuntė
į priekį žvalgybinį būrį, kuriam va-
dovavo toks labiau paradinis karinin-
kas j. ltn. Litvinas. Net karo sąlygo-
mis baltas pirštines mėgstantis mū-
vėti Litvinas užduotį atliko atmesti-
nai. Galbūt pabijojo ar tingėjo kiek
giliau išžvalgyti vietovę ir, kai Vinco
jau visas dalinys žygiavo per tą
mišką, jie netikėtai užėjo ant NKVD
diversantų pasalos. Pasipylė kulkų
lietus, ir pirmam, aišku kliuvo, Vin-
cui, nes, kaip ir visuomet, jis ėjo voros
priekyje. Brolį tada sužeidė į krūtinę
(bet, ačiū Dievui, nesunkiai) ir jis
krito vietoje.

– Dėdė sužeistas! – sušuko šalia
ėjęs karys.

Vincas tarp savo karių turėjo
draugišką pravardę „dėdė’’. 

Bus daugiau.

SENELIÛ-LIGONIÛ PRIEÑIÙRA. 
7 metû patirtis, geros rekomen-

dacijos, be ñalingû îproçiû.
Skaniai gamina maistâ, automo-
bilis, tvarko namus ir aplinkâ.
Tel. 708-925-8365, Pranas

IEÕKO DARBO



Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo 50 dol. auką
laikraščiui paremti. Labai ačiū už Jūsų auką.
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ATGYJA PRIMIRŠTI
VARDAI IR DARBAI

Krepšinio išvykai 
Pietų Amerikon – 50

PETRAS PETRUTIS

Mintimis grįžtant į praeitį, atgy-
ja primiršti vardai ir vaizdai. Deja, ne
iš karto jie atgyja. Taip atsitiko ir šių
eilučių autoriui. Mėginant prisiminti
seniai prabėgusias dienas ir tų dienų
įvykius. Tebūna jam atleista už pra-
ėjusios savaitės laidoje nepaminėtas
vienas krepšinio rungtynes Sao Paulo
mieste prieš A. D. „Floresta” koman-
dą. Tai buvo pirmasis jėgų išbandy-
mas Sao Paulo mieste. Šios rungty -
nės baigėsi mūsiškių pergale 66:53.

Iš Sao Paulo skridome į Rio de
Janeiro. Čia buvo malonu susipažinti
su vietiniais lietuviais. Buvo smagu
aplankyti Lietuvos diplomatinę ats -
tovybę ir atnaujinti pažintį su seno -
kai bematytu Petru Babicku. Tada jis
dar buvo pakankamai sveikas ir tei -
giamai nusiteikęs. Taip bent mums, o
gal reikėtų pasakyti, kad jis tik čia ra -
šančiajam, taip atrodė? Kiek vėliau,
deja, jam teko atsisveikinti su šiuo
pasauliu. Norėtųsi pasakyti, kad P.
Ba bickas buvo didelių gabumų žmo-
gus. Jis rašė eilėraščius, straipsnius
ir knygas, buvo vienas pirmųjų Lie -
tuvos radijo darbuotojų. Prieš daugelį
metų jis ne kartą kalbėjo ir Čikagos
„Margučio” radijo laidose.

Rio de Janeire buvome apgyven-
dinti Niteroi saloje esančiuose sporto
rūmuose. Čia Pan American sporto
žaidynėms rengėsi Brazilijos valsty-
binė krepšinio rinktinė. Čia (brazilų
kvietimu) teko ir mūsiškiams susi-
durti su tuometinio pasaulio nugalė-
tojais. Ką gi, kaip buvo iš anksto tikė-
tasi, brazilai įveikė fiziškai ir dva-
siškai išvargusius Š. Amerikos lietu-
vius.  Baigminė pasekmė: 99:66 lietu-
vių nenaudai.

Atsisveikinę su brazilais vykome
į Venesuelą. Šioje valstybėje mus glo-

bojo vietos lietuvių sudarytas komite-
tas, kur reiškėsi jau Kolumbijoje (iš-
vykos pradžioje) pažinti Jurgis Bie-
liūnas ir M. Bundelis. Pirmosios run -
g tynės buvo sužaistos Maracai mies -
te, prieš „Aragua”,  Venesuelos ko -
man  dą. Šį kartą teko mūsiškiams nu -
sileisti. Laimėjo „Aragua” 94:88.

