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Pagerbtas Antrojo pasaulinio karo auk¨ atminimas

V. Adamkus ragina 100 dien¨ nekritikuoti prezident∂s

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Rengiantis pertvarkyti Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentą
(TMID) ir išlaikyti jo atliekamų dar-
bų vientisumą, sudaryta premjero
vadovaujama Tautinių mažumų rei-
kalų koordinavimo komisija. Tam
pritarė Vyriausybė.

Komisija teiks Vyriausybei pa-
siūlymus dėl valstybės politikos tau-
tinių mažumų srityje, valstybės
veiksmų derinimo, įtraukiant tauti-
nes mažumas į Lietuvos politinį, vi-
suomeninį ir kultūrinį gyvenimą, tei-
sės aktų projektų, susijusių su tauti-
nių mažumų reikalais, parengimo ar
parengtų projektų tikslingumo.

,,Saulėlydžio” komisijos siūlymu
Vyriausybė yra nutarusi iki 2010 me-
tų sausio pertvarkyti departamentą
jo atliekamus darbus paskirstant
Švietimo ir mokslo, Kultūros ir Už-
sienio reikalų ministerijoms.

Komisijoje bus kultūros, finan-
sų, užsienio reikalų, socialinės ap-
saugos ir darbo, švietimo ir mokslo
bei vidaus reikalų ministrai, Tauti-
nių bendrijų tarybos pirmininkas ir
šeši Tautinių bendrijų atstovai.

Tautinių mažumų reikalų koor-
dinavimo komisija posėdžiaus ne re-
čiau kaip du kartus per metus, tech-
niškai ją aptarnaus Kultūros minis-
terija.

Iki šiol tebesitęsia diskusijos, ar
buvo tikslinga pertvarkyti TMID, jo
darbus perduodant atskiroms įstai-
goms.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Kadenciją baigęs prezidentas Valdas
Adamkus prašo 100 dienų nekriti-
kuoti naujosios prezidentės Dalios
Grybauskaitės. Anot jo, pareigas eiti
pradėjusiai šalies vadovei ,,reikia leis-
ti apšilti”. V. Adamkus taip pat prisi-
deda prie raginančiųjų Seimo pirmi-
ninką Arūną Valinską atsistatydinti.

Seimo pirmininko bendravimą su

nederamais asmenimis bei visa tai,
kas vyksta aplinkui, V. Adamkus pa-
vadino dalykais, kurie smukdo parla-
mentinės kultūros lygį.

,,Apgailestaudamas turiu pasa-
kyti, kad jei būčiau Seimo pirminin-
kas, nė penkių minučių nelaukdamas
pasitraukčiau ir neleisčiau, kad tokia
padėtis tęstųsi toliau, nes tai tikrai
nepadeda valstybės įvaizdžiui”, –

interviu LTV laidai ,,Teisė žinoti”
kalbėjo V. Adamkus.

Komentuodamas pirmąsias pre-
zidentės D. Grybauskaitės veiklos sa-
vaites, jos pirmtakas sakė, kad kol
kas sunku būtų vertinti vieną ar kitą
prezidentės pareiškimą, kuris nebū-
tinai atitinka tai, kas buvo kalbėta
anksčiau, tačiau pastebėjo, kad pre-
zidentei ,,reikia leisti apšilti”.

Tautiniû mažumû
reikalus sprês

speciali komisija

Kaunas, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė vie-
nam didžiausių šalies miestų – Kau-
nui – ypatingų lengvatų nežada.

,,Daug kas priklauso nuo jūsų pa-
čių, nuo jūsų gebėjimo spręsti proble-
mas, atkreipti dėmesį į naujo biudže-
to sudarymą, mokėti užsidirbti, kurti

verslą ir neišlaidauti. Savivaldybės
pačios turėtų nusistatyti svarbiau-
sius veiklos tikslus ir prisiimti dides-
nę naštą ant savo pečių”, – pažymėjo
prezidentė Kauno miesto savivaldy-
bėje surengtame miesto visuomenės
atstovų susitikime su šalies vadove.

Nukelta į 6 psl.

Kaunui nežadama ypatingû lengvatû

Gdanskas/Vilnius, rugsėjo 2 d.
(ELTA) – Lenkijoje besilankantis mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius
dalyvavo Antrojo pasaulinio karo pra-
džios 70-ųjų metinių minėjimo iškil-
mėse Gdanske.

Iškilmės vyko prie Gynėjų pa-

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.
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minklo, esančio buvusių Gdansko pa-
jūrio karinių įtvirtinimų – Westerplatte
– teritorijoje. Būtent čia įvyko pirma-
sis Antrojo pasaulinio karo mūšis, kai
nacistinė Vokietija 1939 m. rugsėjo 1 d.
užpuolė Lenkiją, prieš tai pasirašiusi
nepuolimo sutartį su Sovietų Sąjunga.

Lietuvos premjeras kartu su ki-
tais Europos šalių vyriausybių vado-
vais uždegė žvakę Gynėjų kapinėse,
pagerbė jų, o kartu ir visų kitų bai-
siausio karo žmonijos istorijoje aukų
atminimą, apžiūrėjo parodą.

Nukelta į 6 psl.

A. Kubilius su kitais Europos vadovais Lenkijoje pagerbė Antrojo pasaulinio karo aukas. EPA-ELTA nuotr.
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Redakcijos žodis

Jau kelinti metai Lietuvoje
rugsėjo 1-ąją galioja ,,sausas įs-
tatymas” – tą dieną alkoholi-
niais gėrimais parduotuvėse ne-
prekiaujama. Tačiau prekybos
centrų atstovai sutartinai tvirti-
na, jog alkoholio pardavimai
rugpjūčio 31 d. išaugo trečdaliu
– trokštantys pašėlti mokiniai
svaigalais apsirūpina iš anksto.
Išvengti ,,sausos” Mokslo ir žinių
dienos labiausiai trokšta maiš-
tingiausiais laikomi penkiolik-
mečiai. Vyresniems jaunuoliams
alkoholio įsigijimo apribojimai
atrodo priimtini, jie esą sutinka
švęsti blaiviai. Kyla klausimas,
kas iš to išlošia – valdžia, kuri to-
kiu būdu bando parodyti spren-
džianti girtuokliavimo proble-
mą, ar prekybininkai, skaičiuo-
jantys ženkliai padidėjusį pelną
už parduotą alkoholį? Suaugu-
siųjų žaidimo rezultatas liūdnas
– sulaikytas ne vienas neblaivus
nepilnametis, mėgavęsis už-
drausto vaisiaus ,,saldumu”.

Redaktorė Loreta Timukienė

Lietuvos žydų istorija ir kultūra
pristatoma Zalcburge

Pirmą kartą Zalcburge rugsėjo 4
dieną įvyks kultūrinė-informacinė
popietė, skirta Lietuvos žydų istorijai
bei kultūrai. Programoje dalyvaus
kultūros veikėjai bei mokslininkai iš
Lietuvos, Vokietijos bei Izraelio.
Sveikinimo žodį tars Lietuvos amba-
sadorius Giedrius Puodžiūnas. Apie
litvakų istorinį ir kultūrinį palikimą
kalbės vokiečių istorikė Ruth Lei-
serowitz, literatūrologė ir teatrologė
Irena Veisaitė, iš Lietuvos kilęs iz-
raelietis Ephraim Lapid. Rašytojas
Markas Zingeris skaitys ištraukas iš
savo kūrybos, publicistas ir vertėjas
iš lietuvių kalbos Cornelius Hell pris-
tatys savo šiais metais pasirodžiusią
knygą apie Vilnių „Der eiserne Wolf
im barocken Labyrinth. Erwachen-
des Vilnius” („Geležinis vilkas ba-
roko labirintuose. Bundantis Vil-
nius”). Šioje knygoje autorius patei-
kia spalvingą Vilniaus portretą, ap-
rašydamas miesto istoriją, architek-
tūrą, iškilias asmenybes, dalindama-

sis savo prisiminimais bei įspūdžiais.
Muzikinę programą užpildys violon-
čelininko Glebo Pyšniako solinis kon-
certas.

Renginį organizuoja Zalcburgo
žydų kultūros istorijos centras ben-
dradarbiaujant su Lietuvos ambasa-
da ir kultūros atašė Austrijos Res-
publikoje.

Renginio organizatorius Žydų
kultūros istorijos centro direktorius
prof. Gerhard Langer džiaugiasi, kad
pavyko suburti tokias iškilias asme-
nybes. Paklaustas, kas nulėmė ren-
ginio temos pasirinkimą, profesorius
atsako: „Mane domina kultūrinė pa-
dėtis Lietuvoje, o ypač žydų kultūri-
nis palikimas, todėl džiaugiuosi, kad
ne tik mes akademikai, bet ir plačioji
visuomenė turės galimybę susipažin-
ti su litvakų praeitimi ir dabartimi.

2004 metais įsteigtas Žydų kul-
tūros istorijos centras prie Zalcburgo
universiteto tyrinėja žydų kultūrą
nuo jos ištakų iki šių dienų. Čia dir-

bantys mokslininkai ypatingą dėmesį
skiria diasporos, jidiš ir hebrajų kal-
bų, kultūrinių sąlyčių ir skirtumų,
migracijos, genocido, naujų antisemi-
tizmo apraiškų Europoje tyrinėjimui,
centre archyvuojamas genocidą iš-
gyvenusių žmonių žodinis palikimas.
Žydų kultūros istorijos centras inten-
syviai bendradarbiauja su JAV, Iz-
raelio ir Europos universitetais, orga-
nizuoja akademinius bei kultūrinius
renginius.

2010 metų rudenį centras pradės
naują dvejus metus trunkančią ma-
gistro studijų programą „Žydų kultū-
ros istorija”, kurią sudarys trys dalys:
žydų kultūros istorijos šaltinių tyri-
nėjimas, kalbos, genocido ir holo-
kausto studijos. Profesorius Gerhard
Langer tikisi, kad programa sudo-
mins ir Lietuvos istorijos ir lingvis-
tikos studentus. Daugiau informaci-
jos: http://www.uni-salzburg.at/zjk

Rita Valiukonytė
Lietuviams.com

Airijos pilies kuorus drebins lietuvių
motociklų riaumojimas

Šių metų rugsėjo 12 d. Charle-
vilio pilies (Tullamore, Airija) kuorus
drebins motociklų riaumojimas. Bū-
tent čia Airijoje gyvenantys lietuviai
motomanai jau į antrąjį suvažiavimą
„Phantom Riders 2009” sukvies vi-
sus, neabejingus motociklams, my-
linčius laisvę, greitį ir vėją.

Pavasarį vykusiame moto entu-
ziastų susibūrime dalyvavo daugiau
nei šimtas motociklų sesių ir brolių.
Šįkart tikimasi gerokai gausesnio
dalyvių būrio, mat nutarta neapsiri-
boti tik savo tautiečiais, prie bendro
šurmulio pakviečiant prisijungti ir
airių, lenkų, latvių bei kitų tautų
motociklų mėgėjus.

„Kaskart kelyje sutikęs kitą
baikerį sveikindamasis nežymiai
linkteli galva. Ar visada žinai, su kuo
sveikinies? Atvažiuok. Sužinok” –
lietuvių, anglų bei lenkų kalbomis
kviečia renginio skrajutės bei pla-
katai.

Atvyksiančiųjų laukia seni drau-
gai ir naujos pažintys, gausybė baike-
riškų rungčių ir pramogų, troškinti
kopūstai ir lietuviški šašlykai, ugnies
šou, gyvos muzikos koncertas bei
šokiai iki pat ryto pilies prieigose.
Vienas laimingųjų iš susitikimo grįš
kišenėje turėdamas Dubline neseniai

naują tatuiruočių studiją atsidariusio
meistro Remio pažadą papuošti jo
kūną šviežutėle tatuiruote, o pats
laimingiausias namo parsivarys kla-
sikinę 1958 m. laidos „Jawa 350”.

