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Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) –
Rugsėjo 1-ąją į mokyklas Lietuvoje
keliaus apie 430,000 mokinių, t. y.
apie 24,000 mažiau nei pernai.

Būsimą mokyklų lankomumo
statistiką pristatęs švietimo ir moks-
lo ministras Gintaras Steponavičius
sakė, jog naujuosius mokslo metus
pradės per 35,000 abiturientų ir dau-
giau kaip 28,000 pirmokų.

Mažėjantis mokinių skaičius, pa-
sak jo, reiškia, kad gali reikėti ir ma-
žiau mokytojų. Šis klausimas, Švieti-
mo ir mokslo ministerijos vadovo tei-
gimu, gali būti sprendžiamas apie 10
proc. pedagogų išleidžiant į pensiją.

G. Steponavičius pabrėžė, jog iš-
augo profesinių studijų populiarumas
– mokytis profesinėse mokyklose pra-
dės apie 44,000 jaunuolių.

Pasak jo, nors ir nėra malonu,
kad iki mokslo metų pradžios nėra
pasibaigę mokyklų remonto darbai,
bus stengiamasi ugdymo procesą už-
tikrinti, kad vaikų interesai nuken-
tėtų kuo mažiau. Jis pridūrė, jog
svarbu, kad sparčiai panaudojamos
ugdymo įstaigoms atnaujinti skirtos
valstybės ir Europos Sąjungos lėšos.

G. Steponavičius sakė, kad šie-

met naujiems mokslo metams nu-
pirkti 47 nauji mokykliniai autobu-
sai, vešiantys moksleivius į mokyk-
las. Iš viso jų yra 474.

Ministras taip pat pridūrė, kad
šiemet per įvairias programas yra nu-
matytos ,,šimtamilijoninės lėšos”
bendrojo ir ikimokyklinio lavinimo
sąlygoms gerinti.

• Kiaulių gripas (2 p.)
• Vaistažolės (2 p.)
• Ant nerimo rudens
slenksčio (3 p.)
• Mokyklos pradeda mokslo
metus (3 p.)
• Giminių susitikimai Lie-
tuvoje (4 p.)
• K. Donelaičio gimtinė
grimzta užmarštin (5 p.)
• Sekmadienio evangelija
(8 p.)
• Širdies ekologija (8 p.)
• Žolinė Pažaislyje (8 p.)
• Lietuvos kario atsimini-
mai (9 p.)
•A. Didžiulis iškeliavo am-
žinybėn (10 p.)

Medvedev užsipuola Ukrainâ ir Baltijos valstybes

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Delfi.lt)
– Prozininkė, poetė ir dramaturgė,
,,Draugo” šeštadieninio priedo re-
daktorė Renata Šerelytė rašo ne tik
knygas ar poemas, bet prisideda ir
prie prezidentės Dalios Grybauskai-
tės kalbų rašymo. Tai patvirtino pati
rašytoja: „Na ir greitai žinios sklinda.
Kaip čia pasakius, negalima pasakyti,
kad tai aš rašau kalbas, aš tiesiog už-
imu tam tikrą etatą ir padedu, pata-
riu”, – sakė R. Šerelytė.

Pasak rašytojos, jos etatas yra
priskirtas Spaudos tarnybai, kuriai
vadovauja prezidentės atstovas spau-
dai Linas Balsys. Pats grupės vado-
vas, klausiamas apie R. Šerelytės dar-
bą Prezidentūroje, atsisakė informa-
ciją patvirtinti arba paneigti, tačiau
priežasčių tam nenurodė. „Čia tiesiog
yra mūsų vidinė informacija, mes ne-
platiname tos informacijos”, – klau-
siamas apie R. Šerelytės pagalbą pre-
zidentei sakė L. Balsys.

Be R. Šerelytės, prezidentei taip
pat talkina beveik visiškai sudarytas
patarėjų korpusas. Pasak prezidentės

atstovo spaudai L. Balsio, keliose pata-
rėjų grupėse trūksta vos keleto žmonių.

Iš viso Prezidentūroje veikia 7
politinio pasitikėjimo patarėjų gru-
pės: Švietimo, mokslo, kultūros ir ne-
vyriausybinių organizacijų grupei va-
dovauja Virginija Būdienė, Teisės –
Solveiga Cirtautienė, Nacionalinio
saugumo – Jonas Markevičius, Poli-
tinės analizės ir institucinių ryšių –
Audronė Nugaraitė, Užsienio politi-
kos – Darius Semaška, Ekonominės ir
socialinės politikos grupei – Nerijus
Udrėnas, Spaudos tarnybai – Linas
Balsys. Grupių vadovai eina vyriau-
siųjų patarėjų pareigas.

Užsienio politikos reikalais, be
vyriausiojo patarėjo, rūpinasi buvusi
Užsienio reikalų ministerijos dar-
buotoja Jovita Pranevičiūtė, Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto
Rytų Europos ir Centrinės Eurazijos
studijų centrui iki šiol vadovavęs po-
litologas Laurynas Jonavičius bei Lie-
tuvos nuolatinėje atstovybėje prie
NATO dirbęs Mindaugas Žičkus.

Rugs∂jo 1-âjâ î mokyklas eis mažiau mokiniû

Maskva, rugpjūčio 30 d. (AFP/
BNS) – Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, kalbėdamas prieš 70-ąsias
Antrojo pasaulinio karo pradžios me-
tines, kritikavo Ukrainą ir Baltijos
valstybes už ,,nacių pakalikų” šlovi-
nimą.

,,Matome tam tikras pritren-
kiančias nuostatas, – interviu vals-
tybiniam televizijos kanalui ,,Rossi-
ja” sakė D. Medvedev, kurio žodžius
cituoja Kremlius. – Baltijos valstybės
ir net Ukraina iš esmės skelbia buvu-
sius nacių pakalikus savo nacionali-

niais didvyriais, kovojusiais už savo
valstybių išvadavimą.”

,,Nors visi puikiai supranta, kas
buvo, droviai nuleidžia akis, kad ne-
gadintų santykių”, – pabrėžė Rusijos
prezidentas ir pavadino ,,cinišku me-
lu” pareiškimus, kad vienoda atsako-
mybė už Antrąjį pasaulinį karą tenka
fašistinei Vokietijai ir Sovietų Sąjungai.

,,Šie įvykiai yra didžiausia XX
amžiaus tragedija, tragedija, kuri nu-
sinešė maždaug 70 milijonų žmonių
gyvybes, įvairiais skaičiavimais, šis
skaičius kol kas galutinai nenustaty-
tas. Todėl jokio kitokio šių įvykių ver-
tinimo negali būti”, – sakė D. Medve-
dev kalbėdamasis su ,,Rossija” laidos
,,Savaitės naujienos” vedėju Jevgenij
Revenka.

Jis pareiškė apgailestavimą, kad
šių įvykių interpretavime įvairiose
šalyse, ,,deja, matomas akivaizdus
regresas”.

,,Dar prieš 20–30 metų, net esant
vadinamiesiems blokams, kurie buvo
vienas kitam Nukelta į 7 psl.PERIODICALS
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1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjusį Antrąjį pasaulinį karą Rusijos prezidentas
pavadino ,,didžiausia XX a. tragedija, kuri nusinešė apie 70 mln. gyvybių”.

Prie D. Grybauskait∂s iškalbos tobulumo prisideda
žinoma rašytoja R. Šerelyt∂

,,Draugo” šeštadieninio priedo
redaktorė Renata Šerelytė.
K. Čachovskio (Delfi.lt) nuotr.
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DALIUS KEDAINIS, MD
Lockport Crossings Advocate Medical Center,

Tel. 815-834-8777 Lockport, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Šiais metais atrastas ir vis dar
paplitęs gripo N1H1 virusas tebeke-
lia susirūpinimą, nerimą bei netikru-
mo jausmą. Rodos, pakankamai spau-
doje buvo minėta ir linksniuota ši
gripo rūšis, iš pradžių vadinta ,,kiau-
lių virusu” (nors kiaulės čia ne ką
daugiau kaltos nei paukščiai ar tie
patys žmonės), vėliau tiesiog mok-
sliškai N1H1. Po šių kelių viruso ak-
tyvumo mėnesių, po pasaulinės epi-
demijos paskelbimo (Pasaulinė svei-
katos organizacija (PSO) paskelbė
epidemiją šių metų birželio 11 d.) bei
viso žiniasklaidoje sukelto sąmyšio
bei isterijos norėtųsi dar kartą paž-
velgti į šį ,,mielą’’ ir visiems pažįsta-
mą ,,vabalą’’, aptarti dabartinę padė-
tį bei, svarbiausia, pažvelgti į ateitį ir
prognozes. Manau, vieni iš svarbiau-
sių yra šie klausimai: ar mokslininkai
atrado vakciną nuo šios gripo rūšies;
koks šios vakcinos tikėtinas poveikis;
ar ji bus lengvai prieinama. Dar vie-
nas dažnas klausimas – kuo N1H1
gripo vakcina skiriasi nuo paprastos
gripo vakcinos ir ar jomis galima
pasiskiepyti tą pačią dieną.

Pirmiausia norėčiau mielus skai-
tytojus nuraminti, kad žiniasklaidoje
sukeltas sąmyšis buvo gerokai perdė-
ta. Nors dar pavasarį televizoriaus
ekranuose stebėjome Meksikoje ar
Azijoje minias žmonių, vaikštančių
miesto gatvėmis nosis prisidengus
kaukėmis, link vasaros galo šis dė-
mesys gerokai apslopo. Ir turbūt to-
dėl, kad gąsdinančios PSO prognozės,
jog ši kiaulių gripo epidemija gali
virsti nauju ,,maru’’, jog šia liga už-
sikrės trečdalis planetos gyventojų
(apie 2 milijardus), jog mirtingumas
nuo šios ligos sieks milijonus gyven-
tojų, kol kas nepasitvirtino. PSO pri-
pažįsta, kad šiandieninė kiaulių gripo
rūšis lengvesnė ir mažiau agresyvi,
lyginant su ,,ispaniškuoju” gripu,
siautusiu pasaulyje 1918–1920, palie-
tusiu apie 30 proc. planetos gyvento-
jų (apie 500 milijonų iš tuomet plane-
toje gyvenusio 1,6 milijardo) ir nusi-
nešusiu 50–100 milijonų gyvybių
(PSO duomenys). Iki šiol nuo kiaulių
gripo mirė tik keli tūkstančiai gyven-
tojų. Palyginkime šį skaičių su serga-

mumu ,,klasikiniu’’ gripu bei miršta-
mumu nuo šios ligos. ,,Klasikinis’’
gripas kasmet susargdina dešimtis ir
šimtus milijonų žmonių, o pasaulinis
mirtingumas nuo šios ligos siekia
250,000–500,000. Vien JAV nuo šios
ligos kasmet miršta 36,000 ligonių
(CDC duomenys). Palyginus su iki
šiol paskelbtos statistikos duomeni-
mis (apie 50,000 susirgusių ir apie
500 mirčių JAV), šie skaičiai lyg ir lei-
džia ramiau atsikvėpti. Tačiau nepa-
mirškime, kad už mėnesio prasideda
naujas gripo sezonas, tad galime ti-
kėtis blogesnių rezultatų.

Paskutinės Nacionalinio vakci-
nacijų patariamojo komiteto (Natio-
nal Vaccine Advisory Committee
(NVAC)) telekonferencijos, kuri įvy-
ko rugpjūčio 24 d., metu dr. Jay C.
Butler paskelbė naujausius duomenis
apie N1H1 vakciną. Iki šiol atliktų
klinikinių bei laboratorinių tyrimų
metu nepastebėta rimtų pašalinių
poveikių, ši vakcina bus prieinama
ligoniams jau šį sezoną. JAV fede-
ralinė valdžia iki šiol užsakė 195 mi-
lijonus skiepų, jie bus paskirstyti
ligoninėms bei klinikoms. Skiepiji-
mas bus pradėtas spalio mėnesio pra-
džioje. CDC pataria paskiepyti kuo
daugiau pacientų, ypač endeminiuose
rajonuose, vaikų, senyvo amžiaus
žmonių bei lėtinėmis ligomis sergan-
čių ligonių.

NVAC nepataria maišyti dviejų
gripo vakcinos rūšių kartu. Iki šiol
neturime pakankamai duomenų,
kad, skiepijant nuo abiejų gripo rūšių
vienu metu, nepadaugės pašalinių
poveikių. Kita vertus, iki šiol nežino-
ma, ar maišant šias vakcinas galima
sukelti maksimalų organizmo imuni-
nį atsaką, suteikiant organizmui tvir-
tą imunitetą (atsparumą) abiem vi-
ruso rūšims. Klinikinių tyrimų rezul-
tatai teigia, kad tvirčiausias imuni-
tetas išsivysto suleidus dvi N1H1 gri-
po vakcinas per 3 savaites. Tad, api-
bendrinus, geriausia ir saugiausia
yra skiepyti 3 kartus: pirmą kartą
nuo paprasto gripo (A tipo H3N2 bei
B tipo), kitus du kartus nuo N1H1
(kiaulių gripo).

Redakcijos žodis

Kiaulių gripo klausimais
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Nyderlandų teismas laikinai
perdavė trylikametės mergai-
tės globą valstybei, taip sužlug-
dydamas jos svajonę tapti jau-
niausiu savarankiškai aplink pa-
saulį apiplaukusiu žmogumi. Šis
sprendimas reiškia, kad Lauros
Dekker tėvai, kurie pritaria savo
dukros planams apiplaukti ap-
link pasaulį jachta, laikinai ne-
tenka teisės priimti sprendimų,
susijusių su ja. Valdininkai sune-
rimo, kad tokia kelionė yra pa-
vojinga. Turbūt ne kitaip kaip
begaliniu noru įgyvendinti savo
svajones galima pavadinti dvie-
jų lietuvių paauglių ryžtą daly-
vauti britų talentų šou „The X
Factor”. Duetui dainuojant žiū-
rovai ėmė švilpti, komisijos na-
riai vos galėjo sulaikyti juoką.
Britų spaudoje išsyk pasirodė
kandžių replikų lietuvių atžvil-
giu, tačiau merginos įsitikinusios,
kad ,,sulauks palankių laikų”.
Kaip sakoma, svajoti nedraudžia-
ma, tačiau ėjimas link svajonės
turėtų būti labai pasvertas.

Redaktorė Loreta Timukienė

Beje, čia taip pat norėčiau paste-
bėti, kad JAV federalinė valdžia at-
sargose turi dar vieną vakciną –
paukščių gripo viruso (H5N1).
Paukščių virusas (Avian Influenza)
plito pietryčių Azijoje 2006–2007 me-
tais, PSO duomenimis, apie 400 žmo-
nių penkiolikoje šalių juo užsikrėtė,
apie 250 jų mirė. Nė vienas šios ligos
atvejis nebuvo užregistruotas JAV,
tačiau saugumo sumetimais vakcina
buvo sukurta ir patvirtinta 2007 me-
tų balandžio mėnesį ir ji prieinama
federalinėse sveikatos įstaigose.
Paukščių gripo epidemijos atveju ši
vakcina būtų skubiai paskirstyta po
vietines klinikas bei ligonines, priei-
nama vietiniams gyventojams bei
medicinos personalui.