Tačiau Valencijos mieste pavyko
atsigriebti ir Caraboro provincijos
rin ktinę sudoroti 94:88 pasekme.
Pergalę teko pakartoti valstybės sos-
tinėje, susitikus su Caracas rinktine.
Šių rungtynių baigminė pasekmė
80:64.

Deja, nepavyko tinkamai pasi-
reikšti rungtynėse su Venesueloje
viešėjusia  ,,St. German”, Puerto Ri -
co, komanda. Ji mūsiškius įveikė
81:69. Sakoma, kad sportiniame pa -
saulyje daugiausiai vertinamas da -
lyva vimas – rungtyniavimas, o ne pa -
siekta pergalė. Taip sakoma, nors at -
viriau kalbant, šios rungtynės nebu-
vo reikalingos.

Venesueloje, vietos lietuvių pas-
tangomis, teko pasinaudoti karinės
aviacijos poilsio namais – patogiomis
lo vomis, vandens baseinu, skaniais
maisto patiekalais, radijo ir TV apa-
ratūra ir t.t.

Venesuelos krepšinio vadovybė
rodė norą atsakomosioms rungty-
nėms. Jie norėjo sudaryti krepšinio
rinktinę ir ją nuskraidinti į JAV
rungtynėms su lietuvių krepši nin -
kais. Deja, šis pasiūlymas, nors tuo
metu buvo mūsiškių palankiai įver-
tintas, nebuvo įgyvendintas. Atviriau
kalbant, vargu ar tuo metu (prieš 50
metų) mūsų išeivijai būtų užtekę ryž-
to ir galimybių rungtyniauti ir glau -
džiau bendrauti su kitų tautų valsty -
bi nio lygio vienetais.

Grįžtant į Dėdės Samo žemę teko
pabuvoti egzotiškame Port of Spain
mies te ir čia sužaisti dar vienas rung-
tynes. Trinidado salos gyventojai apie
mūsų išvyką sužinojo iš vietos žinia-
sklaidos. Pasirodo, jog mes pagarsė-
jome ne tik Pietų Amerikos žemyne,
bet ir tolėliau nutolusiose vietovėse
Ka ribų jūros salose. Port of Spain
mieste teko rungtyniauti lauke įreng-
toje krepšinio aikštėje. Mūsų oponen-
tų komandą sudarė išimtinai juo-
dosios rasės krepšininkai. Šios rung-
tynės baigėsi mūsų laimėjimu 59:49.
Po rungtynių buvome pavaišinti vie -
tos krepšinio sąjungos pirmininko re -
zi dencijoje.

Trinidad ir gretimai esančioje
To bago saloje gyvena įvairiausi žmo-
nės. Čia netrūksta anglų ir airių kil -
mės žmonių. Taip pat yra daug indų,
kinų ir kitokio plauko žmonių. Seniai
seniai Kuršo kunigaikščio valia To ba -
go saloje buvo apgyvendinti kuršiai ir
latviai. Kas žino, gal tarp jų  buvo ir
lie tuvių?

P. S. Naudotasi Lituanistinio ty -
ri  mo ir studijų centro archyvine me -
džia  ga, leidiniu „Išeivijos lietuvių
spor  tas. 1944–1984” ir as meniška
patirtimi.                   (Bus daugiau)

Prozininkas, poetas, publicistas, dip -
lo matas, fotografijos menininkas,
dai lininkas, Lietuvos radijo kūrėjas ir
darbuotojas Petras Babickas Rio de
Janeiro susitiko su krepšininkais iš
JAV.                    www.xxiamzius.lt

EDVARDAS ŠULAITIS

Ilgesnį laiką Čikagoje gyvenantys
tau tiečiai gerai pažinojo Kazį Ro žan -
s ką, kurį daugelis vadindavo „knyg -
nešiu”, nes šį vyrą matydavo kiek -
viename lietuviškame renginyje prie
knygomis nukrauto stalo. Jis steng-
davosi renginių lankytojams įpiršti
naujų ar seniau išleistų lietuviškų
kny gų.