Suvažiavimo atidarymo metu
motociklų variklių gausmo bei susi-
kaupimo minute bus pagerbti moto
broliai ir seserys, šiemet žuvę Airijos,
Šiaurės Airijos bei Anglijos keliuose.

Motociklus vairuojančių bei po
motomanų vėliava besiburiančių lie-

tuvių yra ne tik Airijoje, bet ir visoje
Europoje. Itin vieningi ir stiprūs –
Anglijoje gyvenantys motociklų mė-
gėjai. Jau malonia tradicija tapę ben-
dri susibūrimai bei išvykos sulaukia
vis daugiau susidomėjimo, o bendra-
minčiai, neabejingi vėjui, laisvei ir
polėkiui, vis dažniau sveikinasi ne in-
terneto forumų platybėse, o tvirtai
vienas kitam paspausdami dešinę.

Airijaonline.lt

Vokietijoje veikiantis Europos
lietuvių kultūros centras rengia pir-
mąjį Europos lietuvių trumpame-
tražių filmų festivalį „LAIKINAS
09”, vyksiantį gruodžio 5 dieną.
Hiuttenfelde (Vokietijoje) esančios
Rennhofo pilies salėje.

Festivalyje dalyvauti kviečiami
visi Europoje, už Lietuvos ribų

gyvenantys lietuviai, profesionaliai ar
mėgėjiškai kuriantys įvairaus po-
būdžio ir žanro filmus arba norintys
pradėti užsiimti šia veikla.

Festivalio metu bus rodomi žiuri
atrinkti filmai, kurie varžysis įvai-
riose kategorijose. Šalia įvairių žanrų
ir pobūdžių filmų kupinos dienos, fes-
tivalio metu taip pat bus sukurta ga-

limybė pabendrauti su kino menu
užsiimančiais profesionalais, bendro-
se diskusijose aptarti režisierių veiklą
užsienyje bei pasidalinti patirtimi.

Daugiau informacijos adresu:
Cuplinskas@elkc.org.

Lietuviams.com

Rengiamas pirmasis Europos lietuvių
trumpametražių filmų festivalis
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.or

JAV vyskupai su žydais
nori dialogo, o ne jų

apkrikštijimo
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2002 metais JAV Katalikų vyskupai paskelbė dokumentą apie kata-
likų ir žydų santykius. Tas dokumentas sukėlė kai kurių neaiškumų,
kurie buvo išryškinti ir paaiškinti šį pavasarį (birželio 17–19 d.) vykusio-
je JAV vyskupų konferencijoje San Antonio mieste, Texas valstijoje. Prieš
septynerius metus buvo sudaryti du komitetai – iš žydų ir katalikų. ,,Jų
paskelbti pareiškimai neturėtų būti laikomi autoritetingais Katalikų
Bažnyčios mokymais”, – ką tik įvykusioje konferencijoje teigė katalikų
atstovas. Komitetas buvo ypač susirūpinęs dėl ankstyvesnio dokumento
teiginio dėl Katalikų Bažnyčios misijos žydų atžvilgiu. Ankstyvesnėje
dokumento redakcijoje buvo galima prieiti prie klaidingos išvados, kad
žydai turi vengti tapti krikščionimis, o Bažnyčia turi vengti tokius kon-
vertitus krikštyti. Nors katalikų ir žydų bendruomenių bendravimas nes-
tumia žydų apkrikštyti ir tapti Katalikų Bažnyčios nariais, katalikai visa-
da yra pasiruošę liudyti Kristų ir priimti iš to išplaukiančias pasekmes.

Apie tai ir kitus vyskupų konferencijos nutarimus kiek plačiau rašė
JAV katalikų žiniasklaida. Konferencijos metu vyskupai norėjo patvirtin-
ti naują liturginių bei šv. Mišių maldų vertimą, bet jam nebuvo pritarta.
Vertimo patvirtinimas negavo dviejų trečdalių konferencijoje dalyvau-
jančių vyskupų pritarimo. Nutarta gauti balsus iš konferencijoje nedaly-
vavusių vyskupų. Jei visiems nubalsavus nebus gautas norimas patvirti-
nimas, klausimas bus atidėtas iki kitos vyskupų konferencijos lapkričio
mėnesį. Toks uždelsimas gali neigiamai atsiliepti Vatikano maldų vertimų
į anglų kalbą patvirtinimo procesui.

Čikagos kardinolas Francis E. George skatina JAV prezidentą ir Kon-
gresą priimti imigracijos įstatymo reformos papildymus dar šias metais.
Šiuo metu Čikagos kardinolas yra JAV Vyskupų konferencijos pirminin-
kas. JAV vyskupai yra pasiruošę padėti. Savo pareiškime kardinolas Geor-
ge teigė, kad vyskupai skatina pagarbą ir paklusnumą visiems teisingiems
įstatymams ir neremia nelegalių atvykėlių. Tačiau dėl humanitarinių
priežasčių, atvykėliai, siekdami uždirbti pragyvenimą savo šeimoms, turi
kęsti imigracijos taisyklių suvaržymus, atskiriančius šeimos narius ar
verčiančius bėglius rizikuoti savo gyvybe Amerikos dykumose. Savo pa-
ruoštame pranešime kardinolas George rašo: ,,Reikia moralinio sprendi-
mo dėl legalaus statuso tų, kurie neturi reikiamų dokumentų. Jiems rei-
kia suteikti progą savo sugebėjimais pilnai prisidėti prie krašto ekono-
mikos, socialinės ir dvasinės gerovės.”

Konferencijoje buvo išsakytas rūpestis dėl spartėjančių ir besiple-
čiančių pastangų JAV valstijose priimti įstatymus, įteisinančius tos pačios
lyties asmenų santuoką. Louisville, KY, arkivyskupas Joseph Kurtz, San-
tuokos apsaugos komiteto pirmininkas, išryškino keturis savo vadovau-
jamo komiteto principus. Vedybos pagal prigimtį yra pagrįstos lyčių skir-
tumu tarp vyrų ir moterų. Vedybos yra vaikų labui. Patys vaikai yra san-
tuokos gėris. Pagal prigimtį vedybos yra unikalus ryšys tarp vyro ir mo-
ters. Pagaliau, tos pačios lyties asmenų santuoka turi neigiamos įtakos
tikinčiųjų teisėms.

Pavasarinės konferencijos metu JAV vyskupai didele dauguma
patvirtino tekstą ,,Padėkos už žmogaus gyvybės dovaną” Mišioms. Buvo
patvirtintas ir specialus maldynas ispanų kalba. Vyskupai pritarė Ft.
Waye-South Bend diecezijos vyskupo John D’Arcy boikotui dėl JAV prezi-
dento pakvietimo ir jo apsilankymo Notre Dame University mokslo metų
baigimo iškilmėse. Ta proga prezidentui buvo suteiktas garbės dokto-
ratas. Įdomu, kad tas pats JAV prezidentas Barack Obama pora savaičių
vėliau buvo pagarbiai sutiktas ir privačioje audiencijoje priimtas Popie-
žiaus Benedikto XVI Vatikane.

Konferencijoje buvo patvirtintas 2010 metų biudžetas, apdedąs die-
cezijas 10 milijonų mokesčiais, siekiant išlaikyti JAV Vyskupų konferenci-
jas bei turimą struktūrą. Apmokestinimas ateinantiems metams liko ne-
pakeltas nuo šių metų. Konferencija taip pat patvirtino 450,000 dol. para-
mą New York valstijoje esančiai John Jay College of Criminal Justice, kad
ji galėtų baigti studiją, tiriančią kunigų lytinių nusikaltimų su nepilna-
mečiais priežastis ir aplinkybes. Šios studijos rezultatų laukiama kitų
metų gruodžio mėnesį.

Ruošdamas šią konferencijos santrauką jaučiausi lyg įkišęs nosį ne į
savo daržą. Būtų idealu, jei ,,Draugas” būtų galėjęs nusiųsti savo kores-
pondentą į mano minimą konferenciją. Tai, aišku, iliuzija. Mažesnė iliu-
zija būtų norėti, kad tarp dvasininkų, vienuolių ar tais klausimais nusi-
manančių pasauliečių atsirastų tokių, kurie tokiomis temomis rašytų. Jų
tarp mūsų yra. Gal jie tik laukia pakvietimo ar paskatos? Kita vyskupų
konferencija įvyks jau greitai.

KÊSTUTIS PETRAUSKIS

„Norint mušti – pagalį visada
rasi”, – taip premjeras Andrius Ku-
bilius reagavo į nuolatinę Vyriausy-
bės kritiką. Viena vertus, sunku ne-
sutikti su ministru pirmininku: tie,
kurie klykia, kad tik Lietuvos valdžia
kalta dėl krizės, arba nelabai gaudosi,
kas darosi pasaulyje, arba turi kitų,
suktų užmačių. Kita vertus, stebint
kasdieninius valdančiųjų veiksmus,
norom nenorom kyla klausimas: ko-
dėl klaida veja klaidą, kas jas lemia –
nepatyrimas ar tiesiog neišmany-
mas?

Štai prisidengęs Europos Sąjun-
gos vėliava konservatorius Antanas
Matulas siekia uždrausti prekybą
alkoholiu kelių šimtų metrų spindu-
liu nuo bažnyčių, ambulatorijų, mo-
kyklų, policijos nuovadų. O kokiame
Lietuvos miestelyje visos šios įstaigos
ir parduotuvės nėra viena greta ki-
tos? Vien dėl šio pasiūlymo, pagal
kurią alkoholiu būtų galima prekiau-
ti tik tam tikrose parduotuvėse, Lie-
tuvos miesteliuose ir kaimuose tra-
dicinių parduotuvėlių nebeliks.

Šis pavyzdys parodo, kad val-
dantieji, vietoj pastangų palengvinti
sąlygas žmonėms ir verslui išgyventi
sunkmetį, dirbtinai kuria nereika-
lingą įtampą, gąsdina papildoma
našta. Žinoma, gali būti, kad tai ne-
apsižiūrėjimas, neįsigilinimas į deta-
les. Be to, klysti žmogiška, klysta ir
pasaulinio garso vadovai.

„Žmogus, išgelbėjęs pasaulį”. To-
kios antraštės mirgėjo Vakarų spau-
doje, kai JAV prezidentas Barack
Obama (demokratas) centriniam
bankui vadovauti antrai kadencijai
paskyrė Ben Bernanke (respubli-
koną!). Sprendimas, nors ir nesulau-
kęs didesnio dėmesio Lietuvoje, ne
tik labai svarbus, bet ir pamokantis.
Pirma, Bernanke padarė klaidų. Jis
nenumatė besiartinančios finansinės
katastrofos, nors jau nuo 2007 metų
Amerikoje vienas po kito ėmė bank-
rutuoti dideli bankai. Neryžtingai
Bernanke elgėsi ir praėjusių metų
rugsėjo pradžioje, kai bankrutavo
„Lehman Brothers” bankas, o paskui
lyg kortų namelis ėmė griūti pasau-
linė finansų sistema. Kai kurie žino-
vai teigia, kad jei JAV centrinis ban-
kas būtų laiku įsikišęs, neleidęs
bankrutuoti šiam bankui, ne tik JAV,
bet ir pasaulinė ekonomika nebūtų
patyrusi širdies smūgio.