Ką visos šios gripo atmainos/
rūšys turi bendro? Atsakymas pa-
prastas: kad ir kaip jį pavadintume,
visi šie virusai sukelia vieną ligą –
gripą. Nesvarbu, ar jį pavadinsime
kiaulių, paukščių, žmonių, A ar B,
gripu, vis tiek ši liga yra gripas. An-
trasis pastebėjimas, kuriuo dar kartą
norėčiau primygtinai pasidalyti su
mielais skaitytojais, yra faktas, kad
vis dar didžioji dauguma ligonių užsi-
krečia ,,klasikiniu” (paprastu, A ar B
tipo) gripu ir būtent nuo šios gripo
rūšies miršta didžioji dauguma ligo-
nių. Todėl nederėtų pernelyg sutelkti
dėmesio į egzotiškas gripo formas.
Geriau sekti paprastus, kasdienoje
patikrintus ir išties veiksmingus pa-
tarimus. Šie patarimai galioja visoms
gripo atmainoms:

•kasmet pasiskiepykite nuo gri-
po;

•nepamirškite, kad gripas plinta
2 būdais: oro lašeliniu (kosint, čiau-
dint) bei kontaktiniu (per nešvarias
rankas, nešvarius paviršius – durų
rankenas, stalų paviršius ir t. t.) To-
dėl būtinai dažnai plaukite rankas
bei prisidenkite nosį kosint ar čiau-
dint;

•vartokite daug skysčių;
•venkite nuovargio (tiek fizinio,

tiek emocinio) bei įtampos. Nepamir-
škite, kad tinkamas poilsis bei mie-
gas yra itin svarbus geram organiz-
mo imunitetui;

•nerūkykite, ypač jei pajutote
pirmus peršalimo požymius;

•gripo sezono metu venkite žmo-
nių susibūrimo vietų (parduotuvių,
oro uostų, ligoninių)

Jei peršalimo požymiai nepra-
eina, laiku kreipkitės į daktarą. Ne-
vartokite antibiotikų savo nuožiūra.
Tad būkime sveiki!

Vaistažolės, vaistažolės...
Vaistinė ramunė – nuo

peršalimo ligų

Vaistinė ramunė – vienas žino-
miausių vaistinių augalų. Žydi gegu-
žės – rugsėjo mėnesiais. Auga lau-
kuose, pakelėse, sąvartynuose. Daž-
niausiai aptinkamas bekvapis šunra-
munis, o ne vaistinės ramunės, tad jei
norite jas rinkti, turite žinoti, kaip
atrodo vaistinė ramunė. Vaistinės
ramunės lapeliai nusvirę žemyn, o jos
viduriukas išgaubtas. Kaip vaistai
vartojami ramunių žiedai su 1 colio
žiedkočiais.

Jau antikos laikais džiovintų
ramunių žiedų arbata buvo vartoja-
ma kaip vaistas nuo galvos skausmo,
kepenų, inkstų ir tulžies pūslės ligų
bei nereguliarių mėnesinių. Šiomis
dienomis vaistinė ramunė yra daž-

niausiai liaudies medicinos vartoja-
mas vaistas. Ramunėlių arbata sėk-
mingai išgydysite sutrikusią skran-
džio veiklą net ir tuomet jei sergate
skrandžio opalige. Gydant vidines li-
gas arbatą reikia gerti reguliariai ke-
letą savaičių.

Šios vaistažolės nuoviras vartoja-
mas ir sunkiai gyjančioms žaizdoms
praplauti bei burnai ir ryklei skalau-

ti. Ramunių nuoviro inhaliacijos gydo
slogą, prienosinių ančių uždegimą bei
įvairius odos uždegimus. Ramunių
nuovirą pasigaminsite saują ramunės
žiedų dideliame dubenyje užpylę 1
litru verdančio vandens. Tuomet pa-
silenkite virš dubens ir uždenkita gal-
vą ir dubenį rankšluosčiu bei 10 mi-
nučių kiek įmanoma giliau kvėpuoki-
te garais.

Vaistinės ramunės nuovire taip
pat galima mirkyti labai prakaituo-
jančias kojas ir rankas. Tokiu nuovi-
ru taip pat skalaujami plaukai, nes jis
stiprina plaukų šaknis ir naikina
pleiskanas.

Vaikščiodami po laukus nepa-
mirškite ieškoti ir prisiskinti vais-
tinių ramunių. Susidžiovinę jas turė-
site puikų vaistą nuo įvairių uždegi-
mų bei slogos. Nukelta į 9 psl.
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Lituanistinės mokyklos JAV
pradeda mokslo metus

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Rugsėjo pirmoji. Kas iš mūsų nepamena šios jaudinančios dienos?
Atrodė visa Lietuva švenčia mokslo metų pradžią. Tai buvo tikra
šventė – su puokšte gėlių mažojo, mamos už rankos vedamo, pir-

mokėlio (gėles savo būsimai mokytojai jis būtinai nešdavo pats) ar su ro-
žės žiedu paskutinį kartą į mokyklą einančio abituriento rankoje. Dauge-
lis praeivių nusišypsodavo su glėbiu gėlių rankose tą dieną grįžtančiam iš
mokyklos mokytojui, galbūt prisiminę ir mintyse pasveikinę su šia diena
savo buvusį mokytoją.

Amerikoje šios tradicijos nėra. Mokslo metus mokyklos pradeda kiek-
viena savo nustatytu laiku, tačiau ir čia tą pradžią, tiesa, ne tokią iškil-
mingą kaip Lietuvoje, jauti – gatvėse padaugėja geltonų automobilių, va-
žiuodamas į darbą matai būrelius vaikų, belaukiančių jų.

Po Labor Day prasidės mokslo metai ir 35 JAV lituanistinėse mokyk-
lose ir ikimokyklinėse įstaigose (www.svietimotaryba.org duomenys). Vie-
nose jų susirinks daugiau, kitose – mažiau mokinių. Visos jos įkurtos ne
tik tam, kad mūsų atžalos, augdamos svečioje žemėje, išmoktų rašyti ir
skaityti lietuviškai. Bene svarbiausia – vaikams įskiepyti lietuvišką dva-
sią, meilę savo tėvų ir senelių žemei ir norą dėl jos aukotis.

Lituanistinės mokyklos JAV turi gražias tradicijas. Pirmas lietuvis
Amerikoje, įsteigęs lietuvišką mokyklą buvo pranciškonas vienuolis A.
Zaicas. Ta mokykla nuo 1888 m. pradžios labai trumpai veikė pranciškonų
vienuolyne Pulaski miestelyje, WI. Iki 1907 m. buvo įsteigta dar 10 para-
pinių mokyklų. Jas steigė kunigai, tikėdamiesi išlaikyti etninių parapijų
gyvavimą.

Nuo 1949 m. prasidėjo naujas JAV lietuvių švietimo laikotarpis. Tūks-
tančiai lietuvių, tarp jų nemažai nepriklausomos Lietuvos mokytojų, į
JAV atvyko iš pokario Vokietijos, Austrijos.

Lietuvos mokyklose dirbę mokytojai, atsižvelgę į tuometines gyveni-
mo sąlygas, tremtinių mokyklose sukaupę darbo patirtį, ieškojo būdų,
kaip iš esmės pagerinti lietuvių jaunimo švietimą. Dar ir man teko sutik-
ti to meto šviesuolius – Juozą Masilionį, Juozą Plačą, Juozą Vaišnį. Įvai-
riais klausimais teko bendradarbiauti su daug metų lituanistiniam švie-
timui atidavusiais: Danute Bindokiene, Audrone Elvikiene, Mirga Gir-
niuviene, Jonu Kavaliūnu, Regina Kučiene, Stase Petersoniene, Dalile
Polikaitiene, Maryte Sandanavičiūte-Newsom, ir daugeliu kitų. ČLM ir
dabar kartu dirbu su Jūrate Doviliene, Nijole Pupiene.

Atvykus mūsų kartai lituanistinės mokyklos, kurios jau buvo ant
išnykimo slenksčio, ne tik atgijo, bet pradėjo steigtis ir naujos. Šiemet 50-
tį švenčiančioje Maironio lituanistinėje mokykloje krykštauja per 500
mokinių, ČLM – 300. Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, Los Angeles,
Bostono lituanistinėje mokykloje kas šeštadienį į klases suguža per 100
mokinių. Mokytojų gretas papildė su pedagoginiu išsilavinimu iš Lietuvos
atvykę mokytojai.

Tačiau ką bekalbėtume, kiek besidžiaugtume mokyklų skaičiaus gau-
sėjimu, puikiais mokytojais, svarbiausia lituanistiniame švietime yra šei-
ma.

Iš dešimtmetės patirties lituanistinėje mokykloje galiu pasakyti, kad
nedaug yra mokinių, kurie savo noru ateitų į šeštadieninę mokyklą. Tai
pirmiausia – didžiulis tėvelių noras, kad jų vaikai augtų lietuviais. Ir ne
tik noras. Reikia nemažai kantrybės, net užsispyrimo, kad vaikas, ypač
sulaukęs paauglystės, eitų į lituanistinę mokyklą. Ir ne kam kitam, o tė-
vams suaugę vaikai yra dėkingi, kad jų dėka ją baigė. Įdomu, kad tie, ku-
rie patys kažkada nenorėjo lankyti mokyklos, tapę tėvais atveda į ją savo
vaikus.

Šiandien lituanistinių mokyklų vadovus ir mokytojus neramina tai,
kad ne visi lietuviai savo vaikus veda į mokyklas. Yra šeimų, kuriose užge-
so lietuviškasis žiburėlis. O gal tėveliai klaidingai galvoja, kad šiais komu-
nikacijos laikais vaikai patys išmoks rašyti ir kalbėti lietuviškai? Gaila
tėvelių, kurie atima iš vaikų teisę mokėti savo protėvių gimtąją kalbą.
Gaila ir vaikų, kurie be didelių pastangų galėtų ne tik išmokti kalbą, bet
ir išliktų lietuviais. Ar kada nors vaikai nekaltins savo tėvų taip, kaip su
ašaromis akyse kaltino viena lituanistinių kursų Dainavoje dalyvė: ,,Aš
negaliu pateisinti savo tėvų, kad jie manęs neišmokė lietuviškai kalbėti.
Kodėl aš, sulaukusi 70 metų, turiu pradėti mokytis lietuvių kalbos, kad
susikalbėčiau su savo giminaičiais Lietuvoje? Kodėl tik dabar aš susi-
pažįstu su šiuo nuostabiu kraštu?”.

ANDRIUS NAVICKAS

Nauji mokslo metai prasideda
pesimistiškai

Baigiasi vasara, prasideda neri-
mo ženklu pažymėtas ruduo. Sako-
ma, jog metų derlių nuimame rudenį.
Būtent tai ir baugina labiausiai. Kas
taps kita krizės auka?

Štai prieš kelias dienas „į vietą”
buvo pastatyti mokytojai. Ilgalaikis
mokytojų atlyginimų didinimo planas
atšauktas. Mažiausiai – pusantrų
metų. Tačiau sunku patikėti, kad ki-
tų metų gale Lietuvos biudžetas pri-
sijaukins turtus nešančius aitvarus.
Bent kol kas ir toliau mus traiško ne-
lemtas ydingas ratas – idant biudžete
atsirastų pinigų, tenka didinti mo-
kesčius ir mažinti subsidijas. To pa-
darinys – besiplečianti „juodoji rin-
ka” ir išlaikytinių armija. Taigi, dau-
gėja ne tiek pinigų biudžete, kiek tų,
kurie tiesia rankos bedarbio išmoką
gauti. Tenka dar griežtinti mokes-
tines priemones....

„Mokytojai turi būti supratingi”,
– tvirtina švietimo ir mokslo minis-
tras bei premjeras. Suprasti nėra
sunkiausia, sunkiausia – išlikti. Pri-
siminkime, ilgalaikė mokytojų atly-
ginimo didinimo programa buvo vie-
na iš priemonių gelbėti mokytojo pro-
fesiją, atsidūrusią gilioje krizėje. Da-
bar mokytojams telieka save raminti,
kad visiems blogai. Tačiau ar nuo to
lengviau mūsų vaikams, lankantiems
apverktinos būklės mokyklas, klau-
santiems pervargusių ir nusivylusių
mokytojų?

Kitas dalykas – dar kartą įsitiki-
nome, kiek pigiai kainuoja politikų
pažadai. Nors tai, regis, niekam ne
paslaptis.

Taip, šiandien sunkmetį kenčia
ne tik mokytojai, bet ir kitų profesijų
atstovai. Tačiau švietimo sistemos
gaivinimas – galėtų tapti įrodymu,
kad ne tik ieškome pinigų, bet ir
galvojame apie ateitį ir turime tvirtus
prioritetus. Deja... Tiesa, įgyvendinta
Aukštojo mokslo reforma. Šiandien
sunku vienareikšmiškai pasakyti,
kokių vaisių ji subrandins. Kiekvie-
nai reformai tenka įveikti stiprų pasi-
priešinimą ir atlaikyti kritikos aud-
ras. Tačiau neapsiverčia liežuvis sa-
kyti reformatoriams komplimentus,
kai skaitau bičiulės, išvykusios studi-
juoti į Daniją laišką. Ji rašo ne tik
apie įspūdingą universitetą ir tai, jog
studijos jai nekainuos, bet ir apie tai,
jog jau sutarė dėl paskolos pragyve-
nimui studijų laikotarpiui. Vienas
Danijos bankų jai suteiks neprocen-
tinę paskolą...

O kaip Lietuvoje? Švietimo ir
mokslo ministras išdidžiai praneša, kad
jam pavyko pasiekti, jog iš mokesčių
mokėtojų pinigų būtų kompensuoja-
ma dalis paskolos, skirtos susimokėti
už studijas, palūkanų. Jei studentas
nuspręs rimtai studijuoti ir paims pas-
kolą pragyvenimui studijų metu, jam
teks mokėti tikrai solidžias palūkanas.

Nuoširdžiai nesuprantu, ar mūsų
bankai kažkokie išskirtiniai, ar mūsų
valdžia, derėdamasi dėl paskolų stu-
dijoms, atstovavo bankininkų, o ne
būsimų studentų interesams?

Energetinis liūtas įveiktas,
tegyvuoja kas?

Rudenį turėtų būti pribaigtas

energetinis liūtas. Tai nuspręsta,
dabar tik ginčijamasi dėl „grobio” da-
lybų. Natūralu, kad verslininkai nori
iš istorinio sandorio griuvėsių išeiti
kuo pilnesnėmis kišenėmis. Vyriausy-
bės atstovai stengiasi maksimaliai
sumažinti valstybės praradimus.
Triukšmingai prasidėjęs sandoris,
kaip ir laukta, baigiasi rietenomis.
Šiandien jau nebekeliamas klausimas
– ar LEO LT sukūrimas ir egzistavi-
mas buvo valstybei naudingas? Ban-
doma viską užbaigti kuo mažesniais
nuostoliais. Bet kuriuo atveju šiuos
nuostolius padengsime mes visi, o ne
ta grupė entuziastų (politikų, žurna-
listų, verslininkų), kurie vykdė įspū-
dingą agitacinę kampaniją.

Panaršykite internete ar pavar-
tykite senesnius laikraščius ir atra-
site įspūdingų pareiškimų, jog LEO
LT sukūrimas lems Lietuvos ūkio
suklestėjimą, jog tai pats skaidriau-
sias ir naudingiausias Lietuvai san-
doris, jog mes neturime pagrindo
netikėti, kad įtakingi verslininkai
siekia ne tiek naudos sau, kiek rū-
pinasi valstybės stiprinimu. Šiandien
visos tokios kalbos kelia liūdną
šypseną.