Peržengęs savo 80-ją amžiaus
sukaktį, Kazys nusprendė grįžti gy -
venti į tėvynę ir įsigijo būstą Vilniaus
senamiestyje, kad galėtų nueiti į
svarbesnius renginius. Tą žingsnį jis
žengė jau Lietuvai atgavus neprik-
lausomybę, 2001-siais. Tėvynėn par-
sivežė nemažą archyvą ir daug kny -
gų. Didelę dalį perdavė Nacio nalinei
M. Mažvydo bibliotekai. Daug knygų
padovanojo gimtųjų Debeikių, Užpa -
lių, Utenos, Vyžuonų bibliotekoms.
Jis parėmė 1995-siais pastatyto pa -
minklo Debeikiuose 1944–1954 me -
tais žuvusiems partizanams statybą.

Atšventė savo 90-ajį gimtadienį

Nepaisant, kad Kazys nėra jau-
nas žmogus (pavasarį atšventė savo
90-ąjį gimtadienį), jis dar vis stengia -
si lankytis lietuviškuose rengi niuo se
Vilniuje, nors juose knygų jau nepar-
davinėja. K. Rožanskas glaudžiai
ben drauja su iš Čikagos atvykusiais
ir Vilniuje viešinčiais tautiečiais: pa -
sikalba, pavaišina, kai kuriuos ir ap -
do vanoja.

Ilgesnį laiką Lietuvoje viešėjęs
Vy tautas Zalatorius, užėjęs pas šį
tau  tietį, susilaukė 100 litų dovanos. Į
Čikagą šiomis dienomis sugrį žęs V.
Zalatorius šią sumą (susidarė 40 do -
lerių) perdavė Cicero miestelio lietu-
vių sekmadieninei „kavinei”. Lai min -
gi ciceriečiai geradariui pasirašė ir
pasiuntė padėkos atviruką.

K. Rožanskas per savo ilgą gy -
venimą daug kur dirbo, nemažai kur
pabuvojo. Vokiečių okupacijos me tais
jis platino pogrindinę spaudą. 1944
m., įstojęs į Vietinę rinktinę, dalyva-
vo kovose su „Armija Krajova”. Vo -
kiečių suimtas buvo išsiųstas prievar-
tiniams darbams iki karo pabaigos.

Pasibaigus Antrąjam pasauliniam
karui, dirbo amerikiečių kariuome-
nės sargybos kuopoje. 1947 m. persi-
kėlė gy venti į Angliją, kur dirbo įvai-
rius darbus ir jau tada pradėjo platin-
ti lietuviškas knygas.

Tuomet sugalvojo vykti į JAV,
kur atsirado 1958-siais. Čia ilgą laiką
tarnavo „General Motors” bendrovė-
je. Taip pat reiškėsi įvairioje lietu-
viškoje veikloje. Buvo JAV LB Kul -
tūros tarybos reikalų vedėju (1959 –
1973 metais). Eidamas šias pareigas
jis rūpinosi vadovėlių leidyba, jų
siuntimu mokykloms, leidinių plati-
nimu.

Išėjęs į pensiją, vadovavo dien-
raščio „Draugas” knygynui (1981 –
2000 m.) Priklausė daugeliui organi-
zacijų (šauliams bei kitoms). Taip pat
materialiai rėmė įvairias lietuviškas
organizacijas, buvo kai kurių projek-
tų rėmėjas. Kadangi visą gyvenimą
daug judėjo ir dirbo, tai išliko dar jau-
natviškai atrodančiu vyru, žymiai
jau nesniu nei jo dokumentai rodo.
Atvykęs iš Vilniaus aplankyti Čika-
gos, jis, patekęs į ,,Draugo” gegužinę,
visą pusdienį darbavosi prie baro.

Linkime „knygnešiui” ir rėmėjui
Kaziui Rožanskui daug sėkmės, lai -
mės ir sveikatos gyvenant savo tė vy -
nėje, kuriai jis daug metų dirbo ir jos
ilgėjosi.

Buvęs čikagietis Vilniuje atšventė
garbingą sukaktį  

,,Knygnešys” K. Rožanskas ,,Draugo”
gegužinėje prie baro. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

Indrė Bartašiūnienė su vaikais Milda
ir Mindaugu.