Antra vertus, vėlesni Bernanke
sprendimai lėmė, kad finansinė pa-
dėtis nusistovėtų, o ekonomika vėl
stotųsi ant kojų. Jis, gerai išstudija-
vęs Didžiosios depresijos priežastis ir
pasekmes, neleido panašiems įvy-
kiams pasikartoti XXI amžiuje. Taigi
šios asmenybės veikla yra pavyzdys,
kad niekas nėra apsaugotas nuo
klaidų. Bet jei žinai, ką daryti, visada
galima pasitaisyti.

Lietuvos valdžia, prasidėjus sunk-
mečiui, taip pat darė klaidų. Ir tai su-
prantama: tokio ūkio nuosmukio nie-
kas nesitikėjo. Tačiau dabar, ekono-
mikai nusistovint, kyla klausimas, ar
valdantieji pasimokė, ko imasi, kad,
kaip sako premjeras, būtų tvarkoma-
si pagal realias, gerokai sumažėjusias
pajamas.

Praėjusią savaitę pats Kubilius
pripažino, kad statistika nemeluoja:
privačioje srityje atlyginimai šiais
metais gerokai susitraukė, o valsty-
binėje algos net ūgtelėjo. Negana to,
kitais metais Vyriausybė neplanuoja
mažinti valdininkų skaičiaus, jų
algoms numatomas biudžetas toks
pat kaip ir šiemet. Vadinasi, vieši pa-
reiškimai apie tai, kad valstybė ma-
žins išlaidas ir pradės nuo savęs, bu-
vo tik propagandiniai šūkiai.

Kaip valdžiai įmanoma išsiversti
su mažesnėmis lėšomis – ir net ne-
labai skausmingai – paradoksas, ta-
čiau žino ne premjeras ir net ne atski-
rų institucijų vadovai, o pirštu baks-
teli ir tai nurodo prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Kas atkreipė dėmesį, kad Lietu-
vos banko valdybos nariai naudojasi
tarnybine padėtimi? Kad ne banko
funkcija yra išlaikyti krūvą poilsinių,
o ir atlyginimus sunkmečiu pravartu
solidariai susimažinti? Ne, Vyriausy-
bei tokie dalykai neužkliuvo.

„Pirmiausia reikia iš esmės ma-
žinti visas kompensacijas, kurias dip-
lomatai gauna užsienyje”, – taikliai
nurodė užsiaugintus Užsienio reikalų
ministerijos lašinius Prezidentė. Be
to, ji atkreipė dėmesį, kad paskuti-
niais metais buvo pristeigta atstovy-
bių ir ambasadų valstybėse, kuriose
Lietuvos interesai nėra svarbūs. Dar
galėjo pridurti, kaip tos ambasados
atsirasdavo: vis daugėjo „reikalingų”
žmonių, kuriuos reikėjo kur nors so-
čiai ir saugiai priglausti.

Raginanti taupyti Finansų mi-
nisterija pati, atrodo, savo išlaidų ne-
labai skaičiuoja. Štai praėjusią savai-
tę paaiškėjo, kad ištisas jos padalinys
net sunkmečiu toliau nuomojasi pa-
talpas prestižiniame „Vilniaus vartų”
verslo centre, kur kvadratinio metro
nuomos kaina siekia kelias dešimtis
litų.

Buvęs premjeras Algirdas Bra-
zauskas mėgdavo sakyti, kad Lietu-
voje prezidentas politikuoja, o prem-
jeras turi užsiimti labai konkrečia
ūkine veikla. Bet pastarieji įvykiai,
regis, rodo priešingai.

Galima suprasti ir premjerą Ku-
bilių, kuriam tenka vienu metu
spręsti daugybę uždavinių. Bet jie,
matyt, tiek prislėgė ministrą pirmi-
ninką, kad jis pasiūlymus, kaip toliau
tvarkyti valstybės ekonominį gyve-
nimą, baigia perleisti prezidentei.

KLYSTA AR NEIŠMANO?

Lietuvos valdžia, pra-
sidėjus sunkmečiui, taip
pat darė klaidų. Ir tai su-
prantama: tokio ūkio nuo-
smukio niekas nesitikėjo.
Tačiau dabar, ekonomikai
nusistovint, kyla klausi-
mas, ar valdantieji pasi-
mokė, ko imasi, kad, kaip
sako premjeras, būtų tvar-
komasi pagal realias, ge-
rokai sumažėjusias paja-
mas.
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GABIJA PETRAUSKIENÈ

Noras kažką įamžinti, prisiminti
mielą žmogų ar įvykį dažnai įsikūnija
kokia nors kūrybine forma, ar tai bū-
tų akmuo, drobė, medis ar metalas.
Svarbesnieji istorijos įvykiai ar as-
menys, įamžinami pastatant statulą
miesto aikštėje, menišką skulptūrą ar
paminklinę lentą prie pastatų. Mums
asmeniškai artimi asmenys įamžina-
mi mūsų atmintyje arba antkapio for-
ma papuošdami mūsų kapinaites. Pa-
žvelkime į lietuvių kapines Anapilyje
– kiek ten sukaupta meniško darbo,
meilės ir pagarbos. Antkapis kaip tik
ir teikia ateities kartoms prisimini-
mus asmenų, kurie yra brangūs
mūsų šeimos nariai. Jų dėka palieka-
ma istorijos tyrinėtojams įdomi me-
džiaga apie tam tikrame laikotarpyje
gyvenusius asmenis. Beieškant lietu-
vių išeivių istorijos pėdsakų Vokieti-
joje, ne vienas esame radę vokiečių
tvarkingai laikomose ,,auslander”
kapinaitėse lietuvišką kampelį, kuris
svetimoje žemėje tampa ypač savas ir
mielas, kai pamatai lietuvišką kop-
lytstulpį ar perskaitai lietuviškus
vardus ir pavardes ant dar stovinčių
antkapių. Šitoks ,,įamžinimas” nors
svarbus ir prasmingas, yra statiškas,
negyvas.

Verta pasvarstyti ir kitą įamžini-
mo būdą – dinamiškesnį, gyvesnį, nes
jis pakartotinai naudojamas ir duoda
malonumo ateities kartoms. Tai –
brangaus asmens ar įvykio įamžini-
mas per muziką!

Neretas, prieš kelis šimtmečius
Handel, Bach, Mozart bei kitų sukur-
tas klasikinis muzikos kūrinys išvydo
dienos šviesą mecenatų, kurie tiesio-
giai ir aktyviai rėmė jų darbus, dėka
kitaip sakant, sudarė sąlygas jiems
nesirūpinti kasdieniniais gyvenimo
bei buities reikalais, kad galėtų laisvi
kurti. Buvo kuriama ir pagal užsaky-
mą – pildant mecenato norą, kad to
veikalo dėka būtų pagerbtas koks
nors svarbus įvykis ar asmuo. Tokiu
būdu dėl aktyvaus rėmėjo/mecenato
ir kūrėjo bendradarbiavimo gimė ai-
bė darbų, kuriais iki šiai dienai
džiaugiamės, džiaugsis po mūsų atei-
nančios kartos.

Tą rėmėjo/kūrėjo santykį svarbu
išlaikyti bei vystyti mums, ypač
norint išlaikyti bei skatinti lietuvišką
kūrybą. Niekas kitas be lietuvių (su
retom išimtim) nerems lietuvių kū-
rėjų. Didieji lietuviški renginiai tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje duoda pa-
spirtį naujiems kūriniams išvysti die-
nos šviesą ir tapti mūsų kultūrinio

gyvenimo lobyno dalimi – lobyno, ku-
rį teks ateinančioms kartoms saugoti,
naudoti bei vystyti, prie jo priside-
dant naujais kūriniais. Kaip džiaugė-
mės išgirdę naujus, galingus ir įspū-
dingus kūrinius paskutinėje VIII
Dainų šventėje 2006 m. Čikagoje,
JAV! Tie kūriniai paliudijo, kad esa-
me kūrybiškai gyvi ir našūs savos lie-
tuviškos bendruomenės nariai, kad
mūsų tauta, kur ji bebūtų išsisklai-
džiusi, yra gyva! Jie praturtino Šven-
tę ir parodė, kad kūrybiškai esame
dar labai pajėgūs. Tos dainos iki da-
bar dainuojamos įvairiuose lietuviš-
kų telkinių minėjimuose, subuvimuo-
se, vasaros stovyklose. Tai didžiulė
dovana lietuviškai visuomenei, kuri
kiekvieną kartą duodama lyg iš
naujo, kai ji giedama ar dainuojama.

Koks džiaugsmas sekmadienio
pamaldose giedoti ne taip seniai mus
palikusio talento – Jono Govėdo kū-
rinius! Lyg Jonas būtų dar čia, tarp
mūsų – koks malonus ir artimas
prisiminimas! Dalis Jono kūrinių gi-
mė mecenatų/rėmėjų bei užsakymų
dėka. Be to rėmėjo/kūrėjo santykio jų
neturėtume dabar mūsų kultūri-
niame lobyne. Pagal užsakymą Leo-
nidas Abarius sukūrė naujas giesmes
,,Šv. Jono Mišioms”, skirtoms Jono
Govėdo atminimui. Giesmė ,,Jėzau,
tu dar pasilik su mumis” sukurta J.
Govėdo pagal Skrinskų/Viskontų šei-
mos užsakymą V. Skrinskiui atminti.

,,Volungė” ateinančiais metais
ruošiasi trijų chorų (Toronto ,,Volun-
gė”, Čikagos ,,Dainava” ir Cleveland
,,Exultate”) koncertų ciklui. Artėja
2010 m. Toronto mieste įvyksianti IX
išeivijos Lietuvių dainų šventė. Šiems
ypatingiems įvykiams reikalingi
nauji muzikiniai kūriniai. Tai ideali
proga perimti mecenato/rėmėjo vaid-
menį ir paremti naujos muzikos
kūrinius. Taip toliau kursime santykį
su kūrybinėmis jėgomis ir įamžinsi-
me mylimą asmenį, pažymėsime gy-
venime svarbų įvykį, pvz., 50-mečio
gimtadienį ar 30 m. bei 40 m. vedybi-
nio gyvenimo sukaktį.

Kviečiame pagalvoti apie galimy-
bes paremti mūsų lietuviškas, kultū-
rines pajėgas, prasmingai įamžinant
svarbius mums įvykius ar asmenis.
Visi, kurie kreipsis, bus mielai priim-
ti, duodami patarimai, paaiškinimai
apie konkrečias galimybes. Rašykite
,,Volungės” vadovei bei Prisikėlimo
parapijos tarybos muzikos direktorei
Daliai Viskontienei, c/o Prisikėlimo
parapija, 1 Resurrection Road, To-
ronto, ON, Canada M9A 5G1.

ĮAMŽINTI PER MUZIKĄ

Visai neseniai praėjusiame Lietu-
vos Vyčių organizacijos 96-ame me-
tiniame narių suvažiavime, įvykusia-
me š. m. rugpjūčio 6–9 d., Oakbrook,
IL, sužinojau, kad viena mūsų Lietu-
vos Vyčių narė Marytė Bizinkauskai-
tė (I kuopa Brockton, Massachusetts)
Lietuvoje dalyvavo festivalyje „Sugrį-
žimai”. M. Bizinkauskaitė š. m. ge-
gužės 12 d. koncertavo Lietuvos Na-
cionalinėje filharmonijoje, o gegužės
14 d. – Marijampolės kultūros centre.
Programoje Marytė (sopranas) kartu
su Lietuvos tenoru Edmundu Seiliu-
mi atliko lietuvių kompozitorių B.
Budriūno, J. Kačinsko, H. Lingertai-
čio, A. Raudonikio ir J. Gaidelio dai-
nas. Taip pat parodė puikų balsą at-
likdama sukurtas G. Verdi, E. Lech’r,
C. Porter, L. Bernstein, J. Kern ir I.
Berlin kūrinius. M. Bizinkauskaitė
buvo vienintelė solistė, pakviesta iš
JAV dalyvauti šiuose koncertuose.
Dainininkams fortepijonu akompa-
navo Aušra Motuzienė iš Lietuvos.