Kaip jūs manote, ar tie politikai,
žurnalistai, verslininkai, ekspertai,
kurie kryžiumi gulė už LEO LT
steigimą, tikrai tikėjo, jog šis sando-
ris naudingas Lietuvai, o ne vienai
privačiai bendrovei? Jei taip – tai
vargu ar prasminga rimtai traktuoti
jų dabartinius samprotavimus. Vargu
ar per keletą metų jie tapo išmin-
tingesni ir įžvalgesni. Na, o jei tai
buvo kažkieno apmokėta propagan-
dinė kampanija, tai tuo labiau turime
būti atsargūs ir skeptiškai vertinti
ne tik „propagandistus”, bet ir orga-
nizacijas, kurioms jie atstovauja.
Deja, iki šiol daugumos iš mūsų at-
mintis buvo labai „trumpa”. Gal
sunkmetis privers keistis?

Seimo pirmininko medžioklė
su varovais

Rudenį keisis Seimo priminin-
kas. Tai nekelia abejonių. Nors dar
Seimo rudens sesija neprasidėjo, bet
jau dabar svarstoma, kas realiausias
kandidatas į Seimo vadovus ir kaip
keisis valdančioji koalicija?

Niekada nebuvau ir nesu politiko
vaidmenį nusprendusio atlikti Arūno
Valinsko gerbėjas. Manau, kad jis
prastas Seimo pirmininkas. Tačiau,
nepaisant to, nelabai supratau rug-
pjūčio peripetijų. Praktiškai visą pas-
kutinį vasaros mėnesį A. Valinskas
buvo dėmesio centre. Pradžioje buvę
bendražygiai atsiribojo nuo A. Valins-
ko, paskui populiarioji Dalia Gry-
bauskaitė griežtai paskelbė verdiktą
– Seimo pirmininkas turi atsistaty-
dinti. Jei to nepadarys, jį privalu at-
statydinti. To esą reikalauja politinė
etika.

Manau, pamenate, kai dar opozi-
cinė Tėvynės sąjunga griežtai kritika-
vo Valdą Adamkų, kuris esą bando
nurodinėti Seimui ir pamiršta, jog
Lietuva nėra prezidentinė respubli-
ka. Taip pat ir politikos apžval-
gininkai stebėjosi, kodėl parlamen-
tarai nekovoja už savo institucijos
prestižą. Dabar gi neteko girdėti
(išskyrus paties A. Valinsko) bandy-
mų atsikirsti Prezidentei – esą jai
nedera menkinti Seimo prestižo.
Priešingai, net opozicijos vadovas,

ANT NERIMO RUDENS
SLENKSČIO

tarsi pagal komandą, pradėjo rinkti
parašus Seimo pirmininko inter-
peliacijai. Premjeras neskubėjo teisti
A. Valinsko, tačiau, regis, jo nei kiek
nešokiravo D. Grybauskaitės noras
būti ne tik Prezidente, premjere, bet
ir vadovauti Seimui.

Visgi keisčiausia man atrodo tai,
jog dar liepą Prezidentė meiliai ben-

dravo su Seimo pirmininku. Jai neki-
lo problemų patvirtinti ir jo (vienas-
meniškai, kritikuojant bendrapartie-
čiams) deleguotus ministrus. Taip
pat ir premjeras draugiškai bendravo
su koalicijos partneriu, o pirmoji Sei-
mo pirmininko pavaduotoja Irena
Degutienė ne kartą išreiškė žavėji-
mąsi A. Valinsku. Nukelta į 9 psl.
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RITONÈ RUDAITIENÈ

Šią vasarą, švenčiant Lietuvos
valstybės vardo paminėjimo tūks-
tantmetį, daug kur tėvynėje ta proga
buvo ruošiami giminių susitikimai.
Bent trijuose ir aš tikėjausi dalyvauti.
Deja, į pirmąjį – Tonkūnų giminės,
įvykusį Ruškeliuose, netoli Pasvalio,
birželio 27–28 dienomis, nesuspėjau,
tad teko vėliau pasitenkinti giminių
darytomis nuotraukomis ir trijų su
puse valandų trukmės DVD įrašu.

Kavarskų (penkių dukterų ir tri-
jų sūnų) palikuonių, t.y. mano vyro
Teodoro giminių susitikime, kuris
buvo liepos 11–12 dienomis Zapyškio
seniūnijos Jadagonių kaimo poilsia-
vietėje ,,Pušynas”, teko dalyvauti
antrą kartą. Ši darni ir plati penkių
kartų giminė, suburianti 100–105
asmenis, turi didelę organizacinę pa-
tirtį, nes susitikimus ruošia nuolat,
kas ketverius metus. Praeitas susi-
tikimas buvo 2005 metais Šedulos po-
ilsiavietėje, netoli Tytuvėnų ir Šilu-
vos.

Vietovė kitam susitikimui paei-
liui suieško kurios nors gaminės ša-
kos atstovai. Visi, išskyrus iki 7 metų
amžiaus vaikus, prisideda prie bend-
rų išlaidų, atsiveža gerą nuotaiką,
šeimos naujienas, vestuvių, krikšty-
nų ir kt. nuotraukas. Susipažįsta su
iš anksto visiems atsiunčiama numa-
tyta dienotvarke.

Šiais metais Kavarskų giminės
susitikimas prasidėjo šeštadienio ry-
tą, 11 val. šv. Mišiomis už Kavarskų
giminės mirusiuosius Pažaislio vie-
nuolyno bažnyčioje. Pasibaigus Mi-
šioms, buvo apžiūrimos tame ,,Baro-

ko perle” esančios vyskupo Brunono
žūties freskos. 1 val. p. p. ,,Pušyno”
poilsiavietėje – registracija, apgyven-
dinimas, priešpiečiai (švediškas sta-
las). 2:20 val. p.p. – iškilmingas susi-
tikimo atidarymas konferencijų salė-
je, šeimų prisistatymai (15 min. kiek-
vienai), pasisakymai. 4:30 val. p.p. –
pietūs, jubiliatų sveikinimai, pagerbi-
mai ir t.t. 6 val. p.p. – aktyvus poil-
sis, sportiniai žaidimai, rateliai, šo-
kiai, pokalbiai prie kavos puodelio ar
alaus bokalo. 9 val. v. vakarienė prie
laužo, pirtis. 12 val. r. – ugnies salvės
ir jaunimo šokiai – diskoteka.

Ruošiant susitikimą tokiai gau-
siai ir įvairaus amžiaus žmonių gru-
pei, tenka nelengvas uždavinys su-
rasti poilsiavietę, kuri galėtų pri-
glausti ir patenkinti ne tik vyres-
niuosius, (senelius), bet jaunimą (stu-
dentus), mažamečius (vaikus) ir vai-
kaičius. Kad visiems būtų smagu, ieš-
koma vietovės su krepšinio ir teniso
aikštelėmis, smėlio dėže, sūpynėmis,
pirtimi ir ežeru. Pasamdomi muzi-
kantai. Nenuostabu, kad į šiuos gi-
minės susitikimus jaunimo raginti
nereikia.

Įsikūrus poilsiavietėje, visuomet
yra pakeliama giminės logotipą turin-
ti vėliava, kuri susitikimui baigiantis
nuleidžiama, visiems giedant Lietu-
vos himną. Kavarskų palikuonys taip
pat turi savo giminės dainą ir dar
daug kitų gražių tradicijų. Kiekvieno

susitikimo proga yra išleidžiamas da-
lyvių rašinių apie jų šeimas ar kitus
gimines leidinys, iliustruotas spalvo-
tomis nuotraukomis. Šiais metais Ra-
minta Rudaitytė-Marchertienė pa-
ruošė, o pusbrolių ir pusseserių vai-

Giminių susitikimai Lietuvoje

kai gražiai suvaidino ištrauką iš so-
vietmečio kaime gyvenusios tetos Ka-
rolinos prisiminimų apie susitikimus
su partizanais ir stribais.

Antrame giminių susitikime da-
lyvavau kaip viešnia, nes tai buvo
Milvydų giminės renginys. Mano dė-
dės Juozo Tonkūno žmona Janina

buvo Milvydaitė. Šis giminių susiti-
kimas buvo ne tiek gausus (gal apie
40 žmonių), bet jaukus ir šiltas. Ja-
me dalyvavo iš Australijos atvykęs
dėdienės Janinos brolvaikis Algis
Milvydas, jo du sūnūs, duktė ir sesuo
Rasa. Visi juos vadino ,,Australais”.

Liepos 5 d. 1 val. p.p. visi gimi-
naičiai susirinko Molėtuose, observa-
torijoje. Kaip pasakojo gidas, ši ob-
servatorija yra garsi tuo, kad joje yra
Europoje didžiausias, bet dėl nesan-
darios dangos negalintis veikti te-
leskopas. Pasibaigus ekskursijai, per-
sikėlėme į netoliese esančią labai gra-
žią ežero pakrantę. Neteko išsiaiš-
kinti, ar tai buvo ūkininko sodyba, ar
parkas. Ant ežero kranto stovėjo pir-
tis, pievoje pavėsinė, įrengta lauža-
vietė, o aplink ją – mediniai suolai. Iš
atsivežtų pintinių pasipylė visokiau-
sios gėrybės. Du ilgi stalai vos sutal-

pino įvairius skanumynus: rūkytą žu-
vį, lietuviškus sūrius, medžioklines
dešreles, sumuštinius, daržoves, vai-
sius, šakotį, grybukus ir kitokius kep-
snius. Pasistiprinę ir atsigaivinę kar-
štais ir šaltais gėrimais,visi susibūrė
aplink laužavietę, kur giminės ar-
chyvistė – Valdovų rūmų restaura-
torė, atskleidė pačias paskutines su-
rastas žinias apie Milvydų giminės
šaknis, siekiančias XII šimtmetį! Ant
žolės buvo išridentas ilgas popierinis
takas su giminės medžio schema, ku-
rią susidomėję giminaičiai atidžiai ty-
rinėjo, aiškindamiesi prosenelių kil-
mę.

Po dviejų dienų maždaug ta pati
žmonių sudėtis vėl susitikome ,,Aust-
ralams” specialiai užsakytoje ekskur-
sijoje Valdovų rūmuose. Čia manęs
laukė staigmena – atsitiktinai pus-
brolio dukros atrasta neseniai staiga
mirusio mano brolio Algio Tonkūno
pavardė, iškalta rūmų atstatymui au-
kojusiųjų lentoje. Susijaudinus prisi-
liečiau ranka ir, raginama giminaitės,
padariau nuotrauką. Tai dar vienas
konkretus ženklas, bylojantis apie
brolio gyvenimą ir vertybes…

Labai gaila, kad manosios gimi-
nės susitikimą teko matyti tik gimi-
nių darytose nuotraukose ir televi-
zijos ekrane. Susitikimas buvo pradė-
tas šv. Mišiomis Pasvalio bažnyčioje
bei senelių, prosenelių ir kitų giminių
kapų lankymu. Šį renginį Ruškeliuo-
se, ant Mušos kranto dėdės buvusia-
me ūkyje, organizavo jaunoji karta –
didelės entuziastės – dviejų pusbrolių
dvi dukterys. Specialiai paruoštoje ir
išdabintoje daržinėje buvo vaišintasi
karštais patiekalais, o po vaišių –
dainuota, šokta ir smagiai žaidžiama.
Sutartines dainavo ne tik gražiabal-
sės giminaitės – mama su savo de-
šimties metų dukra, bet ir vietinių
dainininkų grupė. Gražia pasvalietiš-
ka tarme negirdėtas, senovines eiles
deklamavo 91 m., buvusi ūkio talki-
ninkė. Giminės susitikimą, kuriame
dalyvavo daugiau nei 60 asmenų pa-
žymint, buvo pasodintas atminimo
ąžuoliukas. Sutemus į dangų pakilo
namų gamybos žibintai.

Aprašydama šiuos įvykius, pasi-
dalinau dar vienu pluoštu mielų pri-
siminimų iš šią vasarą Lietuvoje pa-
tirtų įspūdžių kraičio. Visuomet mie-
lai skaitau ,,Drauge” kitų išgyveni-
mus, tad šį kartą norėjau pasidalinti
savaisiais.

Stepono ir Onos Kavarskų penkių kartų palikuonys giminių susitikime prie Zapyškio. Ritonės Rudaitienės nuotr.

Molėtuose susitikę iš Milvydų kilę giminaičiai, džiaugiasi atradę protėvių šak-
nis XII amžiuje.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
specialiai „Draugui“ iš
Karaliauçiaus srities, Rusija

Lietuvoje rengiamasi plačiai pa-
minėti lietuvių literatūros klasiko,
poemos „Metai” autoriaus Kristijono
Donelaičio 300-ąsias gimimo metines.
Jau yra sukurtos įvairios komisijos,
tvirtinamos programos, nes iki jubi-
liejaus, kuris sukaks 2014 metų sau-
sio 1-ąją, lieka nedaug laiko, o darbų
numatyta padaryti daug ir įvairių.

K. Donelaitis, kurio „Metai” ir
pasakėčios yra privalomi pagrindinių
mokyklų ir gimnazijų kūriniai mok-
sleiviams, gimė, gyveno ir yra palai-
dotas buvusioje Rytų Prūsijoje, Mažo-
joje Lietuvoje, kur dabar – Rusijos
Federacijos Kaliningrado (Karaliau-
čiaus) sritis. Lietuvoje poeto vardu
pavadintos gatvės, aikštės, mokyklos,
jo gimtinėje poeto atminimas taip
pat įamžintas, tačiau ten padėtis –
gana liūdna.

Aplankyti buvusį Lazdynėlių kai-
mą, kurio vietą dabar primena tik
keletas medžių, lietuviams nėra leng-
va. Į Paryžių, Londoną ar Lisaboną
galima nuvykti greitai ir be jokių vi-
zų, o norint aplankyti vos už 30 kilo-
metrų nuo Lietuvos esančią K. Do-
nelaičio gimtinę nėra taip paprasta –
reikia gauti nepigiai kainuojančią
Rusijos Federacijos konsulinių tarny-
bų išduotą vizą, be to, reikalingas
draudimas asmenims ir transporto
priemonėms.

Net ir visa tai gavus, pasienyje su
Karaliaučiaus sritimi, Kybartų mies-
telyje tenka laukti ilgose eilėse, nes
vizas turintys pasienio gyventojai iš
Lietuvos važiuoja į kaimyninę šalį
nusipirkti pigesnių maisto produktų,
degtinės, benzino. Šiomis dienomis,
kai litro populiariausio benzino kaina
Lietuvoje siekia apie 1,67 dolerio,
Karaliaučiaus pusėje jo kaina siekia
tik dolerį, degtinės butelis ten kai-
nuoja vos 2,2 dolerio.

Gimtuosiuose K. Donelaičio Laz-
dynėliuose – už 4 kilometrų nuo Gu-
sevo (Gumbinės) buvusiame kaime
vaizdas išties liūdnas. Čia, minint
poeto 275-ąsias metines, 4,5 hektaro
plote 1989 metų balandį buvo paso-
dinti 275 ąžuoliukai. Praėjus dviems
dešimtmečiams jie gerokai suaugę,
tik gaila, kad medžius jau beveik bai-
gia praaugti piktžolės – varnalėšos ir
kitos žolės čia esančio paminklo poe-
tui prieigose jau gerokai viršija žmo-
gaus ūgį.