Nuotrauka iš asmeninio albumo

Gyvename ir niekada nežinome,
kas mūsų laukia. Visus sukrečia
žinia, jei mūsų pažįstamą ar artimą
žmogų aplanko liga, ypač, jei jinai
klastinga. Tokia liga neseniai ap-
lankė 38-metę Indrę Bartašiūnienę.
Operacijos, varginančios chemote-
rapijos kursai. Atrodė – liga pasi-
traukė. Tačiau pasirodo, kad ji tik
klastingai pritilo ir, praėjus kuriam
laikui, vėl kirto iš peties. Šiuo metu
Indrė gydosi ligoninėje, jos vėl laukia
daugybė išbandymų. Dėl mamos
ligos sunerimę ne tik Indrės tėveliai,
mamos pasveikimo laukia 13-metis
Mindaugas ir 14-metė Milda. Daug
padeda Indrės draugai ir pažįstami –
jie lanko ją ligoninėje, rūpinasi vai-
kais, tvarko jos dokumentus, padeda
jai būti stipriai. Indrė keletą metų
dirbo Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje, mūsų skaitytojai ją prisimena iš
jos spausdintų straipsnių ,,Drauge”.
Moters šeimai reikalinga pagalba.
Norintys padėti Indrei pinigus gali
pervesti į jos sąskaitą ,,Chase Bank”:
JPMorgan Chase Bank, N.A., Chica-

Reikalinga pagalba

Tęsinys. Pradžia liepos 30 d. ir rugpjūčio 6 d. numeriuose

go, IL 60670. Routing #071000013;
sąsk. #749893947.

Indre besirūpinančiųjų vardu,
Laima Apanavičienė
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JUNGTINÈ KARALYSTÈ

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Pustrečio tūkstančio kilometrų
per porą savaičių. Kasdien po beveik
porą šimtų kilometrų. Šešios valsty-
bės: Jungtinė Karalystė, Belgija,
Nyderlandai, Vokietija, Lenkija ir
Lietuva. Nuo Londono iki Vilniaus –
dviračiu. Toks sumanymas, tarsi do-
vana Lietuvai, mininčiai savo vardo
paminėjimo tūkstantmetį, kilo dviejų
jaunų lietuvaičių, gyvenančių Camb-
ridge, galvose. Rugsėjo 7–21 d. Ma-
rius Puluikis ir Manvydas Džiaugys
dviračiais keliaus į Lietuvą savo žygy-
je pavadintame „Grįžtam 09”, aplan-
kydami pakeliui pasitaikančias Lie-
tuvos ambasadas.

– Banalu, bet turiu paklausti,
kaip kilo sumanymas leistis į šį
žygį?

Manvydas: Dažnai susiduriame
su nuomone, jog jei emigruoji, tai
išduodi savo valstybę. Netgi atvykęs
čia į Cambridge, iš tiesų pastebėjau,
jog kai kurie jauni žmonės apsimeta,
kad nėra lietuviai arba jų nepažįsta,
vengia. Ko gero, blogiausia ir širdį
suspaudžia, kai jaunas lietuvis keikia
savo gimtąjį kraštą, motyvuodamas
tuo, kad viskas ten blogai, kad švieti-
mo sistema sugriuvusi. Ir dažnas
išvažiuoja lyg nuo kažko bėgdamas.
Dviračiais važinėjam gana dažnai. Ir
tiesiog buvo noras parvažiuoti kažka-
da su dviračiais į Lietuvą. Bet vis
galvojom ir atidėliojom, kol galų gale
pagalvojom, kodėl gi to nepadarius,
kai Lietuva švenčia savo vardo tūk-
stantmetį?

Marius: Aš mėgstu išbandymus.
Sumanymas kilo natūraliai. Kai daug
važinėji dviračiu, nori išsikelti sau
dar didesnį iššūkį ir pagalvojau, kodėl
gi ne į Lietuvą. Būtų smagu parva-
žiuoti namo su dviračiu į ten, kur aš
gimiau! Tai mano didžiausia kelionė
ir tokiai kelionei reikia labai labai
daug planavimo, o taip pat ir treni-
ravimosi.

– Kokią žinią nešite šio žygio
metu?

Manvydas: Simbolinė žinia bū-
tų tokia, kad vis dar yra jaunų žmo-
nių, kurie myli Lietuvą, mums ne vis
vien, kas joje dedasi, ir mums malonu
girdėti geras naujienas apie ją ir ne-
malonu išgirsti blogas. Ir mes norime
grįžti.

Marius: Kaip ir Manvydas mi-
nėjo, tai simbolinė žinia. Mes esame
lietuviai, važiuojame į Lietuvą, ten,
kur gimėme. Tai yra tarsi mūsų do-
vana Lietuvai jos vardo paminėjimui.
Taip pat norėčiau pridurti, kad skati-
name dviračių turizmą, kad būtent
dviratis yra ekologiška susisiekimo
priemonė.