M. Bizinkauskaitė dainavimo
studijas pradėjo Boston Conserva-
tory, kurią baigė operos atlikėjos
bakalauro laipsniu pas žymius profe-
sorius J. Moriarty ir I. Pilla. Magistro
laipsnį įgijo prestižiniame Curtis
institute (baigė B. Goldovsky klasę).
Koncertavo Metropolitan Opera,
New York, diriguojant T. Fulton, da-

lyvavo jaunų atlikėjų (apprentice)
programoje Santa Fe Opera. M.
Bizinkauskaitė yra dainavusi Lietu-
vos Nacionaliniame operos ir baleto
teatre ir Kauno muzikiniame teatre.
Daug kartų ji yra dalyvavusi bend-
ruose koncertuose su mecosopranu
D. Mileika ir pianistu Edvinu Minkš-
timu. M. Bizinkauskaitė bendradar-
biavo su kompozitoriais J. Gaideliu,
J. Kačinsku, D. Lapinsku. Ji dažnai
kviečiama dainuoti su Boston vyrų
sekstetu, nuolat koncertuoja Lietu-
vių Bendruomenės renginiuose. Ne-
seniai koncertavo Lietuvos Vyčių
New England rajono stipendijų fon-
dui, Baltic-American Society of New
England koncertų serijos 49-ojo se-
zono koncerte Boston mieste ir kas-
metiniame labdaros koncerte Lietu-
vos vaikų globos organizacijai parem-
ti, kurį ji pati 7 metus rengia ir veda.
M. Bizinkauskaitė dėsto dainavimą
Bridgewater State College Muzikos
fakultete. Ji taip pat vadovauja priva-
čiai dainavimo studijai.

Mes, Lietuvos Vyčiai, džiaugia-
mės ir didžiuojamės turintys tokią ta-
lentingą asmenybę, kaip dainininkė
Marytė Bizinkauskaitė. Linkime jai
visokeriopos sėkmės ateityje. Valio,
Maryte!

Regina Juškaitė-Švobienė

Džiugi žinia Lietuvos
Vyčių organizacijoje

Iš kairės: Aušra Motuzienė su soliste Maryte Bizinkauskaite.

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

John Dainauskas, gyvenantis Woodridge, IL, atsiuntė dosnią 100
dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Dėkojame, kad mus skaitote ir dos-
niai remiate.

Čikagos Sofijos Čiurlionienės vyr. sk. būrelis pasveikino
„Draugą” su 100 metų jubiliejumi ir ta proga paaukojo  dienraščiui dosnią
100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame Jums už auką ir sveikinimus.

Čikagos Brighton Park apylinkės valdyba pasveikino „Draugą”
šimto metų jubiliejaus proga ir palinkėjo būti lietuvių draugu dar kitą
šimtą metų. Ta proga Brighton Park apylinkės valdyba paaukojo dien-
raščiui 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame Jums už gražius sveikinimus
ir dosnią auką.

Anna Drevinskas, gyvenanti Hartford, CT, paaukojo 100 dol. auką
„Draugui” paremti. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą.



DRAUGAS, 2009 m.  rugsėjo 3 d., ketvirtadienis                      5

LISS studentai aplankė
Užsienio reikalų ministeriją

,,VILNIUS – MÙSÛ, O MES RUSÛ...”?!
LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Giliai iš širdies norime padėkoti
Liudai Germanienei, į ,,Draugą’’
parašiusiai laišką ,,Apie mąstymus,
kopūstus ir agurkus’’ (2009 m. rug-
pjūčio 28 d.) ir pagyrusiai lietuviškas
prekes. Miela Liuda, maloniai prašo-
me apsilankyti mūsų kompanijoje,
kur galėsime jus pavaišinti ne tik
agurkais ar kopūstais, bet ir kitais
tikrai skaniais lietuviškais produk-
tais! Jų turime gerokai per tūkstantį,
todėl išvardyti visus būtų be galo
sunku. Būkite mūsų miela viešnia!

Negalima nesutikti su Nijolės
Nausėdienės teiginiu, kad ,,Geriau-
sios raugintų kopūstų ir raugintų
agurkų žinovės yra rusės moterys”.
Jei jos nebūtų žinovės, argi jos pirktų
lietuviškus raugintus agurkus bei
kopūstus? Pasak parduotuvių vady-
bininkų, jos perka mūsų kopūstus bei
agurkus ne stiklainiais, bet dėžėmis.
Ne tik pačios perka, bet ir kitiems
pataria. Šiandien tai kone geriausiai
perkama prekė ne tik tarp lietuvių ir
rusų, bet ir tarp lenkų, čekų, vokie-
čių, amerikiečių bei kitų tautų. 

O jei kalbėtume apie kopūstų ar
agurkų raugimą, gerai prisimenu,
kaip juos statinėse raugdavo mano
mama, kaip žiemą apledijusius par-
nešdavo iš rūsio. Su ką tik išvirtomis

bulvėmis su spirgučiais tai buvo
daugelio pasaulio gurmaniškus deli-
katesus lenkiantis valgis. 

Kada Lietuvoje paragavome eks-
portuoti siūlomus raugintus kopūs-
tus, paruoštus pagal senąją receptūrą
– be acto, tik su morkomis ir span-
guolėmis, mes tiksliai žinojome, kad,
be abejonės, tai bus patys geriausi
kopūstai Amerikoje.

Mes lietuviškoje spaudoje skaito-
me ir apie mėlynes, širdies veiklą ge-
rinančią gudobelių arbatą, avižų
košę, kitus produktus, kurių galima
nusipirkti rusiškose ar lenkiškose
parduotuvėse. Lietuviškų mėlynių,
gudobelių arbatos, raugintų kopūstų
bei agurkų sočiai rasite ir kiekvienoje
lietuviškoje parduotuvėje. Lenkai la-
bai nenoriai perka kitų tautų gami-
nius, didžiuojasi savo tautiniais pro-
duktais. Rusai labai mėgsta mūsų
miško mėlynių uogienę, geria ir giria
gudobelių bei kitas arbatas, tvirtina,
kad lietuviai nuo seno garsėja savo
maistu. O tuo tarpu lietuviškų laiškų
autoriai siunčia lietuvių skaitytojus į
rusiškas parduotuves! Ką gi, dėl sko-
nio nesiginčijama!

Angelė Kavakienė 
,,Food Depot International”

prezidentė

Šių metų liepos 1 d. Lietuvių iš ei -
vijos studentų stažuotės (LISS) da -
lyviai nuvyko į Lietuvos Respublikos
už sienio reikalų ministeriją. Stu den -
tai susitiko su Vygaudu Ušacku ir
pra leido valandėlę laisvai bendrauda-
mi su ministru. Studentai turėjo pro  -
gą papasakoti ministrui apie savo sta   -
žuotės darbus ir įspūdžius Lie tu vo je,
taip pat  pakalbėti apie mokslus ir
tikslus Amerikoje. 

Ministras aprodė ministerijos pa -
talpas, trumpai apibūdino ministe ri -
jos darbą ir tvarką. Studentai ža vė jo -
si atnaujintais ministerijos kamba -
riais ir ant sienos kabančiomis nuot -
rau komis su žymiais Europos ir Ame -
rikos diplomatais. Ušackas  pris ta tė
Užsienio reikalų ministerijos vi suo -

meninę veiklą ir pakvietė studentus
bendradarbiauti. Buvo paminėtas
vie nas labdaros pavyzdys apie Lie tu -
vos kaime gyvenančią nepaprastą šei -
mą, kuri yra įsivaikinusi 11 vaikų.
Nors jų gyvenimo sąlygos sunkios,
mei lė ir  vienybė nugali. Ministras
pa k  vietė studentus aplankyti šią šei -
mą, kad patys patirtų jų meilę ir
džiaug smą, nugalinčius visus sunku-
mus. 

Buvo įdomu susitikti su buvusiu
Lietuvos ambasadoriumi Amerikoje
ir džiaugėmės, kad mums buvo su -
teik ta tokia proga pamatyti minis te -
ri  ją. Dabar geriau suprantame Lietu -
vos Vyriausybės veiklą ir dar geriau
pažinome savo tėvų ir senelių kraštą.

Lina Beržinskaitė

PASIDALINIMAS MINTIMIS SU LEONIDU RAGU
Leonidas Ragas „Draugo” (2009

m. rug pjū čio 19 d.) komentarų sky-
riuje pa ra šė ilgoką rašinį apie jo iš -
gir stas kai kurių asmenų nuomones,
jam lankantis Lietuvoje. Jam teko
kal bėtis su daugeliu asmenų ir ma ty -
ti filmus, aptariančius Lietuvos Ne-
prik lausomybės praradimą. Daugelis
kal bėtojų kaltino buvusią prezidento
An tano Smetonos Vyriausybę, kad ji
ne pasipriešino rusams. Kai kurie
kal bėtojai pažymėjo, kad pasiprieši ni -
mas būtų iškėlęs Lietuvą į didvyres ir
nebūtų Stalinui suteikęs galimybės
sa kyti pasaulio vadovams, kad Lie tu -
va įsijungė į Sovietų Sąjungą sava-
noriškai. 

L. Ragas rašo, kad Lie tu vos pre-
zidentas Antanas Smetona vie name
naktiniame Vyriausybės pa si  tarime
dėl Rusijos ultimatumo įsi leis  ti ka-
riuomenės dalinius į Lietuvą pa  siūlė
pasipriešinti. Iš pasitarime da  lyva-
vusių  keturių Lietuvos ka riuo  menės
generolų trys nepritarė pa  siū lytam

pasipriešinimui, išskyrus ge  nerolą
Musteikį.

L. Ragas rašo, kad kai ku rie as-
menys kėlė klausimą, kodėl A. Sme -
tona griežtai nesilaikė savo nuo mo-
nei? Reikia atminti, kad A. Sme tona,
eidamas prezidento pa rei gas, visą
laiką rėmėsi tik generolais. Ne gavęs
jų pritarimo, nerado kitos išei ties, tik
palikti Lietuvą arba būti suimtam.

Kalbant su Lietuvoje ir išeivijoje
gy ve nančiais mūsų tautiečiais, teko
iš girsti daug neigiamų atsiliepimų
apie gene rolą Vitkauską, Lietuvos
kariuo me nės vadams davusį įsakymą
nesiprie šinti rusams. Gen. Vitkaus-
kas tik vykdė savosios Vyriausybės,
kuri bu vo nubalsavusi nesipriešinti,
įsa ky mus. L. Ragas daro išvadą, kad
juos reikėtų laikyti neprincipingais
trum paregiais, nežvelgiančiais į to -
limesnę ateitį. Sunku būtų nesutikti
su šia išvada. Ačiū už įdomų rašinį.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL 

Š. m. „Drauge” liepos 29 d. Ka-
rolina Kubilienė susirūpinusi klau-
sia,  kodėl Lietuva turi grąžinti žy-
dams jų nusavintą nuosavybę. Šis
klausimas yra labai rimtas, gali labai
brangiai Lietuvai ir kiekvienam lietu-
viui kainuoti, žinant mūsų politikų
nesugebėjimą valdyti, vadovauti, de-
rėtis, įvertinti Lietuvos turtus ir nuo-
savybę. Viena iš didžiausių klaidų
buvo ir yra – visiems nusilenkti, atsi-
prašinėti, dovanoti. 