„Tikt n’užmirškit irgi manęs ir
mano namelių” – tokios eilutės yra

„Metuose”. Deja, tie nameliai šian-
dien užmiršti – į klasiko gimtinę nėra
nė mažiausios nuorodos nuo pagrin-
dinio kelio, aplink paminklinį 1992
metais atstatytą akmenį (pirmasis
akmuo čia buvo pastatytas dar 1896
metais ir nugriautas per Antrąjį
pasaulinį karą) veši daugybė pikt-
žolių, nedideliame kažkieno išpjauti
bandytame plotelyje mėtosi tuščios
alaus skardines, vienkartiniai inde-
liai, bulvių traškučių pokeliai, kitos
šiukšlės.

Kažkada čia planuota įrengti
automobilių ir autobusų stovėjimo
aikštelę, bet planai ir liko planais –
siaurame keliukyje sunku apsisukti
net nedideliam automobiliui. Anks-
čiau šia vieta rūpindavosi vietos lie-
tuviai, taip pat K. Donelaičio draugi-
jos nariai, bet dabar, kai per valstybės
sieną pravažiuoti sudėtinga, rūpintis,
nupjauti žolę, surinkti šiukšles nėra
kam, o vietos rusams nei K. Done-
laitis, nei jo gimtinė visai nerūpi.

Nekokios nuotaikos vyrauja ir
Tolminkiemyje (dabar – Čistyje Prū-
dy), kur poetas daug metų gyveno,
kur pastatytoje klebonijoje buvo
sukurti „Metai” ir garsiosios pasa-
kėčios ir kur prieš kelis dešimtmečius
restauruotos bažnyčios kriptoje K.
Donelaitis yra palaidotas.

Šiemet spalio 11-ąją sukaks 30
metų nuo tos dienos, kai čia buvo
atidarytas klasiko muziejus, o idėja jį
atidaryti kilo dar 1964-siais, minint
poeto 250-ąsias gimimo metines. Ta-
da imtasi šios vietos tvarkymo darbų,
atstatyta apgriuvusi bažnyčia, aptik-
tas ir poeto kapas, identifikuoti jo
palaikai. Prireikė penkiolikos metų,
kol visi darbai buvo atlikti ir 1979-
ųjų rudenį muziejus atidarytas.

Nuo pat pirmosios jo darbo
dienos muziejui vadovaujanti vietos
gyventoja Liudmila Silova neslepia –
padėtis labai bloga. Dar 1974 m. būsi-
masis muziejus buvo įrašytas į Ru-
sijos Respublikinės reikšmės pamink-
lų sąrašą, jam skirta daugiau dėmesio
ir pinigų, tačiau Rusijos prezidento
įsaku 1997 metais iš šio sąrašo jis iš-
brauktas ir tapo tik vietinės reikšmės
objektu. Dabar vėl imta kalbėti, kad
muziejų būtina grąžinti į šį sąrašą,
tada ir požiūris į jį pasikeistų.

Su nostalgija direktorė prisime-
na Lietuvos Atgimimo metus, kai lan-
kytojų iš Lietuvos autobusai vos su-
tilpdavo prie muziejaus, kai čia šur-
muliuodavo daugybė žmonių, kai
kasmet gegužės pabaigoje vykusiose
talkose triūsdavo šimtai talkininkų,
kurie tvarkydavo gėlynus, šienauda-

Lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio
gimtinė grimzta užmarštin

vo žolę, po to bažnyčioje surengdavo
įspūdingus koncertus. Šiemet tokia
talka irgi surengta, bet atvažiavu-
siųjų iš Lietuvos buvo labai mažai,
vos kelios dešimtys, ir koncertuoti
jau nebuvo kam.

„Statistika kalba pati už save –
apie 1988-1990-uosius kasmet atvyk-
davo 70-76 tūkstančiai lankytojų, o
dabar kartais ir visą savaitę niekas
užsuka, per metus vos keli autobusai
su moksleiviais iš Lietuvos atvažiuo-
ja, pernai vos 2,000 žmonių buvo,
mažiausiai per tuos 30 veiklos metų,
šiemet turbūt dar mažiau susidarys.
Žinoma, nelengva kirsti valstybinę
Lietuvos ir Rusijos sieną, tačiau ir
Lietuvos valdžios požiūris turėtų būti
kitoks”, – įsitikinusi direktorė L.
Silova.

Negali sakyti, kad visi Tolmin-
kiemiui abejingi – kartais čia užsuka
ir Lietuvos valdininkai. Pernai, kai
sukako 30 metų nuo tos dienos, kai
čia dirba L. Silova, jai buvo atvežtas
ir padovanotas tuomečio premjero
Gedimimo Kirkilo vardinis laikrodis.
Šiemet vasarą Tolminkiemyje apsi-
lankęs užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas atvyko ne tuščiomis
– jis atvežė galingą žoliapjovę ir pats,
pasiraitovęs rankoves, kibo į darbą
bei šienavo žolę aplink bažnyčią.

„Labai patenkintos ta dovana,
gera žoliapjovė, galinga, mums labai
reikalinga, aš pati su ja lygioje vietoje
pjaunu žolę, kol ji dar nedidelė. O ką
darysi – iš neseniai turėtų 11 etatų
muziejuje jų liko pustrečio, esame ir
prižiūrėtojos, ir fondų saugotojos, ir
valytojos. Turime viską pačios daryti,
o ir muziejaus eksponatus reikia gel-
bėti, nes kai dėl skolų buvo atjungta
elektra, jiems tai labai pakenkė”, –
susirūpinusi direktorė.

Vargu, ar Rusija imsis kokių nors
ryžtingų žingsnių padėčiai keisti, nes
visų pirma tai pačios Lietuvos rei-
kalas. Marijampolėje veikiančio euro-
regiono „Nemunas” biuro direkto-
rius Gintaras Skamaročius, kuriam
šios problemos gerai žinomos, įsiti-
kinęs, jog Lietuvoje būtina įkurti ko-
kią nors viešąją įstaigą ar organizaci-
ją, kuri galėtų imtis pagalbos Tol-
minkiemiui darbų, nes valstybinės
Lietuvos įstaigos Rusijos teritorijoje
negali šeimininkauti.

„Apie tai esu kalbėjęs ir su Seimo
nariu Arvydu Vidžiūnu, ir su kultū-
ros ministerijos valdininkais, ir su
Lietuvos nacionalinio muziejaus di-
rektoriumi Romualdu Budriu. Visi
pritaria, kad tai gera idėja, būtina im-
tis veiksmų, gelbėti merdintį Tolmin-

kiemį. Būtų gerai, kad žodžiai neliktų
tik žodžiais, kad prasidėtų realūs dar-
bai”, – sako G. Skamaročius.

„Nemuno” euroregionas, gavęs
lėšų iš Europos Sąjungos fondų, pa-
rengė Tolminkiemyje, netoli kleboni-
jos buvusių Našlių namų atstatymo
techninę dokumentaciją. Darbus at-
liko visus reikalingus pažymėjimus
turinti Marijampolės architektė Vida
Naumavičienė. Dabar šioje vietoje
likę tik buvusio pastato, kur K. Do-
nelaičio iniciatyva būdavo apgyvendi-
namos nusenusios pastorių žmonos,
pamatai. Ateityje būtų galima šiuos
namus atstatyti, čia įrengiant konfe-
rencijų ir parodų sales, nakvynės
namus. Idėjos geros, tačiau dabar, kai
tokia padėtis, jos atrodo nelabai
realios.

K. Donelaičio atminimas Rusijos
pusėje įamžintas ne tik Lazdynė-
liuose ir Tolminkiemyje. Gumbinėje,
netoli miesto centro esančiame skve-
relyje prieš kelerius metus buvo ati-
dengtas paminklas K. Donelaičiui. Jis
yra prižiūrėtas, pati aikštė sutvarky-
ta, čia švaru, prisodinta gėlių, o šalia
esančių daugiabučių namų sienas
puošia spalvingi piešiniai su senosios
Gumbinės vaizdais. Tad dar ko nors
tikėtis iš Rusijos vargu ar verta – ini-
ciatyvos turėtų imtis Lietuvos val-
džia, nes iki jubiliejaus likę metai la-
bai greitai praeis.

K. Donelaičio gimtinėje veši piktžolynai. A. Vaškevičiaus nuotr.

Gumbinės centro skverelyje pastaty-
tas paminklas lietuvių literatūros
klasikui.
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Minimos rusû kariuomenès
išvedimo metinès

Duomenys apie automobilius – tinklalapyje

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (ELTA)
– Lietuva su Kinija stiprins dvišalius
ryšius žemės ūkio tyrimų ir techno-
logijų srityje. Taip pat bus keičiamasi
duomenimis apie augalų genetinius
išteklius, gyvulininkystę, ūkių pro-
duktų kokybę ir saugumą, modernų
agroverslo valdymą. Abiejų šalių že-
mės ūkio tyrimų įstaigos bus skati-
namos vykdyti bendrus tyrimus, mo-
kymo programas, specialistų mainus.

Tokios bendradarbiavimo kryp-
tys nubrėžtos Lietuvos žemės ūkio
ministro Kazio Starkevičiaus ir Ki-
nijos žemės ūkio viceministro Gao
Honbin pasirašytame Supratimo me-
morandume.

Sutarta įkurti darbo grupę, kuri
kas 2 metus susitiks paeiliui Kinijoje
ir Lietuvoje bei informuos apie na-
cionalinę politiką, sukurs dvišalio
bendradarbiavimo planus ir priims

sprendimus dėl bendradarbiavimo
projektų detalių.

Nuspręsta atidžiai nagrinėti na-
cionalinių įmonių dalyvavimo pagrin-
dinėse žemės ūkio parodose, tokiose
kaip Žemės ūkio prekybos mugė Ki-
nijoje, tarptautinė specializuota že-
mės ūkio ir maisto sektoriaus paroda
,,AgroBalt” Lietuvoje, galimybes.
Specializuotos prekybos mugės bus
rengiamos siekiant skatinti abiejų ša-
lių įmonių bendradarbiavimą.

Siekdama skatinti dvišalį pasi-
keitimą informacija ir darbuotojų
mainus Kinijos žemės ūkio ministe-
rija planuoja 2010 m. surengti Kini-
jos ir Baltijos šalių forumą, kuris tap-
tų erdve diskusijoms apie žemės ūkio
raidos padėtį, programas, investici-
jas, prekybos politiką ir bendradar-
biavimo poreikį. Lietuvos žemės ūkio
ministerija remia tokį sumanymą.

Lietuva su Kinija stiprins ryšius

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) –
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmi-
ninkas nuo rugsėjo mėnesio gaus 30
proc. mažesnį atlyginimą – 13,800
litų atskaičius mokesčius. Be to, nu-
tarta sustabdyti centrinio banko pa-
skolų teikimą banko darbuotojams.

Jo pavaduotojų atlyginimas su-
mažės 24 proc., palyginti su metų
pradžia, o dviejų valdybos narių – 16
proc.

Tai jau trečias kartas šiais me-
tais, kai Lietuvos banko valdybos pir-
mininkas ir kiti valdybos nariai ma-
žina atlyginimus, pranešė LB.

Pasak pranešimo, artimiausiu

metu bus priimti sprendimai dėl to-
lesnio LB Darbuotojų tobulinimosi ir
sveikatingumo centro panaudojimo
banko reikmėms.

LB valdybos pirmininko darbo
užmokestis pagal įstatymą yra šeši
piniginio tarpininkavimo įstaigų tar-
nautojų vidutiniai mėnesio darbo už-
mokesčiai, o valdybos pirmininko pa-
vaduotojų ir valdybos narių algą nu-
stato valdyba.

Pagal įstatymą R. Šarkinui pri-
klausytų 26,981 lito mėnesio darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių).
Sumažinus jį 20 proc. rugpjūčio mėn.
LB vadovas uždirbo 21,585 litus.

SPORTAS

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) –
Finansų ministerijai paliepus, Lietu-
vos radijo ir televizijos (LRT) admi-
nistracija uždaro dešimtmečius gy-
vavusius meno kolektyvus.

Atleidimo iš darbo lapeliai įteikti
LRT vaikų choro vadovams.

,,Šiame chore galėjo dainuoti visi,
kurie norėjo, nes nerinkome mokes-
čių. Išsilaikėme ir per Lietuvos blo-
kadą, ir per Sausio 13-osios įvykius, o
dabar mus uždaro. Tam, kad choras
pradėtų gerai dainuoti, reikia ne ma-
žiau kaip 15 metų. Noriu tikėti, kad
šioje valstybėje dar ne visi išėjo iš
proto ir vienas geriausių vaikų kolek-
tyvų bus išsaugotas. Gal šalyje atsi-
ras nors vienas blaivus protas, kuris
neleis chorui žlugti”, – sakė choro va-
dovė Regina Maleckaitė.

LRT vaikų choras įkurtas 1979
m., nuo 1992 m. jam vadovauja R.
Maleckaitė. Chore per 250 daininin-
kų – 5 savarankiškos grupės, kuriose
dainuoja skirtingo amžiaus Vilniaus
moksleiviai (ir studentai).

Pagrindinė choro veikla – įrašai
LR fondams. Didžiąją repertuaro dalį
sudaro šiuolaikinių lietuvių kompo-
zitorių kūriniai vaikams, parašyti
specialiai šiam kolektyvui. Choras
dažnai koncertuoja Lietuvoje ir už-
sienyje, dalyvauja įvairiuose tarp-

tautiniuose festivaliuose. 2004 m.
vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse
,,Mes – Lietuvos vaikai” užėmė pir-
mąją vietą, 2006 m. choras paskelb-
tas ,,Aukso paukštės” laimėtoju, jam
skirtas apdovanojimas ,,Ryškiausia
Lietuvos žvaigždė”.

Pas LRT generalinį direktorių
Audrių Siaurusevičių lankėsi chore
dainuojančių vaikų tėvai. Pasak
vienos iš susitikime dalyvavusių ma-
mų, LRT vadovas sutiko palikti choro
pavadinimą, suteikti patalpas, tačiau
visos šešios vadovės vis tiek bus at-
leistos.

,,Jei vaikai dainuos, reikės at-
leisti žurnalistus”, – tvirtino A. Siau-
rusevičius ir patarė paramos ieškoti
Prezidentūroje.

Tėvai sutinka patys mokėti už
choro išlaikymą (apie 10,000 litų per
mėnesį), tik norėtų, kad nebūtų iš-
blaškyti pedagogai.

Finansų ministrės Ingridos Ši-
monytės atsiųstame kitų metų biu-
džeto projekte vietoj šiais metais
turimų kiek daugiau nei 40 mln. biu-
džeto lėšų kitais metais LRT žadama
30 mln. litų. LRT vadovai sako, kad
esant tokiai padėčiai svarstoma, ar
atsisakyti antrojo Lietuvos televizijos
kanalo LTV2 ir radijo stočių ,,Klasi-
ka” ir ,,Opus3”.