– Iš kur ta aistra dviračiams?
Manvydas: Aš su jais nuo pat

mažumės važinėju. O čia, Cambridge,
dviratis – neatsiejama gyvenimo da-
lis: į darbą, į universitetą, visur su

dviračiu. Sveika ir greičiau negu vie-
šasis transportas. Gerai kartais pasi-
važinėti dviračiu, nes smegenys gau-
na deguonies ir tada gyvenimas atro-
do ne toks blogas, ir šypsena atsiran-
da ant veido, o tada jau jokios krizės
nebaisios.

Marius: Atrodo, jau mintyse už-
programuota: kaip tu gali nesivaži-
nėti dviračiu? Kaip galima važiuoti
viešuoju transportu? Man tai jau
įgimta. Keista, per metus laiko
Cambridge nesu važiavęs viešąja
transporto priemone, nebent tai būtų
traukinys iš Cambridge į Londoną. Ir
čia, Cambridge, pažįstu nemažai
žmonių, kurie kasdien mina dviratį į
darbą bent po 7 mylias.

– Kiek lėšų reikia tokiam pro-
jektui? Ar sulaukėte kokios nors
pagalbos?

Manvydas: Tiesą pasakius, ne-
būtum žmogus pagalvojęs, kad tokia
kelionė taip brangiai gali atsieiti. Iš
tiesų, viskas darosi sudėtingiau, nes
nusprendėme tai padaryti per dvi
savaites. Daugiausia ir svarbiausia,
man regis, kainuos maistas. Nes dvi-
račius jau turim. Paramos... Išsiun-
tėme 20 laiškų prieš porą savaičių, 16
iš jų – į Lietuvą. Kol kas gavome
atsakymą tik iš „Vilniaus – Europos
kultūros sostinės 2009”, kurie padės
skleisti žinią apie mūsų kelionę. Beje,
vakar susisiekiau su Užsienio reikalų
ministerija, kuri pasiruošusi su mu-
mis bendradarbiauti (tik dar neaišku
kaip).

– Kokio fizinio, o gal net psi-
chologinio pasirengimo reikia?
Kaip ruošiatės?

Manvydas: Fizinio pasiruošimo,
be abejo, reikia. Mano nuomone, vis
dėlto visų svarbiausia yra psichologi-
nis pasirengimas. Tai, kaip save
nuteiki, ir kokiomis mintimis leisies į
kelionę.

Marius: Ko gero, ir aš manau,
kad psichologinis pasiruošimas yra
svarbiausia. Nes, jei žmogus neturės
psichologinio pasirengimo, jis po
pirmų treniruočių lengvai pasiduos,
nes dažnai sunkios treniruotės būna
skausmingos, bet kartu ir malonios.
Be to, po tokių treniruočių tarytum
kyli laiptais, ir tavo fizinis pranašu-
mas stiprėja. Ir tai padaroma ne per
vieną mėnesį. Jeigu žmogus važinėja
dviračiu šiek tiek daugiau, tai pasi-
rengimas jam gali užtrukti apie pora
mėnesių. Na, tai ne „Tour de Fran-
ce”, bet pasiruošimas yra būtinas.

– Papasakokite kaip viskas
vyks, koks jūsų planas?

Manvydas: Pradėsime Londone
(Lietuvos ambasadoje), užsuksime į
Briuselį, Hagą, Berlyną, kur taip pat
yra Lietuvos ambasados. Kartu su
savimi vešimės vėliavą su mūsų logo-
tipu, norėtume, kad ambasadoriai
pasirašytų ant jos, taip įamžindami
mūsų buvimo vietą ir laiką. Po to šią
vėliavą Lietuvą mylinčio jaunimo
vardu Vilniuje norėtume įteikti svar-
biam asmeniui. Dėl to dar nesame
tikri, tikriname galimybes. Sąrašo
viršuje, be abejo, Prezidentė.

– Ar žygis labiau nukreiptas į
lietuvišką auditoriją, ar skirtas
atkreipti ir užsieniečių dėmesį?

Manvydas: Žinau viena, kad
Lietuvos vaidmuo ir aktualumas –
svarbiausia.