Pavyzdžiu duosiu Ameriką, save
labai gerai išgarsinusią kaip teisin-
giausią, geriausią, dosniausią ir gera-
noriškiausią šalį. Ar tikrai? Paimki-
me Amerikos kolonizaciją: dauguma
vietinių indėnų buvo nužudyta, be
gailesčio per žiemos šalčius ir sniego
pusnis be maisto ir tinkamos apran-
gos varomi į šiaurines valstijas. Ne-
žinia, kiek jų žuvo varomi į pražūtį.
Žudikas Custer už tai ilgai buvo gar-
binamas. Daug vėliau indėnams buvo
pastatyti barakai. Šiandien jie ten
gyvena, dauguma be mokslo ir ama-
to. Alkoholizmas, narkotikai vėl žudo
juos. Amerikos valdžia net negalvoja
apie atlyginimą indėnams. Dar prieš
porą šimtų metų indėnai sodino ku-
kurūzus ir svogūnus ten, kur šian-
dien yra Manhattan. Kiek ta žemė
verta? Kada indėnams bus atlyginta?
Nė vieno cento už tai ir už visą Ame-
rikos indėnų žemę jie negavo ir ne-
gaus.

Lenkija okupavo mūsų sostinę
Vilnių, daug lietuvių nužudė, ištrė-
mė, nusiaubė kraštą. Dar neatlygino.
Net nekalba apie tai.

Stalinistinė Rusija okupavo Lie-
tuvą, dar nė žodelio apie atlyginimą.

Italija dovanojo rusams Lietuvos
ambasados pastatus Romoje, dar ir
šiandien ten rusai gyvena. Italija Lie-
tuvai nebando atlyginti, o tai būtų
labai lengva padaryti.

Mūsų vargai yra susiję su prezi-
dentais: Brazauskas pirmomis prezi-
dentavimo dienomis visos Lietuvos
vardu atsiprašė žydų už nacių nusi-
kaltimus. Tą pat padarė ir  Adamkus
– pirmomis savo prezidentavimo die-

nomis atsiprašė žydų už nacių nusi-
kaltimus Lietuvoje. Tai parodo tų
dviejų prezidentų nemokšiškumą
politikoje, diplomatijoje bei vadova-
vime.

Žydai, pasinaudodami tuo, daug
kartų puldinėjo Lietuvą, visiems lie-
tuviams prikišo: „Jūs prisipažinote,
jūsų prezidentas atsiprašė...” Susi-
pratęs politikas niekada kaltės nepri-
siims, neprisipažins. 

Šiandien Amerika dar pateisina
Irako užpuolimą, šalies sugriovimą,
milijonus nužudytų, išvietintų, su-
naikintus, išvogtus muziejus, tūks-
tantmetinės civilizacijos lopšio sunai-
kinimą. Amerikiečiai garsiai prime-
na: „Būtinai reikėjo Hussein režimą
pakeisti, reikėjo juo nusikratyti, o su-
griautus pastatus jie patys atstatys,
turi daug naftos.” Lyg ta nafta būtų
Amerikos dovana.

1941 metų birželio 22 dieną, ka-
rui prasidėjus, okupantų rusų valdžia
per keletą valandų paliko Lietuvą.
Vokiečiai užėmė Kauną birželio 24 d.,
o okupacinę valdžią sukūrė daug vė-
liau. Iki tol, jei kas ir vyko Lietuvoje,
Lietuva nebuvo neatsakinga, o vo-
kiečių okupacijos metu už viską Vo-
kietija buvo atsakinga. Vien dėl to
Lietuvos, kaip valstybės, negalima
kaltinti, nes Lietuvos kaip valstybės
tuo metu nebuvo. Grįžus rusų okupa-
cijai – ir vėl Lietuva negali būti kalti-
nama už įvykius Lietuvoje – valdė
rusai. Todėl žydų reikalavimai yra tik
noras lengvai pasipelnyti Lietuvos
sąskaita, uždėti milžinišką piniginę ir
dvasinę atsakomybę ant kiekvieno
lietuvio. 

Žydų bendruomenės atstovams
atvykus į Lietuvą iš Amerikos, Izrae-
lio ar iš bet kur pasaulyje, Lietuva
neturėtų leistis į jokias kalbas, nes
tokių žydų bendruomenių tais laikais
pasaulyje nebuvo, o vėlesnės organi-
zacijos, bendruomenės ar kaip jas pa-
vadintume yra sukurtos pasipelnymo
tikslais.

Algis Virvytis
Boston, MA

DÈL TURTO ÑYDAMS GRÂÑINIMO

arba dar kartą apie kopūstus, agurkus ir kitus lietuviškus produktus
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A. Šemeta tikisi, kad patirtis
Lietuvoje pad∂s dirbti EK

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Balsas.lt) –
Vyriausybė pritarė, kad Lietuvoje ki-
tąmet būtų surengtas vienkartinis
turto deklaravimas visiems pilname-
čiams gyventojams ar į Lietuvą nuo-
lat gyventi atvykstantiems žmonėms.

Ministrų kabinetas patvirtino ir
Seimui teiks svarstyti atitinkamą Gy-
ventojų turto deklaravimo įstatymo
pataisą.

Planuojama, kad pilnamečiams
reikės deklaruoti nekilnojamąjį tur-
tą, įskaitant ir nebaigtus statyti pa-
status, lėšas, jei jų suma viršija
10,000 litų. Taip pat meno kūrinius,

brangakmenius, juvelyrinius dirbi-
nius, tauriuosius metalus, jei jų kiek-
vienas vertas daugiau nei 10,000 litų.

Nesiūloma įvesti privalomo paja-
mų deklaravimo gyventojams, kurie
pagal įstatymą teikia ataskaitinę gy-
ventojų turto deklaraciją.

Šiam projektui įgyvendinti reikės
apie 2,5 mln. litų biudžeto lėšų.

Šiuo metu kasmet deklaruoti
turtą privalo politikai, valstybės tar-
nautojai, teisėjai, prokurorai, parei-
gūnai, įvairių komisijų, tarybų nariai
ir jų šeimos nariai.

Pritarta� visuotiniam turto deklaravimui

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Lietuvos siųstas eurokomisaras, bu-
vęs finansų ministras Algirdas Še-
meta sakė tikįs, kad jo patirtis vyk-
dant pertvarkas Lietuvoje bus nau-
dinga einant už biudžetą ir finansinį
programavimą atsakingo eurokomi-
saro pareigas.

Prisistatydamas Europos Parla-
mento (EP) nariams Briuselyje A. Še-
meta teigė manąs, kad šiuolaikinio
Europos Sąjungos (ES) biudžeto tiks-
las turi būti ,,keistis kartu su Europa
ir keisti Europą”.

,,Tikiuosi, kad prie šio įgyvendi-
nimo galėčiau prisidėti ir savo patirti-
mi. Didžioji mano darbo biografijos
dalis buvo tiesiogiai susijusi su šalyje
vykdytomis pertvarkomis. Manau, šį
patyrimą galėčiau sėkmingai pritai-
kyti europiniame lygmenyje”, – vie-
šame EP Biudžeto komiteto posėdyje
sakė lietuviškai prisistatęs A. Šemeta.

A. Šemeta pabrėžė, kad ES turi
dėti daug pastangų siekiant ekono-
mikos atsigavimo ir imtis priemonių,
kad būtų išvengta antrosios kritimo
bangos, taip pat nedelsti spręsti kli-
mato kaitos problemų.

A. Šemetos teigimu, artimiausių
mėnesių darbotvarkėje svarbiausias

jo darbas bus kitų metų ES biudže-
tas. Europos Komisijos narys žadėjo
siekti supaprastinti ES fondų naudo-
jimo taisykles ir palengvinti reikala-
vimus paramos gavėjams.

Po dešiniųjų Vyriausybėje dirbu-
sio A. Šemetos kalbos į polemiką su
eurokomisaru įsivėlė Justas Vincas
Paleckis, į EP išrinktas su Lietuvos
socialdemokratų partijos sąrašu. Pa-
prašęs leidimo paklausti, J. V. Palec-
kis priminė, kad praėjusių metų pa-
baigoje Vyriausybė ir Seimas skubiai
įvykdė mokesčių pertvarką, o Lietu-
vos ekonomikos rodikliai tapo labai
prasti.

Po šio klausimo EP Biudžeto ko-
miteto pirmininkas Alain Lamassou-
re replikavo, jog tai – labiau ne euro-
komisarui, o buvusiam finansų mi-
nistrui skirtas klausimas.

A. Šemeta, atsakydamas į šį
klausimą, pabrėžė, kad Lietuvos Vy-
riausybės veiksmus pasveikino ir Eu-
ropos Komisija, ir Tarptautinis valiu-
tos fondas (TVF).

Balsavimas dėl A. Šemetos nu-
matomas rugsėjo 14–17 d. Strasbūre
vyksiančioje EP plenarinėje sesijoje.
Tai daugiau formali procedūra.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Delfi.lt) –
Pirmą kartą Europos Parlamento
(EP) pirmininko komandoje dirbs lie-
tuvis. Buvęs prezidento Valdo Adam-
kaus patarėjas Arnoldas Pranckevi-
čius, jau beveik 4 metus dirbantis EP,
nuo šiol patarinės EP vadovui lenkui
Jerzy Buzek. 29-erių tarptautinių
santykių specialistas tikisi, kad nau-
jas pareigas pavyks suderinti su vi-
suomenine veikla – Belgijos Lietuvių
Bendruomenės (LB) pirmininko parei-
gomis.

A. Pranckevičius anksčiau dirbo
EP ryšių su Rusija, Ukraina ir Balta-
rusija administratoriumi, šiemet ke-
liems mėnesiams perėjo į Užsienio
reikalų komitetą.

Lietuvis dirbs EP pirmininko išo-
rinės politikos komandoje ir patari-
nės Rytų politikos, ES plėtros strate-
gijos, saugumo bei gynybos klausi-
mais. A. Pranckevičius bus atsakin-
gas už tokius regionus kaip Rusija,
Rytų partnerystės šalys, Baltijos ir
Šiaurės valstybės, Vakarų Balkanai,
Turkija, Lotynų Amerika.

Europarlamente A. Pranckevi-
čius pradėjo dirbti 2006 m. pradžioje,
iki tol pusantrų metų patarinėjo Lie-

tuvos vadovui V. Adamkui. Į prezi-
dento komandą jis atėjo baigęs tarp-
tautinių santykių studijas Colgate
universitete (JAV) ir Paryžiaus politi-
kos studijų institute, nors po mokyk-
los suspėjo pabūti ir žurnalistikos
studentu Vilniaus universitete.

Šių metų kovą A. Pranckevičius
buvo išrinktas Belgijos LB pirminin-
ku. „Tikiuosi viską kažkaip suderin-
ti, nors ir bus sunku”, – kalbėdamas
apie ligšiolinę visuomeninę veiklą ir
naujas atsakingas pareigas teigė lie-
tuvis.

Delfi.lt nuotr. 

EP vadovo komandoje dirbs lietuvis 

Kaunui nežadama ypatingû lengvatû�

Pagerbtas Antrojo pasaulinio 
karo auk¨ atminimas

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) – Šešių menininkų grupė rengia neįprastą
meno akciją Plateliuose – šią savaitę Platelių ežero dugne atsiras skulptūrinė
kompozicija iš akmens. Projektas ,,Paroda ežero dugne” sumanytas kaip
jungtinis šiuolaikinio meno projektas. Narai į Platelių ežero dugną nuleis Juo-
zo Laivio sukurtas skulptūras – pagal kauliukų formas sukurtas didžiules ak-
menines jų kopijas. Projekto sumanytojas – menininkas J. Laivys yra vienas iš
žinomiausių Lietuvos šiuolaikinio meno kūrėjų, aktyviai dalyvaujančių ir ša-
lies, ir užsienio meniniame gyvenime.        Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl.         
D. Grybauskaitė sakė, kad daug

problemų yra ir Kauno viduje.
Susitikime su prezidente miesto

Tarybos nariai, visuomenės atstovai
domėjosi Lietuvos energetikos gali-
mybėmis, valstybės valdymo pertvar-
ka ir tuo, kaip Lietuva ateityje gy-
vens, kada bus panaikintos apskritys.
Taip pat prezidentės buvo paprašyta
atsakyti į klausimus, ar tinkamai
skirstomos kelių priežiūros fondo lė-
šos, kai 80 proc. jų tenka magistrali-
niams keliams ir tik 20 proc. – miesto
gatvėms.