Sumañèjo Lietuvos banko vadovo alga

Gêsta ,,Ryškiausia Lietuvos žvaigždè”

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (ELTA) – Tradicinės sekmadienio iškilmės Vilniuje,
Katedros aikštėje prie atkuriamų Valdovų rūmų, šįkart buvo skirtos istorinei
lietuvių ir lenkų kariuomenės pergalei prie Oršos 1514 m. paminėti. Šauklys
iškilmingai perskaitė karaliaus Žygimanto Senojo raštą, skelbianntį, kad prieš
495 metus, 1514 m. rugsėjo 8 d., Konstantinas Ostrogiškis, Lietuvos etmo-
nas, laimėjo mūšį prie Oršos prieš maskvėnus. Po iškilmių kovų klubo ,,Anti-
kos karys” šarvuoti kariai atliko karybos meno programą, primenančią XVI a.
kovų scenas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) –
Rugpjūčio 31 d. suėjo 16 metų, kai
Rusijos kariuomenė buvo išvesta iš
Lietuvos teritorijos.

,,Vertinant iš istorinės perspek-
tyvos, būtent tą dieną Lietuvos vals-
tybei baigėsi Antrasis pasaulinis ka-
ras. Išvykus paskutiniam Rusijos ka-
riniam daliniui, galutinai buvo pa-
naikintos buvusio karo pasekmės, lie-
tuviai pagaliau galėjo lengviau atsi-
kvėpti, kad šalyje nebeliko svetimos
valstybės karinių atstovų. Pirmą kar-
tą po ilgų dešimtmečių mes iš tikrųjų
džiaugsmingai galėjome švęsti pa-
saulinę Taikos dieną – rugsėjo 1-ąją”,
– teigia krašto apsaugos ministrė Ra-
sa Juknevičienė.

Rugpjūčio 31-oji Lietuvoje mini-
ma kaip Laisvės diena.

Rusijos kariuomenė iš Lietuvos
pradėta išvesti 1992 m. po ilgų ir su-
dėtingų derybų.

Rusijos Federacijos Šiaurės va-
karų grupės duomenimis, 1992 m.
sausio 1 d. mūsų šalyje buvo 34,600
karių, apie 1,000 tankų, 180 lėktuvų,
1,901 šarvuotis.

Paskutinis traukinys su Rusijos
kariais Lietuvą paliko 1993 m. rug-
pjūčio 31 d. Buvo duotas nurodymas
traukinio niekur nestabdyti. Jis per
Kenos geležinkelio stotelę paliko Lie-
tuvos teritoriją.

Ši diena laikoma Rusijos kariuo-
menės išvedimo pabaiga, nors tuo
metu Lietuvoje dar buvo likę keli ma-
ži Rusijos kariniai daliniai. Tačiau ir
jie per porą mėnesių buvo išvesti.

Roterdamas, rugpjūčio 30 d. (ELTA) – Olandijos mieste Roterdame vyku-
sio pasaulio dziudo imtynių čempionato svorio kategorijoje per 100 kg
Lietuvos atstovas Marius Paškevičius iškovojo bronzos medalį. Lietuvis pirmo-
joje kovoje nugalėjo tunisietį Anis Chedly, aštuntfinalyje įveikė švedą
Christoffer Johansson, ketvirtfinalyje – vokietį Andreas Toelzer. Pusfinalyje M.
Paškevičius nusileido vėliau pasaulio čempiono vardą iškovojusiam prancūzui
Teddy Riner, bet kovoje dėl bronzos apdovanojimo nugalėjo brazilą Daniel
Hernandes. Šioje svorio kategorijoje kovojo 35 dziudo imtynininkai. Čempi-
onate dalyvavo 541 sportininkas iš 100 šalių.

Lietuvos atstovas Marius Paškevičius (d.) – ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) –
Susisiekimo ministerija planuoja vie-
name tinklalapyje patalpinti visų Lie-
tuvoje registruotų automobilių duo-
menis. Jame lankytojai galės susipa-
žinti su kiekvienos transporto priemo-
nės technine būkle, patirtų eismo įvy-
kių istorija, atliktais remonto darbais.

Interneto puslapyje bus patalpin-
ti duomenys apie automobilio regist-
raciją, savininko pasikeitimus, trans-
porto priemonės patirtus eismo įvy-
kius, techninės apžiūros datas, tech-

ninę būklę, automobilio ridą, atliktus
remonto darbus.

Taip pat ketinama keistis duo-
menimis ir bendradarbiauti su tokių
duomenų bazių operatoriais užsienio
šalyse, siekiant gauti duomenis apie
jose pirktus ir Lietuvoje registruoja-
mus naudotus automobilius.

Tokia informacija bus naudinga
žmonėms, ketinantiems pirkti nau-
dotą automobilį, bei padėtų užtikrin-
ti, kad į rinką nepatektų perdirbti ne-
atstatomai sugadinti automobiliai.
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Medvedev užsipuola Ukrainâ ir
Baltijos valstybes

BERLYNAS
Vokietijos kanclerės Angela Mer-

kel partija patyrė nuostolių regionų
rinkimuose, ir ši nesėkmė gali su-
mažinti kanclerės galimybes sudary-
ti centro dešiniųjų vyriausybę po kitą
mėnesį įvyksiančių federalinių rin-
kimų. Šalies gyventojų apklausos ro-
do, kad A. Merkel konservatoriai pa-
gal populiarumą 12–15 proc. lenkia
savo pagrindinius varžovus, centro
kairiųjų socialdemokratus (SPD).

ROMA
Žodžių karas tarp Katalikų Baž-

nyčios ir Silvio Berlusconi klano su-
stiprėjo – pasirodė pranešimų, kad
Vatikanas dėl šio ginčo atšaukė savo
antrojo pagal rangą pareigūno susi-
tikimą su Italijos premjeru. Prane-
šimuose sakoma, kad Vatikanas nu-
matytą susitikimą atšaukė po to, kai
S. Berlusconi brolio Paolo vadovauja-
mas laikraštis užsipuolė Italijos kata-
likų vyskupų dienraščio ,,Avvenire”
vadovą, nuolat kritikuojantį prem-
jero meilės nuotykius. ,,Il Giornale”
apkaltino ,,Avvenire” vadovą Dino
Boff veidmainyste ir priminė bylą,
kai jis esą įkalbinėjo vieną moterį
palikti savo vyrą, su kuriuo palaikė
homoseksualius santykius.

LISABONA
Portugalijos šiaurėje kilusį didelį

miško gaisrą ugniagesiams pirma-
dienį pavyko sutramdyti, tai pasiekta
su ugnimi kovojus be pertraukos nuo
šeštadienio vakaro. Sekmadienį su-
skaičiuota iš viso 15 didesnių gaisrų
ir 444 mažesnio, su liepsnomis kovo-
ja daugiau kaip 7,000 gaisrininkų.

MASKVA
Šiaurės jūroje netoli Nyderlandų

krantų susidūrė du laivai – ,,MSC
Nikita” ir ,,Nirint Pride”. Jie abu
gabeno talpintuvus. Laivui ,,MSC
Nikita”, kuris plaukioja su Maršalo
salų vėliava, buvo pramušta skylė, o
laivui ,,Nirint Pride” sugadinta prie-
kinė dalis. Šiame laive buvo kilęs
gaisras, jo įgulą sudaro 18 Rusijos
piliečių, o ,,MSC Nikita” – 23 Uk-
rainos piliečiai.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

šeštadienį paminėjo ketvirtąsias vie-
sulo „Katrina”, kuris praūždamas
nusiaubė New Orlean ir kitas Mek-
sikos įlankos pakrantes, metines ir
pareiškė, kad ši nelaimė suteikė pro-
gą atsinaujinti. Prezidentas pažymė-
jo, kad jo administracija skyrė šimtus
milijonų dolerių federalinės pagalbos
įstrigusiems projektams Meksikos
įlankos regione atgaivinti. „Labai
svarbus amerikiečių požiūris, kad
nelaimėje slypi viltis, o praeities
pamokos yra raktas į geresnę ateitį”,
– pažymėjo B. Obama.

* * *
JAV erdvėlaivis ,,Discovery”

sklandžiai susijungė su Tarptautine
kosmine stotimi (TKS), o orbitinia-
me komplekse, kuriame dabar iš viso
yra 13 astronautų, pradėti 9 dienas
truksiantys atnaujinimo ir atsargų
papildymo darbai. Septyni ,,Disco-
very” įgulos nariai atidarė išorinį
dangtį ir perėjo į kosminę stotį, ku-
rioje dirba kiti astronautai.

BOGOTA
Kolumbijos prezidentas Alvaro

Uribe serga kiaulių gripu, bet laikosi
gerai, pranešė jo atstovas. Preziden-
tas vos prieš kelias dienas grįžo iš
regiono viršūnių susitikimo Argen-
tinoje. Mirties nuo kiaulių gripo atve-
jų skaičius Lotynų Amerikoje – šiuo
požiūriu labiausiai nukentėjusiame
pasaulio regione – šį mėnesį viršijo
1,300. Kosta Rikos prezidentas Oscar
Arias taip pat serga kiaulių gripu,
anksčiau paskelbė jo vyriausybė.

BAGDADAS
JAV kariškiai ruošiasi išvykti iš

Irako, o planuojamas pajėgų išvedi-
mas bus didžiausia karių ir technikos
perkėlimo operacija per mūsų laikų
karinę istoriją. Iš Irako planuojama
išvežti daugiau nei 1,5 mln. įrangos
vienetų – nuo tankų iki radioloka-
torių. Ši milžiniško masto operacija,
kuri tikriausiai kainuos milijardus
dolerių, pradedama likus metams iki
galutinės datos, iki kurios Iraką
turės palikti visos JAV kovinės pajė-
gos.

Atkelta iš 1 psl. priešiški, aš
turiu omenyje Vakarų pasaulį ir Ry-
tus, Varšuvos sutartį ir atitinkamai
NATO, visi buvo vienos nuomonės,
kad fašizmas susilaukė teisingo įver-
tinimo, o fašistiniai nusikaltėliai, ku-
riuos nuteisė Niurnbergo tribunolas, –
pelnytos bausmės. Tai buvo, nors ir sky-
rėsi ideologiniai požiūriai, ir aš tai spe-
cialiai pasakiau”, – sakė D. Medvedev.

Maskva ne kartą kritikavo Uk-
rainą, Estiją, Latviją ir Lietuvą dėl
siekio reabilituoti antikomunistų
grupes, kurios kai kuriais atvejais ko-
laboravo su naciais ir vykdė žiaurius
nusikaltimus žydų atžvilgiu.

D. Medvedev taip pat užsipuolė
liepą priimtą Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizacijos
(ESBO) Parlamentinės Asamblėjos
rezoliuciją, kurioje smerkiami ir
nacizmas, ir stalinizmas.

D. Medvedev sakė, kad ta re-
zoliucija nacių Vokietija ir Stalino
Sovietų Sąjunga skelbiamos ,,vieno-
dai atsakingomis už Antrąjį pasaulinį
karą” ir kad ,,tai, atleiskite, jau pa-
prasčiausiai ciniškas melas”.

,,Galima įvairiai žiūrėti į Sovietų
Sąjungą, galima labai kritiškai žiū-
rėti į politinį režimą, kuris buvo So-
vietų Sąjungoje, ir į tos mūsų vals-
tybės vadovus tuo laikotarpiu. Klau-
simo esmė – kas pradėjo karą, kas
žudė žmones ir kas gelbėjo žmones,
milijonus gyvybių, kas galiausiai iš-
gelbėjo Europą”, – pareiškė D. Med-

vedev.
Jo įsitikinimu, negalima, sie-

kiant įsiteikti kelioms šalims, per-
braukti istoriją.

,,Mes visi turime iš tikrųjų labai
atsargiai žiūrėti į savo istoriją, ypač
tais klausimais, kuriuos vienodai
įvertino visas pasaulis. Negalima lau-
žyti tų institutų, kurie buvo sukurti
po tokių tragiškų įvykių. Mes nega-
lime perbraukti viso to, tenkindami
įgeidžius vienų ar kitų valstybių, ku-
rios yra vystymosi stadijoje, formuoja
savo nacionalinį identitetą, mes
turime galvoti apie ateitį”, – pareiškė
Rusijos prezidentas.

ESBO Parlamentinės Asamblėjos
Vilniuje priimtoje rezoliucijoje, kurią
pateikė slovėnas Robertas Batelli ir
Lietuvos parlamento narė Vilija
Aleknaitė-Abramikienė, smerkiami
nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai.

Rusijos delegacijos protestus su-
kėlusi rezoliucija buvo priimta pri-
tariant Europos Parlamento siūlymui
paskelbti rugpjūčio 23 d., per kurią
prieš 70 metų buvo pasirašytas Mo-
lotov-Ribbentrop paktas, Stalinizmo
ir nacizmo aukų atminimo diena.

Joje pabrėžiama, kad XX amžiuje
Europos šalys išgyveno du stip-
riausius totalitarinius režimus –
nacių ir Stalino, per kuriuos buvo
vykdomas genocidas, buvo pažeidi-
nėjamos žmogaus teisės ir laisvės,
buvo daromi kariniai nusikaltimai ir
nusikaltimai žmoniškumui.

Senatorius E. Kennedy
palaidotas šalia savo broliû

Atsisveikinimas su senatoriumi Edward Kennedy. SCANPIX nuotr.

Washington, DC, rugpjūčio 31
d. (BNS) – JAV demokratų „liūtas”
Edward Kennedy šeštadienį buvo
palaidotas greta žudikų aukomis ta-
pusių savo brolių Arlington naciona-
linėse kapinėse Virginia, kuriose vie-
nos garsiausių JAV politinių dinastijų
pabaigą paskelbė vienas trimitinin-
kas.

Šiose kapinėse kalvos šlaite ne-
toli sostinės Washington, DC E. Ke-
neddy amžinojo poilsio atgulė ap-
suptas šeimos, kuri pusę amžiaus vy-
ravo JAV politikoje, narių.

Velionio senatoriaus kapas yra 30
m nuo jo brolio, 1968 m. nužudyto
Robert Kennedy, kapo ir netoli am-
žinosios ugnies, žyminčios 1963 m.
nušauto prezidento John F. Kennedy
amžinojo poilsio vietą.

Po trijų jausmingų dienų šalis

atsisveikino su žmogumi, kuris nešė
Kennedy atsakomybės naštą ir kuris
47 metus nenuilsdamas dirbo JAV
Senate, stengdamasis pagerinti kitų
gyvenimus.

Per katalikiškas šv. Mišias, ku-
rios prieš laidotuves buvo aukojamos
Kennedy klano politiniame centre
Boston, prezidentas Barack Obama,
kuris per rinkimų kampaniją dėl
Baltųjų rūmų buvo užsitikrinęs svar-
bią Kennedy paramą, pavadino ve-
lionį „Senato liūtu”.

B. Obama, trys buvę prezidentai
ir šalies žymūs žmonės buvo susi-
rinkęs Boston Dievo Motinos Nuola-
tinės Pagalbos bazilikoje atsisveikin-
ti su Kennedy šeimos patriarchu,
kuris mirė antradienį, pralaimėjęs
kovą su smegenų vėžiu. Jam buvo 77
metai.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

PIETŲ AMERIKA



SIGITAS TAMKEVIÇIUS, SJ

Šiandien mus į Pažaislį sukvietė
dvi labai svarbios progos: švenčiame
Dievo Motinos Marijos Ėmimo į dan-
gų šventę ir minime Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejų. Minint šį
jubiliejų, negalima neužsukti į Pa-
žaislį, nes čia yra garsiosios freskos,
vaizduojančios šv. Brunono žygį į Lie-
tuvą 1009 metais. Freskose pasakoja-
ma, kaip šv. Brunonas, gavęs popie-
žiaus Silvestro palaiminimą ir siun-
timą, su palydovais keliavo į Lietuvą,
paskelbė Evangeliją, pakrikštijo ku-
nigaikštį Netimerą, bet vėliau Neti-
mero brolio buvo nužudytas. Šio mi-
sijų žygio ir šv. Brunono kankinystės
kontekste buvo paminėtas Lietuvos
vardas.