Marius: Vien tai, kad važiuo-

Iš Londono į Vilnių – dviračiais

jame į Lietuvą, daug ką pasako. Ir
būtent iš Londono, kur, ko gero, gyve-
na daugiausia lietuvių emigrantų.

– Kaip suprantu pabrėžiate
emigracijos problemą? Bet ar tai
vis dar problema? O gal tame
galima įžvelgti ir naudos?

Manvydas: Jeigu protingas, per-
spektyvus jaunas žmogus išvažiuoja
studijuoti svetur, tai nėra blogai. Bet
kai tai tampa masiniu reiškiniu, gal
tada jau ir nėra taip gerai. Arba dar
blogiau, kai žmonės išvažiuoja pilni
pykčio ir pagiežos dėl švietimo siste-
mos arba dėl kitų asmeninių prie-
žasčių.

– Kaip jūsų draugai, arti-
mieji, pažįstami, bendramoksliai
reagavo į jūsų sumanymą?

Manvydas: Dauguma palaiko, o
reagavo taip pat įvairiai. Dažniausiai
klausia: ar jūs tikrai sugebėsite? Aš,
manau, jog taip.

Marius: Visokių būna, kai kas
vadina išprotėjusiu, kai kas netiki.
Žmonės tiki tuo, kuo nori tikėti. Žino-
ma, yra žmonių, kurie palaiko. Turi-
me palaikymo klubą, kuriame yra

netoli 200 gerbėjų, ačiū jiems už
palaikymą. Tik mama sako „gal ge-
riau tu grįžk ‘mikriuku’”...

– Papasakokite truputėlį apie
save: kur studijuojate, ką studi-
juojate, kodėl pasirinkote studi-
jas Jungtinėje Karalystėje?

Manvydas: Studijuoju Filmų,
TV ir teatro dizianą Cambridge menų
mokykloje, Anglia Ruskin universi-
tete. O studijas čia pasirinkau dėl to,
kad, manau, jog galima įgauti nau-
dingos patirties, praplėsti savo aki-
ratį ir pamatyti pasaulio.

Marius: Aš tame pačiame uni-
versitete studijuoju fotografiją. Taip
pat verčiuosi dviračiais – juos tvar-
kau ir perpardavinėju.

– Ką ketinate veikti baigę
universitetą? Planuose yra Lie-
tuva?

Manvydas: Mano planuose Lie-
tuva tikrai yra ir bus.

Marius: Be abejo, Lietuva.

Sutrumpinta

Lietuviams.com

Manvydas ir Marius.                                       Nuotr. iš asmeninio archyvo

Nenorėjau skirtis, o skiriamės,
Nenorėjau nutolti, o tolstam...
Dieve duok susitikti, jei ne čia
Tai kitam Pasauly ir kitoj karalystėj.

(Vladas  Šlaitas)

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
rugpjūčio 9 d. 8:15 val. vak. į amžinybę iškeliavo

A † A
JURGIS BUBNYS

Gimė 1917 m. balandžio 28 d. Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Veronika Mankutė Bubnienė; sūnus  Algis;

sūnus Edvardas su žmona Dalia; anūkai Adelė ir Kristupas; duk-
terėčia Vaida Rivera su vyru Robert bei kiti giminės.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 14 d., nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. vak.  Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.
(87 ir  Richmond), Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 15 d., 10:30 val. ryto
Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Jurgis bus palydėtas į Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Žolinės – Švč. Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo šventė, kurios metu,
pagal lietuvišką tradiciją, būna
šventinamos gėlės. Šiemet Žolinė –
šeštadienį, rugpjūčio 15 d., ir nėra
privaloma šventė. Kun. Robertas
Pukenis praneša, kad Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje gėlės bus šventinamos prieš
Mišias sekmadienį, rugpjūčio 16 d.

�Brighton Park apylinkės LB
valdyba kviečia lietuviškąją visuo-
me nę į jų rengiamus pietus šį sekma-
dienį, rugpjūčio 16 d., Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield
Ave., tuoj po 10 val. r. šv. Mišių.
Vaišinsime šaltibarščiais, dešromis,
kopūstais, kugeliu ir kitais skanumy-
nais. Šia proga padėkosime mūsų
svečiui kun. Robertui Pukeniui už
buvimą su mumis, kai mūsų kunigas
Jaunius atostogauja, ir prisidėsime
prie jo kelionės išlaidų sumažinimo.
Salė yra vėsinama, tad bus malonu
draugiškai pabendrauti su kaimynais
ir iš toliau atvykusiais draugais.
Lauksime. 