Priminus, kad didžiųjų miestų
savivaldybės jaučiasi tarsi finansinės
mažųjų miestų savivaldybių donorės,
prezidentė pateikė skaičius: Kaunui
grąžinama 74 proc. gyventojų pajamų
mokesčio, Vilniui – tik per 40 proc.,
Klaipėdai – per 30 proc.

Lankydamasi Kaune prezidentė is-
torinėje Prezidentūroje susitiko su Lie-
tuvos regionų žiniasklaidos atstovais.

Prezidentė įdėmiai išklausė ne-
mažai skundų dėl padidėjusio pridė-
tinės vertės mokesčio (PVM), kuris
smogė spaudai. Dėl to dalis leidinių
,,persimetė” spausdinti į Rygą, kur
PVM liko toks pat. Kalbėta ir apie
pašto paslaugas, kurias būtina išsau-
goti, kad atokiausių kaimų gyventojai
neliktų be spausdinto žodžio, apie ki-
tas problemas.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
žymėjo, kad centrinė žiniasklaida vis

labiau tolsta nuo žmogaus, kad sun-
kiai šį laikmetį išgyvena laikraščių
redakcijos, mažos televizijos, kurios
,,gali vietos žmogų matyti, girdėti ir
jausti”, kurios pirmosios pajunta, kuo
šiandien gyvena šiandien Lietuvos.

,,Kai žiniasklaida taps tik verslu,
– sakė D. Grybauskaitė, – jos visai ne-
liks. Kreipiuosi į jūsų pilietiškumą,
profesionalumą ir asmeninę atsako-
mybę, nes mūsų atsakomybė šian-
dien yra vienoda. Mes atsakingi prieš
žmones, atsakingi prieš valstybę ir vi-
sus jos piliečius.”

Atvirai diskutuota susitikime
apie leidinių priklausomybę, kuri
dažnai pažeidžia įstatymus ir gimdo
korupcinius santykius. Taip yra ten,
kur leidiniai ar radijo, vietinės televi-
zijos stotys priklauso politikams, ne-
retai užimantiems atsakingas parei-
gas savivaldybėse ar kitose valdžios
įstaigose. Kalbėta ir apie žurnalisto
statusą.

,,Prezidentūra atvira jūsų siūly-
mams, pastaboms, kaip derėtų tobu-
linti įstatymus, į ką labiau kreipti dė-
mesį. Aiškinsimės, ar nederėtų vėl
grįžti prie PVM lengvatos leidybai ir
platinimui aptarimo, kas būtų nau-
dingiau – ją taikyti ar suderinti kom-
pensavimo mechanizmą? Savo ruožtu
mes atsiųsime jums informaciją, ku-
rią, mūsų nuomone, žmonės turėtų
žinoti. Jūsų valia nuspręsti, ar ją
skelbti, ar nutylėti. Bendradarbiau-
kime”, – kvietė prezidentė.

Atkelta iš 1 psl.            
Iškilmėse kalbėjo Lenkijos prezi-

dentas ir premjeras, Europos Parla-
mento pirmininkas, Vokietijos kanc-
lerė, Rusijos ministras pirmininkas,
Prancūzijos, Ukrainos ir Švedijos
premjerai.

Lenkijos prezidentas Lech Ka-
czynski, kalbėdamas apie Antrojo pa-
saulinio karo priežastis, sakė, kad jį
sukėlė totalitariniai režimai, nacio-
nalizmas ir šovinizmas. Rusijos prem-
jeras V. Putin savo kalboje minėjo,
kad karo priežastimi tapo ,,žeminan-
ti” Versalio taika ir bailumas tų, ku-
rie mėgino taikiai sustabdyti Hitlerio
agresiją.

Iškilmių metu premjeras A. Ku-
bilius davė interviu Lenkijos nacio-
nalinei televizijai. Žurnalisto pa-
klaustas, kaip jis vertina Rusijos po-
žiūrį į XX a. istoriją ir į Antrojo pa-
saulinio karo priežastis, Lietuvos mi-
nistras pirmininkas sakė, kad Rusi-
joje, deja, iki šiol neįsąmoninta, kokių
tragedijų sukėlė totalitarinis Stalino
režimas. 

,,Nepaisant to, – sakė A. Kubi-
lius, – turime ir toliau vystyti ryšius
su Rusija, tikėdamiesi, kad anksčiau
ar vėliau ji susitaikys su savo pačios
istorija.”

Antrasis pasaulinis karas prasi-
dėjo po to, kai du diktatoriai Stalinas
ir Hitleris sudarė Sovietų Sąjungos ir
nacių Vokietijos nepuolimo sandėrį
bei slaptais protokolais pasidalino Vi-
durio Europą.

1939 m. patekusi į dviejų totali-
tarinių režimų ,,įtakos zoną”, Lietu-
va nuosekliai laikėsi neutralumo poli-
tikos. Laikydamasi tokios politikos
Lietuva pirmosiomis Antrojo pasau-
linio karo savaitėmis atsisakė nacių
Vokietijos siūlymo surengti karinę
operaciją ir atsiimti ilgaamžę sostinę
Vilnių, tuo metu dar priklausiusį
okupuojamai Lenkijai. Laikydamasi
neutralumo politikos Lietuva pirmo-
siomis karo savaitėmis internavo sa-
vo teritorijoje tūkstančius besitrau-
kiančių lenkų karių ir karininkų,
daugelį jų išgelbėdama nuo žūties na-
cių arba sovietų nelaisvėje.
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sargai, praneša BBC. Ginkluoti nu-
sikaltėliai įsiveržė į valstybinį  banką
liepos mėn. ir pabėgo pavogę Irako
dinarų, kurių vertė maždaug 5 mili-
jonai dolerių (12 mln. litų). Du iš ap-
kaltintų nusikaltėlių yra buvę Irako
viceprezidento asmens sargybiniai.

WASHINGTON, DC
JAV kariai, praėjus vieneriems

metams po Gruzijos ir Rusijos karo,
vėl moko gruzinų karius, rengdami
juos išvykti į Afganistaną, pranešė
Gruzijos gynybos ministerija. Rusija
po penkių dienų karo su Gruzija dėl
Pietų Osetijos apkaltino JAV didi-
nant Tbilisio karines galimybes.  

LOS ANGELES
Du mėnesiai po savo mirties

Michael Jackson šiandien saulei lei-
džiantis per privačias iškilmes bus
palaidotas tarp daugybės Hollywood
žvaigždžių. ,,Popmuzikos karalius”,
kuris paslaptingomis aplinkybėmis
mirė birželio 25 d., bus palaidotas
puošniame mauzoliejuje Los Ageles
priemiestyje esančiose kapinėse ,,Fo-
rest Lawn Memorial Park”. Iškilmė-
se dalyvaus tik artimi velionio gimi-
naičiai ir draugai, kelios į kapines
vedančios gatvės bus uždarytos, kad į
jas negalėtų patekti dainininko ger-
bėjai, pranešė policija. 

SAN FRANCISCO
Dvi JAV žurnalistės, kurios buvo

kalinamos Šiaurės Korėjoje dėl ne-
teisėto sienos kirtimo, pirmą kartą
prabilo apie šį įvykį ir papasakojo, jog
stalinistinės šalies kariai jas atsitem-
pė iš Kinijos teritorijos. Televizijos
,,Current TV”, kurioje dirba L. Ling
ir E. Lee, tinklalapyje buvo paskelb-
tas ilgas pranešimas apie jų patirtus
išgyvenimus. 

MEXICO
Viesulas ,,Jimena”, kuris trečia-

dienio rytą priartėjo prie Žemutinės
Kalifornijos Meksikoje, susilpnėjo iki
antros kategorijos audros, pranešė
JAV meteorologai. Tačiau Meksikos
nacionalinės orų tarnybos specialis-
tai sakė naujienų agentūrai AFP, kad
šis viesulas ,,tebėra labai pavojin-
gas”. Stiprūs vėjai ir smarkios liūtys
čaižė Žemutinę Kaliforniją, o turis-
tai spruko iš kurortų, nors daugelis
kaimų gyventojų ryžosi ištverti aud-
rą. 

Pasaulio naujienos

VARŠUVA
Rusijos ministro pirmininko

Vladimir Putin ir jo vadovaujamos
delegacijos apsilankymo Lenkijoje
metu buvo atkurti daugiau kaip 10
metų buvę nutrūkę Lenkijos ir
Rusijos ginkluotųjų pajėgų ryšiai šių
šalių generalinių štabų lygyje, pra-
nešė Lenkijos naujienų agentūra
PAP. Lenkų generolo Franciszek Ga-
gor ir rusų generolo Nikolaj Maka-
rov susitikimo metu aptartos abiejų
šalių karinio bendradarbiavimo gali-
mybės, taip pat ir galimybės atnau-
jinti pasienio karinių dalinių ryšius.

HELSINKIS
Suomijos užsienio reikalų minis-

tras Alexander Stubb kritikavo Ru-
sijos ir Vokietijos veiksmus pradinia-
me „Nord Stream” planavimo laiko-
tarpyje. Ministras pareiškė, kad šios
dvi valstybės nesitarė su Europos
Sąjungos (ES) šalimis pradiniame
dujotiekio, kuris turi eiti Baltijos jū-
ros dugnu, projektavimo laikotarpy-
je. Pasak A. Stubb, ši aplinkybė rodo,
kad būtina viena bendra ES ener-
getikos politika. Tuo pat metu A.
Stubb nesiėmė numatyti, ar duos
Suomijos vyriausybė leidimą nutiesti
dujotiekį šalies ekonominėje zonoje.

DŽAKARTA
Mažiausiai 15 žmonių žuvo tre-

čiadienį 7 balų stiprumo žemės dre-
bėjimui sukrėtus Indonezijai priklau-
sančią Javos salą, pranešė vienas pa-
reigūnas. Siandžure apie 5,000 žmo-
nių paliko savo namus, baiminda-
miesi pakartotinių smūgių. Pareigū-
nai pranešė, kad dešimtys gyvena-
mųjų namų ir verslo pastatų sugriu-
vo smarkiausiai drebėjimo paveikta-
me regione aplink Tasikmalajos ir
Sukabumio miestus.

BAGDADAS
Irako teismas paskyrė mirties

bausmę keturiems apsaugos pajėgų
darbuotojams, kurie buvo pripažinti
kaltais dėl dalyvavimo banko apiplė-
šime. Apiplėšimo metu žuvo 8 banko

EUROPA

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Balsas.lt) –
Italijos premjeras Silvio Berlusconi
pagrasino stabdyti artėjantį Europos
Tarybos (ET) susitikimą, į kurį
suvažiuoja Europos Sąjungos (ES) ša-
lių prezidentai ir premjerai, jei Euro-
pos Komisijos (EK) atstovai spaudai
neišmoks tylėti, rašo EUobserver.com.

Viešėdamas Lenkijos mieste
Gdanske, kur vyko Antrojo pasauli-
nio karo pradžios 70-ųjų metinių at-
minimo iškilmės, S. Berlusconi pa-
reiškė, kad EK atstovams spaudai ir
patiems komisarams neturėtų būti
leidžiama „viešai reikšti savo nuo-
monės”.