Prieš tūkstantį metų vienuolis ir
misionierius šv. Brunonas nešė Dievo
žodį baltų tautoms – paskutiniams
Europoje žmonėms – pagonims, iki
tol nepažinojusiems Kristaus ir jo
Evangelijos. Ir po tūkstančio metų
dar bandoma svarstyti, ar Lietuvai
buvo naudingiau likti pagonimis, ar
reikėjo žengti žingsnį, kurį jau buvo
žengusios visos Europos tautos.

Krikščionybės atėjimas į bet ku-
rią Europos tautą buvo gana revoliu-
cingas, nes neapykanta pamažu virto
meile, kovą už būvį keitė pagalba
silpniausiems broliams, despotizmą –
pagarba kiekvienam žmogui, kuria-
me įžvelgiamas Dievo Sūnaus veidas.
Taip, visa tai vyko ir vyksta kiekvie-
name žemės kampelyje, kur tik pri-
imama Kristaus Evangelija. Tiesa,
keitimasis į gera vyksta pamažu, nes
Evangelija nėra magiškas ženklas,
kurį priėmus staiga viskas pasikeis-
tų.

Kristus kalbėjo, jog Dievo kara-
lystė yra panaši į raugą, kuris pama-
žu suraugina visą tešlą. Gerai žino-
me, kad ir mes patys turėdami gra-
žiausių norų tik palengva persi-
imame Evangelijos dvasia. Jėzus
Kristus mus pakviečia pas save, duo-
da malonę, bet toliau tvyro platus
darbo ir kovos laukas, kur mes, lais-
vai bendraudami su Dievo malone,
grumiamės su gundymais, dvasiškai
augame ir stiprėjame.

Tad šiandien minėdami Lietuvos
tūkstantmetį per šv. Mišias pa-
dėkokime Viešpačiui už šv. Brunoną
ir vėlesnius misionierius, nešusius

mūsų protėviams Evangelijos šviesą.
Padėkokime Dievui už vienuolius ka-
maldulius, kadaise apsigyvenusius
Pažaislyje ir aplink skleidusius Evan-
gelijos šviesą. Visi Evangelijos žinios
nešėjai yra labai brangūs, nes kas ne-
ša Dievo žodį, tas neša gyvenimą.

Mišių Evangelija mums šiandien
pasakoja apie kitą Dievo žodžio ne-
šėją – Švč. Mergelę Mariją. Ji, priė-
musi Dievo žodį į savo įsčias, skubėjo
aplankyti Jono Krikštytojo motinos
Elzbietos ir su ja pasidalyti savo
džiaugsmu. Vos Marija ištarė sveiki-
nimo žodžius, Elzbietos įsčiose iš
džiaugsmo šoktelėjo kūdikis, o pati
Elzbieta pasidarė kupina Šventosios
Dvasios (plg. Lk 1, 39–40). Šis faktas
dar kartą patvirtina, kad visuomet,
kai Dievo žodis priimamas, jis priė-
musiajam atneša didelę palaimą.

Marijos Ėmimo į dangų šventė
labiausiai teigia, kaip gali būti iš-
aukštintas paprastas žmogus, jeigu
jis priima Dievo žodį. Marija jį priėmė
per angelo apsireiškimą, kai, patyrusi
Dievo valią, jai nusilenkė ir ištarė
„taip”. Tuomet Dievo žodis tapo kū-
nu Marijos įsčiose, nuo tos akimirkos
Dievo Sūnus pradėjo savo žemiškąją
kelionę. Galėtume pasakyti, kad tada
Jėzus Kristus pradėjo savo žemiškąją
kelionę ir į Lietuvą. Reikėjo tūks-
tančio metų, kad jis per mylinčių ir į
Dievą tikinčių žmonių širdis pasiektų
ir mūsų žemę.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimą galima apriboti tik ugnies
salvėmis ar kitokiais žmogaus dva-
sios nepraturtinančiais renginiais.
Bažnyčia šia proga kviečia kiekvieną
savo narį apmąstyti, ką jam asmeniš-
kai reiškia Dievo žodis. Mes dažnai
klystame, nes, siekdami pakeisti Lie-
tuvą, ne visuomet mąstome apie pa-
čių keitimąsi į gera. Tikiuosi, kad
visi, kurie atėjote į šią Marijos Ėmi-
mo į dangų šventę, esate pakrikštyti,
o dauguma net aiškiai suvokiate savo
krikščioniškąją tapatybę. Vis dėlto
net ir laikydami save įprastais kata-
likais, turime dažnai susimąstyti, ar
gyvename pagal išgirstą Dievo žodį.

Minėdami Lietuvos krikščiony-
bės pirmąjį tūkstantmetį, pamąstyki-
me, kuo galėtume prisidėti, kad ant-
rasis tūkstantmetis būtų palaimin-
gesnis ir Lietuvos žmonėms atneštų
daugiau dvasinės šviesos ir gerovės.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXII EILINIS SEKMADIENIS

SEKMADIENIO EVANGELIJA.
ŠIRDIES EKOLOGIJA

Pas Jėzų susirenka fariziejų ir
keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeru-
zalės. Jie pamato kai kuriuos jo moki-
nius, valgančius suterštomis (tai yra
nemazgotomis) rankomis. Mat fari-
ziejai ir visi žydai pagal prosenių pa-
protį valgo tik rūpestingai nusiplovę
rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus,
jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar
daug nuostatų, kurių jie laikosi sek-
dami papročiu, pavyzdžiui, taurių,
puodelių bei varinių indų plovimo.

Taigi fariziejai ir Rašto aiškinto-
jai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai
nesilaiko prosenių papročio ir valgo
suterštomis rankomis?” Jis atsako
jiems: „Gerai apie jus, veidmainius,
pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši
tauta šlovina mane lūpomis, bet jos
širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane
garbina, mokydami žmonių išgalvotų
priesakų.’ Apleidę Dievo įsakymą, jūs
įsikibę laikotės žmonių papročių.”

Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kal-
bėjo: „Paklausykite manęs visi ir su-
praskite: nėra nieko, kas, iš lauko įė-
jęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų
sutepa vien tai, kas iš žmogaus išei-
na. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išei-
na pikti sumanymai, paleistuvystės,
vagystės, žmogžudystės, svetimavi-
mai, godumas, suktybės, klasta, begė-
dystės, pavydas, šmeižtai, puikybė,
neišmanymas. Visos tos blogybės išei-
na iš vidaus ir suteršia žmogų.” (Mk
7, 1-8. 14-15. 21-23)

Šio sekmadienio evangelijos iš-
traukoje Jėzus ryžtingai pakyla prieš
veidmainystę, polinkį sureikšminti
išorės gestus ir apeigas, o apleisti šir-
dies tyrumą. Deja, žmogus labiau
trokšta atrodyti, negu būti geru.
Šiandien tai ne tik individuali, bet
taip pat socialinė bei kolektyvinė
problema. Vakarų visuomenė yra la-
bai susirūpinusi aplinkos užteršimu
ir beveik nieko nebekalba apie vidinę
ir moralinę taršą. Evangelijoje Jėzus
pateikia širdies ekologijos („eko” kyla
iš graikiško žodžio „oikos” – lietu-
viškai būtų „namas”, „būstas”) prog-
ramą, kuri įgyvendinama stojant į
kovą su nuodėmingomis egoizmo
mintimis, nuoširdžiai meldžiantis ir
išpažįstant savo kaltes.

Be abejo, kova prieš fizinę taršą
ir rūpestis higiena yra civilizacijos bei
progreso ženklas. To negalime atsi-
sakyti. Tačiau Jėzus ir nesako, jog ne-
reikia mazgoti rankų ar plauti indų;
jis tik pabrėžia, kad vien to nepakan-
ka, nes taip nepasiekiame blogio šak-
nų. Juk norint išsiaiškinti gaisro
priežastis, ieškoma židinio, iš kurio
pasklido liepsnos.

XXI amžiuje svarbiausia yra ne
daryti visa, ką gali žmogus, nes jis
gali sunaikinti save ir visą pasaulį,

bet žinoti, jog virš galėjimo dar yra
privalėjimo ir leistinumo matas. Tu-
rėtume nuolankiai pripažinti, kad
neįmanoma ne tik tai, kas fiziškai
neįmanoma, bet ir tai, kas morališkai
neleistina. Kaip žinia, tai randasi ne
tiesiog iš moralumo, nes to niekada
nepakanka, o iš vidinio prisirišimo
prie gyvojo Dievo. Tik tada, kai Die-
vas, kaip galia, išties yra mūsų egzis-
tencijoje, moralė įgyja tos galios.

Išorinės aplinkos tarša, su kuria
dabar susiduriame, yra vidinės aplin-
kos taršos veidrodis ir rezultatas.
Ekologiniai sąjūdžiai per mažai į tai
kreipia dėmesio. Jie karštai kovoja –
jų jausmas suprantamas ir teisėtas –
su aplinkos tarša, tačiau tai, kad
žmogus teršia savo dvasią, jie laiko
viena iš jo laisvės teisių.

Pavyzdžiui, mes piktinamės ma-
tydami jūros paukščius, išlipančius iš
užteršto naftos dėmėmis vandens,
apdengtus degutu ir nebegalinčius
skristi, tačiau to paties nedarome re-
gėdami savo vaikus, per anksti dva-
siškai suluošintus pridengto blogio,
kuris nūnai išplito visose gyvenimo
srityse.

Čia glūdi veidmainystė. Norime
pašalinti išmatuojamą taršą, tačiau
nekreipiame dėmesio į dvasinį žmo-
gaus užterštumą ir kūrimo galią, ku-
ri glūdi jame ir moko, skatina žmo-
niškai kvėpuoti. Priešingai, visiškai
netikra laisvės sąvoka giname visa,
ką žmogus sukuria savo nuožiūra.

Kol neišsižadėsime šios laisvės
karikatūros, tai yra laisvės naikinti iš
vidaus sielą, tol, kaip jau įprasta, tę-
sis išorėn nukreiptas šio naikinimo
poveikis. Ne tik gamta turi savo tvar-
ką, savo gyvenimo formas, kurias
mums privalu gerbti, jei norime gy-
venti iš jos ir joje, bet ir žmogus, jo vi-
dinis pasaulis, yra kūrinys, įrikiuotas
į kūrimo tvarką.

Žmogus negali savavališkai dary-
ti ko tik užsimanęs. Jei nori gyventi
remdamasis savimi, privalo išmokti
pripažinti save kaip kūrinį ir įsisąmo-
ninti, kad viduje turi viešpatauti kū-
riniškos būties švara, dvasinė ekolo-
gija. Jei šis pagrindinis ekologijos už-
davinys neįsisąmoninamas, tai visa
kita virsta tik į bloga.

Laiške romiečiams 8 skyriuje tai
aiškiai pasakyta. Jame primenama,
kad Adomas, tai yra iš vidaus užterš-
tas žmogus, su kūrinija elgiasi kaip
su vergu ir trypia ją taip, kad kūrini-
ja po juo, per jį ir dėl jo dejuoja. Šian-
dien girdime kūriniją dejuojančią,
kaip dar niekada niekas negirdėjo jos
dejuojant. Apaštalas Paulius pridu-
ria, kad kūrinija laukia pasirodančių
Dievo vaikų ir atsikvėps tik tada, kai
pasirodys žmonės, pro kurių širdis
prasišviečia Dievas.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Žolinė ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejus Pažaislyje

Homilija, pasakyta 2009 m. rugpjūčio 15 d.

Izabela Naujalis, gyvenanti Cicero, IL, paaukojo 50 dol. auką
„Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Salomėja Daulienė, gyvenanti Chicago, IL, pasveikino ,,Draugą”
su 100 metų jubiliejumi ir ta proga paaukojo dienraščiui dosnią 100 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame Jums už sveikinimus. Tikime, kad ,,Draugas”
lankys Jus dar ilgai.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 79

Mano mama, su nepaprasta drą-
sa ir atvirumu, priekaištaudama dėl
vieno savo sūnaus netekties, o kito
sužeidimo, bei remdamasi tarptau-
tine Hagos konvencija, draudžiančia
prievarta mobilizuoti okupuotų vals-
tybių piliečius į okupacinę kariuo-
menę, nervingai (kad net pensnė iš-
krito) daužydama kumščiu į Wysoc-
kio stalą, pareikalavo nedelsiant su-
grąžinti mane į Lietuvą. Kiek švelniau
nei komunistai, bet ir naciai Lietu-
voje nepaisė šių tarptautinių susi-
tarimų apie karinę prievolę okupuo-
tuose kraštuose. Todėl, manau, ne šie
mano motinos argumentai, bet kaž-
kas kitas, (Gal Jurgio žūtis? Gal ir
Vinco sužeidimas?) visgi paveikė SS
brigadenfiurerį, ir jis davė įsakymą
mane atšaukti iš 7-tojo bataliono.

Taip aš atsidūriau Kaune ir iš-
vengiau nepaprastai sunkių išbandy-
mų, kuriuos savo kovos kelyje vėliau
teko patirti 7-ajam lietuvių batalio-
nui. Iš Tulčino mano likimo draugus
perkėlė prie Volgos, už Charkovo, o
1943 metų pradžioje jie pateko į Os-
trogožsko apsupimą, iš kurio sėkmin-
gai prasiveržė. Tuomet iš neišvengia-
mos pražūties, įveikęs net tris bolše-
vikų apsupties žiedus, savo karius
išvedė 7-tojo bataliono vadas, kapito-
nas Jonas Semaška. Po šio atsitrauki-
mo 7-tas batalionas grįžo į Lietuvą ir
vėliau buvo išformuotas, o dalis jo
karių su pačiu vadu papildė 13-tojo
lietuvių bataliono gretas. Vėliau pas-
tarojo bataliono vyrai atsidūrė ,,Dem-
jansko katile”, prie Pskovo, o karo
pabaigoje pateko į ,,Kuršo katilą”. 

9-tasis savisaugos batalionas
(1942.05?>-1943.03?>)

Atšauktas iš 7-tojo bataliono į
Lietuvą, aš, deja, nebuvau atleistas
nuo tarnybos, o tik perkeltas tarnau-
ti į 9-tąjį. Šis savisaugos batalionas
buvo dislokuotas Kaune, Šančiuose.

Mane paskyrė budėti Kaune, sar-
gyboje prie Jiesios upės, geležinkelio
tilto apsaugai. Netoli tilto (apie 700-
800 metrų nuo jo), vieno privataus
namo savininko valdose buvo įrengta
sargybos būstinė. Iš viso sargybos
dalinyje buvo 15 karių. Pradžioje mes
maitinomės sausu karišku daviniu,
bet vėliau, sutikus to privataus namo
šeimininkei, mūsų davinius ji paruoš-
davo, kaip šiltą, skanų maistą. Už
kitus produktus bei darbą šei-
mininkei papildomai sumokėdavo
bataliono valdžia.