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 2:30 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapijos salėje. Bus kavutė. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

��Rugsėjo mėnesį prade da ma
ruošti nauja grupė Sutvirtinimo sak -
ramentui. Jaunuoliai, ne jaunesni
kaip 13 m. amžiaus, kviečiami regis -
truotis Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misijos (Lemont) raštinėje. Pasi -
ruo  šimo programos vadovė – Gra sil -
da Reinytė-Petkus. Misijos raštinėje
gali registruotis ir suaugusieji, no rin -
tys priimti Krikšto, Pirmosios ko mu  -
ni jos ar Sutvirtinimo sakramentus.

��Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos metinė bendruomenės diena –
rugsėjo 20-oji. Tą dieną bus atnašau-
jamos tik vienerios šv. Mišios (10:30
val. r.) PLC kieme. Po pamaldų –
tarnysčių mugė ir vaišės.

��Rugsėjo 4 d., penktadienį 7:30
val. v. Placer Union High School (275
Orange St., Auburn, CA) koncertuos
pianistas virtuozas Rudolfas Budgi-
nas. Pianistas yra baigęs Maskvos
konservatoriją ir su koncertais va-
žinėja po visą pasaulį nuo Danijos iki
Japonijos. Nuo 1994 m. gyvena Ame-
rikoje. Šiuo koncertu prasidės R.
Budgino didžiulis koncertų turas po
Ameriką. Jis koncertuos ir Illinois
valstijoje. Tikslią datą pranešime
vėliau. Daugiau apie šį pianistą galite
sužinoti apsilankę internetinėje sve-
tainėje www.rudolfpiano.com

��Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, Ri-
zzoli knygyne, 31 w. 57th Street, New
York City (tarp 5-os ir 6-os Ave.) nuo
5:30 val. p. p. iki 7 val. v. vyks Lai -
mono Briedžio knygos ,,Vilnius – City
of Strangers” sutiktuvės. 

��Metinės gegužinės, vykusios
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vargdienių seserų vienuo-
lyne, pagrin dinį loterijos laimėjimą –
metinę ,,Draugo” prenumeratą –
laimėjo Per kūnas Krukonis iš Milton,
MA. Dėkojame seselėms už suruoštą
loteriją ir sveikiname mūsų naująjį
skaitytoją.

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Rudolfas Budginas

Daiva Baltrukenas, gyvenanti Wauwatosa, WI, tapo
,,Draugo” garbės prenumeratore. Šią skaitytoją
,,Draugas” lankys dar vienerius metus. Kar tu su garbės
prenumeratos mokesčiu skaitytoja atsiuntė ir 25 dol.
auką laik raščio leidybai paremti. Nuoširdžiai dėkojame
už auką ir sveikiname tapus gar bės prenumeratore. 

Lietuvių dienos Frackville (PA)

Kviečiame į 95-ąjį kasmetinį
„Lie tuvos vyčių” 144 kuopos organi -
zuojamą seniausią etninį lietuvių
festi valį, kuris įvyks Schuylkill Mall,
Frackville (PA) rugpjūčio 15–16 die -
nomis. Tai lietuviškas tradicinis festi-
valis pačiame didžiausiame Scranton
(PA) apylinkių prekybos centre, kurį
tomis dienomis aplanko ne tik tūks -
tančiai lietuvių kilmės žmonių, bet ir
kiti apsipirkti atėję svečiai. Ga lėsite
ne tik įsigyti įvairių lietuviškų su ve -
nyrų, pabendrauti su savo tautiečiais
iš „angliakasių” Pennsylvania re gio -
no bei pavalgyti lietuviško maisto,
bet ir pasigrožėti šiai progai parengta
programa. Išgirsite lietuvišką muzi -
ką, tautines dainas, matysite šokius,
veiks lietuvių tautodailės bei Laimos
Reiss iš Connec ti cut fotografijų paro-
dos. Daugiau informacijos tel.: 570-
874-4092 (Paul Domalakes) arba el.
paš tu:

domalakes_ins@hotmail.com 

Paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę atidarymas

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 2
val. p. p. kviečiame į naujo paminklo
žuvusiems už Lietuvos laisvę atida ry -
mą Brockton (MA). Kartu paminė -
sime Šaulių sąjungos 90-tį. Pa min k -
las bus pastatytas Nukryžiuo tojo Jė -
zaus seselių vienuolyno kapi nėse, 16
Thatcher Str., Brockton, MA. Dau -
giau informacijos suteiks J. Stundžia
tel.: 978-685-4478, Marytė Bizin -
kauskas tel.: 508-586-0650 arba L.
Sužiedėlis tel.: 781-982-0765. 