„Europos balsas” turi būti sklei-

džiamas tik paties Komisijos pirmi-
ninko arba jo atstovo spaudai. Jei šis
S. Berlusconi reikalavimas nebus įgy-
vendintas, jis pagrasino „stabdyti ET
sprendimų priėmimą”.

S. Berlusconi įsiutino vieno EK
pareigūno pareiškimas, kad EK pa-
reikalaus pateikti paaiškinimą dėl
Italijos sprendimo grąžinti nelegalius
migrantus į tėvynę nenagrinėjant jų
prašymų suteikti prieglobstį.

Britų atstovas Dennis Abbot Ita-
lijos žurnalistams sakė, kad ES pa-
reikalavo, jog Italija pasiaiškintų dėl
neseniai pasirašytos sutarties su Li-
bija, kurios metu į šią šalį buvo su-
grąžinta 70 pabėgėlių. „Komisija pa-
brėžia, jog visi žmonės turi teisę pra-
šyti suteikti oficialų prieglobstį ar
tarptautinę pagalbą,” – pridūrė D.
Abbot. Greičiausiai šie žodžiai, kurie
netrukus buvo paviešinti Italijos
dienraščiuose, ir supykdė Italijos
premjerą.

Tačiau D. Abbot iš esmės citavo
teisingumo komisarą Jaque Barrot,
kuris liepos 15 d. apie tai rašė EP ad-
resuotame laiške. S. Berlusconi apie
laišką, rodos, nieko negirdėjo, jis pa-
reiškė, kad „artėjančioje vadovų tary-
boje iškels šį klausimą svarstyti vie-
šai”.

Reaguodamas į Italijos premjero
pareiškimus, D. Abbot tinklalapiui
EUobserver teigė, jog „Komisija dis-
kutuoja su Italija ir kitomis valsty-
bėmis narėmis visais klausimais lai-
kydamasi nešališkumo ir lygiateisiš-
kumo principo”. Italijos premjero pa-
sisakymai nustebino ne tik ES parei-
gūnus, bet ir EP socialistų frakciją.

Italijos premjeras grasina
sužlugdyti ES Tarybos darbâ

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) –
Nuo Gruzijos atsiskyrusios Abchazi-
jos prezidentas Sergej Bagapša davė
įsakymą separatistinės respublikos
kariniam jūrų laivynui naikinti Gru-
zijos laivus, pažeidžiančius faktinę
Abchazijos jūros sieną. 

,,Šį žingsnį padiktavo nesibai-
giantys Gruzijos piratiški veiksmai”,
– pareiškė S. Bagapša interviu nau-
jienų agentūrai ,,Interfax”.

Pastaruoju metu kilo įtampa dėl
Tbilisio mėginimų įgyvendinti jūrinę
Abchazijos blokadą. Ji ypač paaštrėjo,
kai Gruzija praėjusį mėnesį sulaikė
turkų laivą, kuris iš Turkijos gabeno
degalus į Abchazijos sostinę Suchu-
mį.

Laivo ,,Buket” kapitoną Mehmet
Coskun Ozturk Gruzijos teismas pri-
pažino kaltu dėl ,,kontrabandos ir
Gruzijos įstatymo dėl okupuotų teri-
torijų pažeidimo”. Jis buvo nuteistas
kalėti 24 metus.

S. Bagapša Gruzijos kariškių
veiksmus piktai palygino su Somalio
piratų veikla. 

Abchazijos sienų apsaugos vado-
vas Zurab Marganija praėjusią sa-
vaitę sakė, kad Rusijos pasieniečiai
padės saugoti į Abchaziją plaukian-
čius laivus. Tačiau S. Bagapša sakė,
kad dalyvaus tik abchazų pajėgos.

Abchazijos karinės jūrų pajėgos
turi visas priemones, kad užkirstų
kelią piratiškiems Gruzijos laivų
veiksmams Juodojoje jūroje, pareiškė
šios nuo Gruzijos atsiskyrusios res-

publikos saugumo tarnybos pasienie-
čių būrio viršininkas Z. Marganija.

Z. Marganija patvirtino, kad se-
paratistinės Abchazijos prezidentas
S. Bagapša įsakė naikinti Gruzijos
laivus, jeigu jie priartės prie Abcha-
zijos teritorinių vandenų.

Gruzijos URM vadovas Grigol
Vašadzė atsisakė komentuoti sepa-
ratistinės Abchazijos vadovo įspėji-
mą, kad Gruzijos kariniai laivai bus
sunaikinti, jeigu pažeis jūros sieną.

Tbilisis vertina separatistinės
Abchazijos prezidento įsakymą kaip
Rusijos provokaciją, galinčią privesti
prie Gruzijos ir Rusijos karinio su-
sirėmimo jūroje.

Abchazijos vadovas îsakè 
naikinti Gruzijos laivus

ARTIMIEJI RYTAI

ŠIAURĖS AMERIKA

AZIJA

JAV

Silvio Berlusconi pareiškė, kad EK
atstovams spaudai ir patiems komi-
sarams neturėtų būti leidžiama „vie-
šai reikšti savo nuomonės”.

Reuters/Scanpix nuotr.

Sergej Bagapša Gruzijos kariškių
veiksmus piktai palygino su Somalio
piratų veikla. 

Reuters/Scanpix nuotr.
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RUDENS GĖRYBĖS –
OBUOLIAI

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

Šeimininkės patarimai

Obelis – medis, užaugantis iki 10
m aukščio ir sunokinantis dažniau -
siai apvalios formos, įvairių dydžių,
spal vų bei skonio vaisius. Manoma,
kad šis nuo žilos senovės žinomas au -
ga las kilęs iš Mažosios Azijos. Iš Grai -
kijos ir Romos obelys pasklido po vi są
Vakarų Europą.

Sunokusiuose obuoliuose yra
daug įvairių naudingų medžiagų:
cuk raus (dažniausiai fruktozės),
pekti ninių medžiagų, vitaminų C, B1,
B2, provitamino A, amino rūg ščių, fla-
vonoidų, organinių rūgščių (obuolių,
citrinų, vyno), rauginių me džia gų,
mineralinių druskų (geležies, kal  cio,
magnio), mikroelementų (jo do, sili-
cio, mangano, vario, natrio, ka lio,
cinko, nikelio, molibdeno, ko bal to),
eterinių aliejų, fitoncidų. Obe lų sėk-
lose yra iki 33 proc. riebiųjų alie jų ir
glikozido amigdalino. Be to, su valgius
vieno obuolio sėkleles, mes per jas
gausime jodo dienos porciją.

Obuoliai valgomi žali ir apdoroti.
Iš jų verdamos obuolienės, kompotai,
mar meladas, gaminamas actas ir gi -
ra. Obuoliai marinuojami, mirkomi,
džio vinami.

Kitados obuoliai buvo laikomi
ste buklingais vaisiais, suteikiančiais
jė gų ir prailginančiais jaunystę. Rei -
kia žinoti, kad ,,Jonathan’’ ir ,,Gol -
den Delicious’’ žieminių veislių obuo-
liai – desertiniai, ,,dekoratyviniai’’
vai siai, iš jų menka nauda. Kartais jie
net gali sukelti alergiją. Ne pri no ku -
sių, beskonių obuolių iš vis nepatarti-
na valgyti. Dabar obuoliai patariami
val gyti kaip dietinis maistas iškrovos
die nomis, iš jų gaminamos gydomo-
sios arbatos ir tepalai. Obuoliai pa -
lan kiai veikia medžiagų apykaitą, gy -
do diabetą ir nutukimą. Saldūs vai -
siai rekomenduotini sergant podagra,
inkstų ir pūslės akmenlige. Die to -
logai kiekvienam žmogui pataria su -
valgyti kasdien po obuolį, juk ir sa ko -
ma, kad obuolys per dieną – dakta ro
nė vieno. O porą obuolių, suvalgy tų
kas vakarą prieš miegą, net gali
sumažinti cukraus kiekį kraujyje,
palengvins išsituštinimą rytais.

Šiuo metu, kai nuolat daugėja
žmo nių, sergančių širdies ir krauja -
gys lių ligomis, vis didesnis dėmesys
ski riamas cholesterolio tyrimams.
Ne seniai spaudoje pasirodė žinių apie
Prancūzijoje, Italijoje ir kai ku rio se
kitose valstybėse atliktus ty ri mus,
kurie parodė, kad obuoliai regu liuoja
cholesterolio kiekį kepenyse – vie -
ninteliame cholesterolio šalinimo or -
gane. Islandai nustatė, jog tam pa -
kan ka suvalgyti 2–3 obuolius per die -
ną. Šitoks stebuklingas obuolių po -
vei kis paaiškinamas ne tik tuo, kad
juose gausu pektinų (medžiagų, įei -
nan čių į augalinių ląstelių apvalkalo
su dėtį), bet ir tuo, kad juose yra kitų
ati tinkamai veikiančių medžiagų (as -
kor bino rūgšties, fruktozės, magnio).
An  glų net posakis yra: ,,Obuolys – or -
ga nizmo šepetys.”

LAUKINĖ OBELIS

Gerai, kad vertinamos sodo
obuolių gydomosios savybės. Tačiau
ko dėl dažnai užmiršti lieka laukinės

obels – sodo obels sesers – vaisiai? Be -
je, vaistams naudojami ne tik jos vai -
siai, bet ir lapai, ypač kai tenka gy -
dyti širdies, žarnyno ligas, diabetą,
su trikusią medžiagų apykaitą, ma -
žinti druskų sankaupas organizme.

Laukinės obels lapų užpilai bei
nuo virai malšina uždegimą, gydo
žaiz das, o vaisiai spartina virškini mą,
laisvina vidurius, skatina šlapimo,
tulžies išsiskyrimą, mažina ken k s -
mingojo cholesterolio ir cukraus kie kį
kraujyje.

GYDOMOSIOS OBUOLIŲ
SAVYBĖS

Užkietėjus viduriams patariama
nevalgius gerti obuolių gėrimą (košę)
arba rytais ir prieš miegą valgyti kep-
tus obuolius. Senovės gydytojai labai
vertino keptus obuolius. Anot jų, tai
pui kus vaistas sausam kosuliui gy dy -
ti. Šviežius obuolius sveika valgyti
pa sunkėjus kvėpavimui, sutrikus šir -
dies veiklai.

Piene išvirti obuoliai veikia kaip
švel nūs vidurių laisvinamieji vaistai,
to dėl ypač rekomenduojami pa gy ve -
nu siems žmonėms: 2 supjaustytus
obuolius užpilti viena stikline pieno
ir 1/2 stiklinės vandens, 5–7 min.  pa -
vi rinti (jei norima, tai pasisaldinti
me dumi) ir suvalgyti vietoje pus-
ryčių.

Padidėjus skrandžio sekreto rūg -
štingumui, sergant skrandžio ir dvy -
li kapirštės  žarnos opalige, patartina
val gyti saldžių rūšių obuolius, o su -
ma žėjus rūgštingumui geriau gydytis
rūg ščiais.

Sergant lėtiniu gastritu ir su ma -
žė jus skrandžio sekreto rūgštingu-
mui, patariama rytais (nepusryčia -
vus) suvalgyti 2 nuluptus tarkuotus
obuolius ir 1,5–2 val. daugiau nieko
ne valgyti. Gydymo kursas: pirmąjį
mė nesį kasdien, antrąjį mėnesį – kas
an trą dieną, o vėliau – nuolatos 1–2
kar tus per savaitę.

Sergant ūminiu arba lėtiniu koli-
tu, patariama  1–3 dienas valgyti vien
tar kuotus obuolius – kasdien po 2–3
sv. padalijus į 5–6 porcijas.