Sargybos įgula nakvojo ten pat.
Buvo atvežti ir įrengti metaliniai ka-
riški gultai. Man, kaip ir kitiems kau-
niškiams, laisvu nuo budėjimo metu
sargybos viršininkas leisdavo grįžti
namo ir ten nakvoti. Todėl dažniau
tekdavo būti namuose, nei sargybos
būstinėje. Į tarnybą vykdavau, kaip į
kokį civilinį darbą. Tai buvo pats
lengviausias laikotarpis iš visos mano
tarnybos karo metu.

Vieną dieną gavome netikėtą
įsakymą visiems skubiai apleisti sar-
gybos būstinės patalpas, su savimi
pasiimant tik ginklus bei amuniciją.
Visą parą buvome atšaukti nuo savo
postų. Tik vėliau sužinojome, kad
tuomet pats ,,,arijų arijus” Adolfas
Hitleris šiuo geležinkeliu pravažiavo
į Rytų frontą. Vokiečiai, nepasitikė-
dami lietuvių ,,savanoriais”, per visą
geležinkelio ruožą, kas šimtą metrų

buvo išstatę savus karius iš specialių
SS dalinių. Po paros poilsio mes vėl
sugrįžome į savo postus.

* * * 
Ankstyvą 1943 metų pavasarį

mūsų sargybos dalinį iškvietė į bata-
lioną. Čia, Šančiuose, iš kažkur buvo
atvažiavusi vokiečių karinė medici-
nos komisija, kuri, atseit, tikrino viso
9-tojo bataliono karių sveikatą. Mes
nieko net nenujautėme, kad taip vo-
kiečiai pagal ,,Waffen-SS” standartus
atrinkinėja sveikus ,,arijus”, ir vėl
formuoja naują lietuvių batalioną.

Per atranką vienam komisijos
medikui stipriai nepasisekė. Mums
buvo liepta nuogai išsirengti. Vienas
iš mūsiškių blogai jautėsi; jam suko
vidurius. Vargšelis nemokėjo vokiš-
kai, bet per draugus, kurie išvertė,
pasiskundė apie tai vokiečių tikrinto-
jui. Jis tai pakartojo net kelis kartus,
bet akiniuotas vokietis, manydamas,
kad šis simuliuoja, apžiūrinėjo šauk-
tinį, kaip ir visus kitus, nekreip-
damas dėmesio į žmogaus nusiskun-
dimus. Ta procedūra, švelniai ta-
riant, nebuvo itin maloni, nes, be kita
ko, reikėjo pasilenkti, kad karo me-
dikas, patikrintų ir pasturgalį. Kai
eilė lenktis priėjo negaluojančiam
kariui, tas neišlaikė, ir be skrupulų
pavarė tiesiai daktarui ant veido.
Drūtai aptriestas vokietis, keikdama-
sis nusiėmė akinius ir nuskubėjo
praustis. Sergančiam kareiviui jis
nedrįso priekaištauti, nes visi puikiai
matė, kas dėl to kaltas.

Kai visų sveikata buvo patikrin-
ta, buvome iššaukiami pagal komisi-
jos sudarytą sąrašą, į kurį, ,,žinoma”,
pakliuvau ir aš. Surinkę visus pa-
šauktuosius, mus išrikiavo kareivinių
kieme ir paskelbė, kad dabar mes
esame jau ,,10-tojo savisaugos bata-
liono” kariai. Po to susodino į sunk-
vežimius ir nuvežė į Žaliakalnį, į bu-
vusias mūsų husarų, Radvilėnų pul-
ko kareivines, esančias Radvilėnų
gatvėje. Tuo mano rami tarnyba 9-ta-
jame batalione ir baigėsi.

10-tasis savisaugos batalionas
(1943.03.27–1944.05)

Atvykus į Žaliakalnio kareivines,
čia jau radome kelis šimtus karių,
panašiai, ,,savanoriškai’’ surinktų iš
kitų lietuviškų savisaugos batalionų.
Kartu su mumis buvo mobilizuota ir
daug buvusių eilinių nepriklausomos
Lietuvos policininkų bei policijos ka-
rininkų, policijos vachmistrų, kurie
anksčiau policijos nuovadose dau-
giausia dirbo prie popierių, raštinėse.

Pirmiausia visų lietuviška uni-
forma buvo pakeista į vokišką. Net
keliose vietose buvo išduodami dra-
bužiai, diržai, šovinynai, duonmaišiai
bei kita kariška apranga bei jos prie-
dai. Mums davė vokiečių policijos
uniformas iš ankstesnių laikų (1918
metų modelio), su žalsvos spalvos
mundurais bei žalsvomis galifė kel-
nėmis. Švarkų apykaklės bei ranko-
galiai buvo pliušiniai, tamsiai žalios
spalvos. Iš toli, ant krūtinių, švietė
blizgančių metalinių sagų eilė per
vidurį, po vieną ant 4 kišenių, po 2
ant abiejų rankogalių. Atrodė tikrai
puošniai. Kartu gavome ir puikius
chrominius batus, aukštais iki kelių
aulais.                        

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.

Erškėčio nauda sveikatai

Paprastasis erškėtis – tai daugia-
metis augalas, apie 2 – 3 metrų aukš-
čio dygliuotas krūmas, augantis pa-
miškėse ir šlaituose, paplitęs visoje
Lietuvoje. Žydi birželio – liepos
mėnesiais. Vaisiai subręsta rugpjūčio
– rugsėjo mėnesį.

Erškėčių vaisių preparatai yra
polivitamininė žaliava, kuri pasižymi
priešuždegiminiu, antiskleroziniu,
kraujavimą stabdančiu, žaizdas gy-
dančiu bei tulžį ir šlapimą varančiu
poveikiu. Vartojamas nuo ateroskle-
rozės, mažakraujystės, esant vita-
mino C trūkumui, taip pat ir kaip
darbingumą bei organizmo atsparu-
mą infekcinėms ligoms didinanti
priemonė. Liaudies medicinoje erškė-
tis vartojamas gripo ir peršalimo ligų
profilaktikai ir gydymui.

Erškėčių vaisiai renkami brendi-
mo metu, kol dar nėra pilnai sunokę
ir suminkštėję. Prieš džiovinimą
reikia pašalinti taurėlapius, dides-

nius vaisius perpjauti pusiau bei iš-
valyti sėklas. Gerai išdžiovinti vaisiai
lengvai lūžta suspaudus rankoje.

Erškėčių užpilo paruošimas:
1 valgomasis šaukštas džiovintų

susmulkintų erškėčių vaisių užpila-
mas stikline verdančio vandens ir
palaikoma 10–12 valandų. Užpilas
nukošiamas. Galima pasaldinti me-
dumi ar cukrumi. Gerti po stiklinę
dukart dienoje.  

www.sveikas–zmogus.lt

Vaistažolės, vaistažolės...

Atkelta iš 3 psl. Veikiausiai visi
šie politikai nežinojo apie A. Valinsko
santykius su „daktarų” grupuotės
atstovais? Pala, įsiklausykite į A.
Valinską demaskuojančius buvusių
bendražygių pasakojimus. A. Valins-
ko pažintys su kriminalinio pasaulio
atstovais neprasidėjo rugpjūtį, o daug
seniau. Sunku patikėti, kad apie A.
Valinsko ryšius nežinojo įtakingiausi
valstybės politikai, turintys galimybę
gauti informaciją iš specialiųjų tarny-
bų. Kitas dalykas – kodėl visi per-
spėjimai apie A. Valinsko ryšius ir jo
verslo užkulisius buvo ignoruojami,
skiriant Klaipėdos apskrities vir-

šininką ar aplinkos ministrą?
Tikrai nesijaučiau jaukiai,  jog A.

Valinskas yra tapęs antruoju asmeniu
valstybėje. Tačiau lygiai taip pat
nejaukiai atrodo ir jo atstatydinimas.
Prasta praktika, kai, išaiškėjus kom-
promituojančiai informacijai apie
aukštas pareigas einantį politiką, ji
nėra pateikiama viešumon, bet sau-
goma seife iki tos akimirkos, kai nus-
prendžiama, jog tas politikas jau ne-
naudingas ir atėjo laikas jį pašalinti.
Tokia praktika tikrai neturi nieko
bendro su rūpesčiu dėl politikos kul-
tūros ar tikru apsivalymu.

Bernardinai.lt

ANT NERIMO RUDENS SLENKSČIO
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Amerikos lietuvių tautinės
sąjungos gegužinė

Baltijos kelio 20 metų su kakčiai paminėti    
Susijunkime rankomis vėl sesės

ir broliai lietuviai – dabar, kaip prieš
20 metų būrėsi du milijonai. 

Jungėsi Lietuvoje, Latvijoje, Es -
ti joje – Baltijos kelyje.

Čia tai buvo gyva grandinė, nes
jau geležinė grandinė sulaužyta – su -
rū dijusi, bet nepamiršta! 

Būkime vieningi – drąsūs.
Esame laisvi, o laisvėje yra galy-

bė! 
Tegul pasaulis pamato lietuvio

tvir tą pasiryžimą būti stipriu pa vyz -
džiu kitoms tautoms! 

Kovoje už laisvę tūkstančiai pa -
au kojo savo gyvybę. 

Tad dainuokime lietuviškas dai -
nas, susikabinę bėkime tik laisvės bei
tei sybės keliu. 

Gerbkime savuosius brolius bei
se ses, atidavusius savo laisvę bei gy -
vy bę už tėvynę. 

Mylėkime Lietuvą ir jos tris palvę.
Nepamirškime Baltijos kelio ide -

o lo gijos, tęskime josios mintį ateityje!
Vilija Vakarytė

Amerikos lietuvių tautinės są -
jun gos (ALTS) Čikagos skyriaus kas -

me tinėje gegužinėje, kuri įvyko sek-
madienį, rugpjūčio 23 d., Ateiti ni n kų
ąžuolyne, susibūrė gausus patrio tų
būrys. Šiemetinė gegužinė buvo spe -
cialiai skirta Baltijos kelio 20 me tų
sukakčiai paminėti.

Oficialią gegužinės dalį parengė
Al gimantas Barniškis. Daukanto jū rų
šauliai įnešė vėliavas, buvo sugie do -
tas Lietuvos himnas. A. Barniškis pa -
kvietė kunigą, kanauninką dr. Ro ber -
tą Pukenį tarti žodį. Poetė Vilija Va -
karytė perskaitė šiai progai sukurtas
eiles. 

Visi gegužinės dalyviai su si ka -
binę rankomis sudarė gyvą grandi nę
taip, kaip prieš 20 metų Baltijos ke -
lyje. Dainavome dainas ,,Žemė Lie tu -
vos” ir ,,Lietuva, brangi”, jausdami
Lie tuvos laisvę. Patriotizmas ir meilė
lais vei švietė visų veidų šypsenose. A.
Bar niškio ansamblio muzika kvietė
vi sus šokti, linksmintis. ALTS Čika-
gos skyriaus pirmininkė Irena Dir -
die nė įdėjo daug darbo rengdama šią
ge gužinę. Jai padėjo Žemaitienė, kuri
dir bo prie loterijos. Muzika ir dainos
ne nutilo ligi paties vakaro! 

Dalyvė       

ALGIRDAS DIDŽIULIS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN
Ciceriečiai neteko veiklaus tautiečio
EDVARDAS ŠULAITIS

Negausi Cicero Lietuvių Ben d -
ruo menė neteko dar vieno nario –
rugpjūčio 16 d. rytą amžinybėn iške-
liavo profesinėje ir visuomeninėje
veikloje gerai užsirekomendavęs Al -
girdas Antanas Didžiulis, neseniai at -
šventęs savo 94-ąjį gimtadienį.

A. Didžiulis ir jo vieneriais me -
tais jaunesnė žmona Stanislava (Ur -
ba nytė) sirgo ir mažai rodėsi viešu -
mo  je, nors dar visai neseniai jiedu
aktyviai lankė lietuviškas pamaldas
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, už -
sukdavo ir į sekmadieninius tautiečių
susibūrimus, dalyvavo organizacinėje
veikloje.

A. Didžiulis gimė Pirmojo pa sau -
linio karo metu – 1915 m. Mozarska
Ostravoje, Slovakijoje. Po karo su tė -
vais grįžo į Lietuvą ir ten gyveno iki
1944-ųjų, kai turėjo bėgti nuo artė-
jančios rusų kariuomenės.

1934 m. jis baigė Panevėžio vyrų
gimnaziją. Jį traukė inžinieriaus spe-
cialybė. Dirbdamas tabako fabrike
(ten ėjo vyr. inžinieriaus pareigas),
1944 m. A. Didžiulis Kaune baigė Vy -
tauto Didžiojo universiteto Techno -
logijos fakultetą, kur įgijo mecha ni -
kos inžinieriaus diplomą.

Karo metais jis pabėgo į Austriją,
o iš ten persikėlė į Vokietiją. Čia A.
Didžiulis vėl tęsė savo profesinę veik-
lą. 1946 m. jis buvo vienas iš lietuvių
aukštesniųjų technikos kursų, kurie
veikė iki 1948 m., steigėjų Nurtingen
stovykloje (vėliau persikraustė į
Schwabisch Gmund stovyklą). Dirbo
mechanikos sekcijos vadovu. Schwa -
bisch Gmund stovykloje jis vedė me -
ta lo suvirinimo kursus, IRO amatų
mokykloje Ludwigsburg mieste vado -
va vo metalo suvirinimo skyriui.

Yra išleidęs vadovėlį lietuvių
kalba (1948 m.) apie metalų techno -
lo giją ir vokiečių kalba – apie metalų
suvirinimą.

Kaip ir daugelis jo likimo draugų
prieš 60 metų A. Didžiulis atvyko į
Ameriką ir iki pat mirties gyveno Ci -
cero. Iki 1951 m. dirbo inžinieriumi
„Admiral” bendrovėje, vėliau perėjo į
„International Harvester”, kur ėjo
įvairias vadovaujančias pareigas.

Būdamas išradėju A. Didžiulis
su kūrė plūgo šlifavimo automatinį
įrenginį. 1956 m. išlaikęs reikalingus
egzaminus įgijo Illinois valstijos pro-
fesionalaus inžinieriaus kvalifikaciją.

Algirdas buvo aktyvus ir lietuvy-

bės veikloje. Jau 1951–1952 m. jis –
Amerikos lietuvių inžinierių ir ar -
chitektų sąjungos Čikagos skyriaus
val dybos sekretorius, po to tapo cent -
ro valdybos sekretoriumi. Išrinktas į
Pasaulio lietuvių inžinierių ir ar chi -
tektų sąjungos valdybą ėjo sekreto -
riaus pareigas.

Dirbo ir kitose lietuviškose orga-
nizacijose. Nuo 1988 m. iki pat už da -
rymo prieš porą metų buvo Šalpos
organizacijos BALF’o Cicero sk y riaus
iždininkas. Lankė lietuviškus ren -
ginius, skaitė ir rėmė lietuvišką
spaudą.

Kadangi a. a. A. Didžiulis ir jo
žmo na Čikagos apylinkėse artimų
giminių neturėjo, laidotuvėmis dau-
giausia rūpinosi krikšto sūnus adv.
Rimas Domanskis, kuris pirmasis
sekmadienio (birželio 16 d.) rytą vy -
kusiame Cicero lietuvių susibū ri me
pranešė apie šią netektį.