Lietuviška mugė Worcester (MA)

Worcester (MA) lietuvių moterų
sąjunga maloniai kviečia visus į va sa -
ros pabaigtuvių mugę, kuri įvyks rug-
pjūčio 30 d. Maironio parke, 52 So.
Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA.
Šventę pradėsime nuo 12 val. p. p. 1
val. p. p. – pietūs. Dėl papildomos in -
for macijos skambinkite Verai tel.
508-615-8146 arba Irenai tel. 508-
799-5469.  

„Meno8Dienos” Neringoje, VT

Rugpjūčio 23 –30 d. d. Neringos
stovykloje penktą kartą ruošiama kū -
rybinė stovykla „Meno8Dienos” su -
au gusiems. Numatomos piešimo, fo -

to grafijos meno, skulptūros, teks ti -
lės, grafikos, poezijos, judesio, juvely -
rikos, mezgimo, dramos, liaudies dai -
nų ir kitos pamokos, kurias dėstys
lie tuviai dailininkai, poetai, muzikai.
Daugiau informacijos tinklalapyje
www.neringa.org.

Šiluvos Marijos šventė 

Visus nuoširdžiai kviečiame į Ši -
lu vos Marijos šventę Nekaltai Pra dė -
tosios Mergelės Marijos šventovėje,
600 Liberty Highway, Putnam, CT
06260, š. m. rugsėjo 6 d., sekmadienį. 

Iškilmėms vadovaus vyskupas
Paulius Baltakis, OFM. Dienos prog -
rama: 10 val. r. – registracija, klauso-
mos išpažintys. 11 val. r. – šv. Mišios
ir homilija. 12 val. p. p. – pietūs. 1:15
val. p. p. – konferencija, procesija su Ro-
žinios malda vienuolyno sodyboje, Švč.
Sakramento adoracija ir palaimi ni -
mas. Apie savo atvykimą prašome pra -
nešti iki rugsėjo 1 d. tel.: 860-928-7955. 

Lietuviška gegužinė 
Brockton (MA)

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys
kviečia visus į gegužinę jų vienuolyno
sodyboje, 261 Thatcher St., Brock ton,
MA, rugsėjo 7 d. (Darbo Dienos – JAV
valstybinės šventės pirmadienį) nuo
11 val. r. iki 7 val. v. Jūsų lauks tra di -
cinis lietuviškas maistas, alus, žaidi-
mai, muzika, šokiai, antikinių maši -
nų paroda. Norintiems nupiešime ką
nors gražaus ant veido, o vaikučiai
pa jodinės ant poni. Visi atvy ku sieji
ga lės įsigyti įvairių lietuviškų prekių.
Kviečiame dalyvauti. Jei turite klau -
si mų, pasiūlymų ar norite prisidėti
prie šios šventės ruošimo, prašome
skambinti tel.: 508-587-1936 arba
508-587-1571.    

Nauji mokslo metai

Lituanistinės mokyklėlės pamo -
kos  Šv. Andriejaus lietuvių parapijos
patalpose, 19-ta ir Wallace St., Phi -
ladelphia, PA 19130, vyks sekmadie -
niais nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. (su
pertrauka 10:30 val. r. dalyvauti lie -
tuviškose mišiose). Mokykloje veiks
vai kų darželis, paruošiamoji klasė
(Kin dergarten), angliškai kalban čių -
jų, bei 1–8 mokyklinės klasės.  Smul -
kesnę informaciją apie mokyklą ra -
site tinklapyje: www.phillylac.org.

Rytinėje pakrantėje

Smagu stovykloje ,,Meno8Dienos”  Neringoje. Akimirka iš 2008 metų stovyk-
los.                                                                ,,Draugo” archyvo nuotr.

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks

spalio 17 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Iškilmingo pokylio pirmininkas – dr. Jonas Prunskis
Garbės svečias – Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Vygaudas Ušackas
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284