A. Didžiulis buvo pašarvotas
,,Suburban Family Funeral Home”,
Ci cero, birželio 21 d. Kitos dienos ry -
tą po šv. Mišių Šv. Antano parapijos
bažnyčioje  buvo palaidotas Šv. Kazi -
miero kapinėse.

Velionio gedi ne tik Cicero lietu-
viai, bet ir artimieji: sesuo dr. Irena
Jurevičienė su dukromis Giedre
Stuk niene ir Rūta Urbonavičiene
Lie tuvoje, pusbrolis Leonas Didžiulis
su šeima Lietuvoje, sūnėnas Jurgis
Mošinskis su šeima, dukterėčia Liuda
Fernandez su šeima Brazilijoje ir kiti.
Visiems jiems mūsų gili užuojauta.
Ilsėkis ramybėje, taurusis lietuvi!

Aš, Albina Jaukšaitė-Rožienė,
ieškau savo giminių, kurie apie 1920
metus  išvyko į Ameriką. Čia turėtų
gyventi mamos tetos Magdelenos
Mikolaitienės vaikai (teta Magdelena
yra mano senelės Anastazijos sesuo).

Susirašinėjome iki 1972 m. Laiš-
kus dažniausiai rašydavo tetos vyras
Jonas Mikolaitis. Jis mirė 1972 m.
liepos 13 d. Po jo mirties gavome dar
vieną laišką (1972 m. rugsėjo mėn.).
Pasirašė jį tetukė Magdelena Miko-
laitienė ir jos dukra Milda. Žinome,
kad teta turėjo dar dukrą Aldoną.
Tikslesnių žinių apie dukras Mildą ir
Aldoną Mikolaitytes neturiu. Teta
Magdelena, be abejo, jau mirusi. Ta-

čiau jos dukros su šeimomis dar
turėtų gyventi.

Tetos Magdelenos Mikolaitienės
gyvenamoji vieta buvo: 548 Lafayette
Ave., Westwood, New Jersey.

Prašome padėti surasti tetos
Magdelenos dukrų Aldonos ir Mildos
šeimas. Mano adresas: Melioratorių
9. Vilkaviškis, Lithuania. 

Albina Jaukšaitė-Rožienė

Nuotraukoje:  Mano senelės se-
suo Magdelena Mikolaitienė ir jos
vyras Jonas Mikolaitis prie savo
namo.

Algirdas Antanas Didžiulis.

Gegužinėje dalyvavo motociklininkai (baikeriai).

Daukanto Jūrų šauliai atvykę į šventę su vėliavomis gieda Lietuvos himną.

IEÕKO GIMINIÛ

,,DRAUGAS” 

lietuvyb∂s ßvyturys 
ir sargas!

Prenumeruokite, 
pirkite ir skaitykite

,,Draugą”!

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis
Tu niekados, o tūkstančiai žvaigždžių žydės,
Tu niekados... ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes.

B. Brazdžionis

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. rugpjūčio 26 d. 4:20
val. po pietų savo namuose, Beverly Shores, IN, mirė 

A † A
HENRIKAS NOVICKAS

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 19 d. 11 val. ryto Šv. Onos
bažnyčioje, Beverly Shores, IN.

Kviečiame gimines, draugus, kaimynus dalyvauti šv. Mišiose ir
kartu su mumis prisiminti ir pagerbti mūsų mylimo Henriko šviesią
asmenybę.

Liūdinti šeima

A † A
ALDONA BARTKŪNAITĖ

JUODVALKIENĖ

Po ilgai trukusios ligos Aldona užbaigė savo žemišką kelionę
2009 m. rugpjūčio 18 d.

Nuliūdę liko: vyras Vincas, dukra Aldona, sūnūs Vytautas,
Saulius ir keturi anūkai.

Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

Uoliam lietuvybės puoselėtojui, buvusiam Mažo-
sios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirmininkui,
vienam iš Mažosios Lietuvos Fondo steigėjui

A † A
ALGIUI REGIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą sūnums ALGIUI, AUDRIUI ir LINUI su žmona
EMILY, giminėms ir artimiesiems.

Mažosios Lietuvos Fondo taryba
Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos valdyba

A † A
VALDEMARAI RAŠYTINIENEI

mirus, vyrui VYTAUTUI, dukrai VAIVAI, sūnui
ALDŽIUI ir mamai ALBINAI BAUBLIENEI reiškia-
me giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

ALRK Moterų sąjungos Trečioji kuopa

Mes negalime užpildyti Tavo netekties,
Bet norime pasidalinti Tavo skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

Dėl mylimo vyro

A † A
HENRIKO NOVICKO

mirties, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia-
me jo žmoną LAIMUTĘ.

Danutė ir Andrius  Bačiauskai
Akvilina Lauciuvienė

Laima Ankienė
Vida ir Jimas Pranskai

Daiva ir Saulius Dačiolai
Marija ir Edward Deksniai

A † A
PETRAS NAUJOKAS

Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 29 d., sulaukęs  80 metų.
Gimė 1929 m. kovo 3 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1956 m.

Gyveno Čikagoje.
A. a. Petras buvo aktyvus BALFo narys.
Nuliūdę liko: žmona Irmgard, duktė Ina su vyru Mathew, anūkė

Alexa, anūkai Jacob ir Landon, sesuo Birutė Hall su šeima, žmonos
sesuo  Rita su šeima Vokietijoje, žmonos pusseserė Liucija su vyru.

A. a. Petras bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 2 v. p.p.
iki 9 val. vakaro Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W.
151 Street, Orland Park, IL., tel. 708-857-7878.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 3 d. 10 val. ryto. Iš laido-
jimo namų Robert J. Sheehy & Sons a. a. Petras bus išlydėtas ir
palaidotas Bethany kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
SESUO JAYNE

FRANCES PAUKSTA, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. rugpjūčio 27 d., Šv. Kazi-
miero seselių motiniškame name, 2601 W Marquette Rd.,
Chicago, IL, sulaukusi 79 metų.

Į vienuolyną įstojo iš  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos, Marquette Park, IL.  Vienuolyne išgyveno 41 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, broliai Alphonse su Elisa
Perry, gyvenantys Surfside, FL; Raymond Pauksta, gyvenantis
Chicago, IL; Fred ir Mary Pauksta, gyvenantys Chicago, IL;
sūnėnai ir dukterėčios: dr. Roger ir Suzanne Perry iš Virginia
Beach,  Virginia; Daniel su Nicolette Pauksta iš Simpsonville, S.
Carolina; dr. Rita ir John Bennett iš Mullica Hill, New Jersey;
Christine (Scott, OLPD) Kirk iš Oak Lawn, IL; Jennifer Pauksta
iš Chicago, IL bei jų vaikai ir anūkai.

A. a. Jayne Frances buvo duktė a. a. John ir a. a. Anna Pauks
ta, sesuo a. a. Lucy ir a. a. John.

Velionė bus pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 1 v. p.p. iki
7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Mišparai mirusiems antradienį, 7 v. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, rugsėjo 2 d. 10 val.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių se-
suo Jayne Frances bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei
pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt Donald M. Petkus.  Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�„Seklyčioje”, šį trečiadienį, rug -
sėjo 2 d., 2 val. p. p. tradicinių po pie -
čių metu bus rodomas vaizdo įra šas iš
šią vasarą vykusios Lietuvos tūk  s -
tantmečio dainų šventės „Amžių su -
tar tinė” programos. Šį trečiadienį ro -
dysime ansamblių vakaro ,,Metai”
prog ramą, kuri vyko Kalnų parke lie -
pos 2 d. Tai labai įdomi dainų ir šokių
pynė. Po to pasistiprinsime skaniu
„Seklyčios” maistu. Visi kviečiami da -
lyvauti.

�Rugsėjo 6 d. (sekmadienį) 12
val.p. p. Pasaulio lietuvių centro sode-
lyje JAV LB Vidurio Vakarų apygarda
nuoširdžiai kviečia visus į vasaros šven-
tę Baltijos kelio 20-mečiui paminėti.
Šventėje dalyvaus  estų ir latvių bend -
ruomenių atstovai. Susikibę rankomis,
mes, trijų Baltijos šalių vaikai, parody -
sime  vienybę, susitelkimą, bendro tiks -
lo siekimą ir  pasidžiaugsime, kad jau
beveik du dešimtmečius esame laisvi.
Pa sodinsime ,,Baltų ąžuolą” – lietuvių,
estų, latvių draugystės ir vienybės medį.
Dainoms vadovaus ir šokiams gros
Algimanto Barniškio ansamblis, šoks
tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. ,,Two
Rivers” restoranas siūlys gardžius už -
kandžius, ištroškę  atsigaivins prie baro.
Veiks turtinga loterija. Norintys savo
miklumą galės išbandyti įvairiose var -
žybose. Vaikus linksmins klounas, bus
jiems ir kitų netikėtumų.  Tel. pasitei ra -
vi mui: 708-691-9674.

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
Camelot Banquets (8624 W 95th St.,
Hickory Hills) Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus Moterų gildija ruošia
,,Magijos akimirkos” popietę. Pra džia
12 val. p. p. Pietūs – 1 val. p. p. Prog -
ramą atliks magas Al James. Vietas
užsisakyti tel.: 708-839-5691 (Emma
Petraitienė).

�Pratęsiamas Šiaurės Amerikos
ateitininkų skelbtas konkursas ,,Kur-
kime kultūrą Kristaus tiesoje”. Kon-
kurse gali dalyvauti dailininkai, mu-
zikai, fotografai, teatralai, literatai.
Apdovanojimai bus teikiami kiekvie -
noje srityje. Kūrinius iki rugsėjo 21
d. siųsti el. paštu: kon kur sas @ atei-
tis.org. Daugiau apie konkursą rasite
tinklalapyje:  ateitis.org.

�Rugsėjo 25 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Vitalio Čepkausko parodos ati-
darymas. Pradžia 7 val. v.

�New York Maironio lituanistinė
mo kykla ieško dviejų mokytojų darbui
su 9-ta ir suaugusiųjų klasėmis. Kvie -
čiame tuos, kas myli pedagoginį darbą,
yra kūrybingas (a) ir nori paįvairinti
savo kasdienybę. Užsiėmimai vyks -
ta kiekvieną šeštadienį (išskyrus šven -
tes). Už darbą mokamas atlyginimas.
Amžius ir išsilavinimas nesvarbu. Dau -
giau informacijos prašome kreiptis į
mo kyklos vedėją tel.: 718-239-1117 arba
el. paštu:  director@nymaironiomokyk-
la.org 

�Rugsėjo 5–6 dienomis Estų na -
muose, 4 Cross Street ir Veterans Hwy
sankryža, Jackson, NJ, vyks ,,Baltic
Bash 2009”. Daugiau informacijos
Kalichter@optonline.net arba tel.:  732-
446-7615.

�Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
šven tės proga Šv. Andriejaus parapijos
kle bonas kun. Petras Burkauskas rug -
sėjo 8 d., antradienį, organizuoja piligri -
mi nę kelionę autobusu į Washington,
DC, į Šiluvos Marijos koplyčią Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje.
Kelionės autobusu su sustojimu pie -
tums Washington, DC kaina – 55 dol.
Informacija ir registracija – Marytė Su -
šin s kienė tel.: 215-969-2117.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks spalio 17 d., šeštadienį, 

Willowbrook pokylių salėje
8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Iškilmingo pokylio ruošos komisija: Stanley Balzekas, Ofelija
Barškietis, Birutė Bublienė, Dalia Cidzikaitė, Rimas Domanskis,

Rimas Gedeika, Birutė Juodwalis, Jurgis Joga, Marius Kasniūnas,
Algis ir Teresė Kazlauskai, Saulius Kuprys, Vytas Maciūnas, Edis
Mickus, Pranas Pranckevičius, Marija Remienė, Dalia Zorskienė

pirmininkas – dr. Jonas Prunskis, 
sekretorė – Silvija krumplienė

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

Mažieji ,,Grandies” šokėjai ansamblio 50-mečio šventėje.  
Ramunės Kubiliūtės  nuotr.

Čikagos apylinkių šokių ansamblis ,,Grandis”, 2009 m. pavasarį šventęs savo
veiklos 50-metį, pradedant naują veiklos sezoną. Ansamblio mokytojai laukia
po vasaros atostogų grįžtančių šokėjų ir kviečia naujus šokėjus prisijungti prie
,,Grandies” šokėjų šeimos. Ansamblyje veikia šie rateliai: vaikučių (3–5
metų); vaikų (1–5 skyriaus); jaunučių (6–8 skyriaus); jaunių (9–11 skyriaus);
jaunimo/studentų ratelis (nuo 12 skyriaus) ir pagyvenusiųjų (veteranų) ra -
telis. Visų ratelių (išskyrus pagyvenusiųjų) pirmosios repeticijos bus sekma -
die nį, spalio 4 d., Pasaulio lietuvių centre ir Ateitininkų namuose. Šokėjai ra -
gi nami užsiregistruoti iki rugsėjo 13 d.  Užsiregistruoti galima ansamblio sve-
tainėje www.voras.com/grandis. Daugiau informacijos suteiks ansamblio
vadovė Violeta Fabianovich tel.: 708-422-3556.

Spalio 23–25 d.
Čikagoje vyks Evangelijos

paskelbimo ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventė. 

Šia proga 
spalio 25 d.,

sekmadienį, 3 val. p. p.
Šventojo Vardo Čikagos

katedroje bus celebruojamos
iškilmingos šv. Mišios.

Į Evangelijos paskelbimo ir Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio šventę Či-
kagoje spalio 23–25 dienomis atvyks-
ta Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ. 

• A. a. Origeno Rovinskio atminimą pagerbdami, E. ir R. Dailidės iš
ME aukojo $100. Ši auka yra skiriama padėti tuberkulioze sergantiems ligo-
niams Lietuvoje. Dėkojame už auką. Lithuanian Mercy Lift, P. O.  Box 88,
Palos Heights, Illinois 60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID #3810893.

www.lithuanianmercylift.org
lithuanianmercylift@yahoo.com

Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenė nuoširdžiai kviečiama į organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą”

tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pietus” 
sekma dienį, rugsėjo mėn. 27 d., 

Pasaulio lietuvių centro (Lemonto) didžiojoje salėje. 
Pradžia 12:15 val. p. p. 

Savo gausiu dalyvavimu padėsite organizacijai toliau remti dienos cen-
trus bei laikinosios globos namus Lietuvoje, kuriuos lanko socialiai remtinų
šeimų vaikai. Vietas į ,,Derliaus pietus” galima užsisakyti pas Ramintą Mar-
chertienę tel.: 630-243-9488 ar parašius elektroninį laišką: ramintam@hot-
mail.com.

SKELBIMAI

Vilniaus dienos centro ,,Vilties angelas” lankytoja.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Vitalis Čepkauskas

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Šv. Brunono krikščioniškos misijos Lietuvoje 1000 m. sukakties proga
spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Šventojo Vardo Čikagos katedroje arkivys-
kupas S. Tamkevičius, SJ celebruos iškilmingas šv. Mišias. 

Parapijas, organizacijas ir visuomenę kviečiame ruoštis šiai iškilmei ir
gausiai dalyvauti. Daugiau informacijos suteiks Nerijus Šmerauskas el. paštu:
nuostaba@gmail.com arba tel.: 773-735-6677, mob.: 773-875-8847, fax.: 773-
735-3946.   