Per dieną suvalgius 2–3 vidutinio
di dumo obuolius, gauname visą vita -
mi no C paros dozę. Kad organizmui
bū tų lengviau pasisavinti šį vitami ną,
patariama gerti obuolių kompotą.
Žalio obuolio minkštime yra medžia -
gų, kurios trukdo pasisavinti vitami -
ną C, o termiškai apdorojant obuolius
tos medžiagos suyra. Štai kodėl pa -

kan kamai vitamino C yra net ilgai
lai komuose konservuotų obuolių
kom potuose. Daugiausia vitamino C
yra obuolių žievelėse. 

Širdžiai ir kraujagyslėms ypač
nau dingi saldūs obuoliai. Obuoliai ir
jų sultys mažina arterinį spaudimą,
stip rina kraujagysles, apsaugo nuo jų
spaz mų. Šie vaisiai yra rekomenduo -
ti ni ligoniams, neseniai patyrusiems
in farktą. Obuoliuose esantys pektinai
reguliuoja cholesterolio kiekį or ga -
nizme ir apsaugo nuo tulžies pūslės
akmenligės. Daugiausia šių me džia gų
yra džiovintuose obuoliuose ir obuo -
lių marmelade.

Obuoliai veiksmingai valo orga-
nizmą. Juose esantys pektinai pade-
da iš organizmo pasišalinti toksi nėms
medžiagoms, oksalatams, sun kių jų
metalų druskoms, choleste ro liui.
Obuoliuose esantis kalis ir taninas
sulėtina šlakų gamybą organiz me.
Šios obuolių savybės labai nau din gos
mieste gyvenantiems žmo nėms, ypač
dirbantiems pramonės įmo nėse.

Obuolių sultys su minkšti mu arba
nuoviras  (1 dalis vaisių ir 5 da lys
vandens) susilpnina radiacijos po -
veikį organizmui ir padeda pasiša lin -
ti radionuklidams.

Obuolių sėklose yra daug jodo
(5–6 sėklelėse – visą paros dozė), ku -
rio trūksta kai kurių vietovių, ypač
miestų, gyventojams, geriantiems
van dentiekio vandenį.

GYDOMOSIOS OBUOLIŲ ACTO
SAVYBĖS

Pastaruoju metu labai išpopu-
liarėjo obuolių actas. Iš obuolių paga -
min tame acte yra obuolių rūgšties,
kuri pagerina virškinimo procesus ir
su sijungia su organizme esančiais
šar miniais elementais bei minerali -
nėmis medžiagomis. Todėl saikingai
vartojamas obuolių actas naudingas
ir žmonėms, ir gyvūnams. Jis pageri-
na kraujo krešėjimą, menstruacijų
ciklą, stiprina kraujagysles, skatina
raudonųjų kraujo kūnelių gamybą.
Obuolių acte yra labai daug kalio,
kuris organizmui suteikia energijos,
palankiai veikia nervų sistemą, nai ki -
na mikrobus. Jis gydo odos ligas ir
nai kina jos dėmes. Šiame acte esantis
ka lis lengvai susijungia su svarbiau-
siais organizmo elementais – kalciu,
nat riu, geležimi, magniu, chloru,
man ganu.

Obuolių actą patartina naudoti
ruošiant patiekalus. Juo paskanintų
salotų nebūtina sūdyti. Obuolių actą
sumaišius su virintu vandeniu ir įdė -
jus medaus, gaunamas puikus mari -
na tas, kuriuo galima marinuoti bu ro -
kė lius, moliūgus, skaninti krienus.

Kokybiško obuolių acto galima
pa sigaminti ir namuose – iš prino ku -
sių neluptų obuolių.

OBUOLIŲ ACTO GAMYBA

Neluptus kokybiškus obuolius

susmulkiname kartu su sėklelėmis.
Masę sudedame į platų emaliuotą in -
dą ir užpilame šiltoku virintu vande-
niu (1 sv. obuolių – 4 puodukai van-
dens). Šiai porcijai pridedame 1/3
puo duko medaus (arba cukraus), pu -
sę pakelio šviežių mielių ir riekelę pa -
džiovintos ruginės duonos. Masę rau -
giname tamsoje neuždengtame in de
20–30 C temperatūroje.

Pirmoji fermentacijos stadija
trun ka 10 dienų. Tuo periodu 2–3
kar tus per dieną masę maišome me -
di ne mentele. Po to ją sudedame į
mar linį maišelį ir nuspaudžiame. Su -
si dariusias sultis perkošiame ir supi -
la me į plačiakaklį indą. Į kiekvieną
in dą dar pridedame apie porą šauk š-
tų medaus ar cukraus ir maišome, kol
jis visiškai ištirps.

Antroji fermentacijos stadija
trun ka ilgiau. Indą aprišame marle ir
lai kome tamsoje tol, kol skystis ,,nu -
rimsta’’ ir praskaidrėja.

Paprastai obuolių actas gamina-
mas 40–60 dienų. Po to jis supilsto -
mas į butelius ir laikomas vėsioje
vietoje.

DŽIOVINTI OBUOLIAI IR
VAISIAI

Visų dietologų nuomone, džio vin -
tuose vaisiuose išlieka visos mais -
tinės ir gydomosios šviežių vaisių sa -
vy bės. Vaisiuose išgaravus vandeniui
(o jis sudaro 80–90 proc. vaisių ma -
sės), sausuose vaisiuose maistinių ir
gy domųjų medžiagų procentas pa di -
dėja.

Beveik visus džiovintus vaisius
pir miausia reikia išmirkyti, o paskui
… ilgai kramtyti. Džiovintus vaisius
ge riausia mirkyti šaltame vandenyje,
apie 2–3 val. (mirkymo laikas prik -
lau so nuo vaisių rūšies, kokybės).
Vir ti kompotų visai nebūtina: pakan-
ka užpilti džiovintus vaisius verdan -
čiu vandeniu ir palaikyti uždengtame
puo de. Vandeniui ataušus, vaisiai bus
min kšti tarsi būtų ilgai virę. Nes ku -
bė kite berti cukraus – dings natūra -
lus vaisių skonis. 

Vaisiai, džiovinami fabrikuose,
dažnai apdorojami siera, įvairiais
che  mikalais, todėl prieš vartojimą
džio vintus vaisius reikia gerai nu-
plau ti (po uogą, po skiltelę) pirma
kar štu vandeniu, paskui šaltu. Gali-
ma dar juos dezinfekuoti rūgpieniu.

Obuolius džioviname su luobele.
Apskritai, visus natūralius augali-
nius produktus patariama valgyti su
odele ir sėklelėmis (jei jų yra). Bulvės
su lupenomis yra trisdešimteriopai
vertingesnės už nuskustas ir penkia -
gu bai greičiau virškinamos. Gamta,
kur dama natūralius produktus, su -
tei kė jiems natūralų kodą – bioinfor -
ma ciją. Virškinimo sistema turi ne pa -
prastą gebėjimą tą kodą iššifruoti. Iš -
šifravusi suvirškina su mažesniu kie -
kiu energijos. Nuo seno Lietuvoje
žmo nės, net ir nežinodami jokių bio  -
i n formacijos kodų, visada obuolius
džio vino su luobelėmis, nes netingėjo
kram tyti. Tik  luobelėje ir po ja obuo -
ly je yra susitelkę visi vitaminai ir ver -
tingosios medžiagos. Nulupkime jį ir
iš jo jokios naudos. 

Apie obuolių naudą sveikatai pla -
čiau galima pasiskaityti dr. Ma oshing
Ni knygoje ,,Secrets of Self Healing”,
kurioje jis plačiai išdėsto, kad suval-
gydami per dieną po tris obuolius
mes per kelis mėnesius net 20 proc.
sumažinsime savo kūne blogojo cho-
lesterolio kiekį. Su luobele valgydami
obuolius išvengsime storosios žarnos
vėžio, išvengsime Alzhei merio ligos,
sumažinsime krūtų vėžio pavojų ir
t. t.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 81

Netrukus atsidarė vagonų durys
ir mes galutinai supratome, kad
Eifelio bokšto čia tikrai neišvysime.
Nesimatė nieko panašaus ne tik į
Paryžių, Prancūziją, bet, apskritai,
mes pasijautėme gerokai nutolę nuo
Europos. Buvome išlaipinti kažkokio-
je apskretusioje Rusijos stotelėje,
kurios net pavadinimo neįsiminiau.
Ešelono priekyje buvo prikabinti keli
keleiviniai vagonai, kuriuose čia
atvyko mūsų bataliono karininkai bei
vokiečių ryšių štabo (,,Verbindungs
Stab’’) karininkai. Vokiečių žandarų
sargyba, kuri atvažiavo kartu, išsi-
rikiavo ir paliko mūsų sąstatą, turbūt
atvežti kitų ,,savanorių”.

Paskui, išlaipindami paeiliui, lei-
do visiems visiems apsiprausti. Ka-
ro lauko virtuvė per naktį jau buvo
paruošusi pusryčius. Visi kariai iš
eilės pagal vagonus buvo pavalgydin-
ti. Mūsiškiai vadai iškart pasirūpino,
kad čia pat visiems kareiviams būtų
išdalinti ginklai – belgiški šautuvai,
lengvieji kulkosvaidžiai bei amunici-
ja.

Po pusryčių mus išrikiavo prie-
šais savo vagonus, pristatydami virši-
ninkams, kurie buvo paskirti vado-
vauti būriams bei kuopoms. Po šios
pažintinės rikiuotės, mums įsakė vėl
sulipti į vagonus, ir savo kelionę į
Rytus tęsėme jau dabar visi aiškiai
suvokdami, kad tikrai ne į Paryžių
keliaujame.

* * *
Dar po paros bildėjimo traukiniu

pagaliau pasiekėme savo ,,išsvajotąjį”
kelionės tikslą. Tai netrukus patvirti-
no ir artėjančio fronto garsai. Nakties
metu mūsų sąstatą iki galutinio sus-
tojimo labai lėtai ir tyliai pristūmė iki
pat fronto linijos. Kai sustojome,
naktį, žliaugiant lietui, mus išlaipino
kažkokioje dykvietėje, tiesiog pur-
vyne. Lauke, kažkur visai netoliese,
aiškiai girdėjosi patrankų kanonados,
sviedinių sproginėjimai, kulkosvai-
džių tratėjimai, danguje žybčiojo ra-
ketų pašvaistės... Kiekvienam kariui
frontininkui, kuriam teko sėdėti ap-
kasuose, tai buvo įprasti garsai ir
vaizdai. Bet daugelis mūsų kareivių
buvo ne tik visai neuostę parako, bet
nemažai ir kareiviškos košės beveik
neragavę. Anksčiau, taikos metu,
dirbę civilinėje policijoje, sėdėję raš-
tinėse ar kitose šiltose vietose, dabar
jie atsidūrė tikrų tikriausiame kare.
Aiškiai matėsi jų pasimetimas ir
baimė. Aš juos pilnai supratau ir už-
jaučiau. Pakliuvus čia, išlipti kažkur,
tiesiai į purvą, Rusijos gilumoje, vi-
siškoje tamsoje, pliaupiant lietui ir
griaudint patrankoms, ir man, jau
kažkiek patyrusiam karo ,,malonu-
mų”, buvo ne itin smagus jausmas.

Šalia manęs, pastebėjau, išlipo
du jaunučiai vyrukai, sunkiai apsi-
krovę lengvuoju kulkosvaidžiu bei
dėžėmis su jam skirtų šovinių juos-
tomis. Jie baikščiai priėjo arčiau ma-
nęs ir su nenuslepiamo siaubo išraiš-
ka akyse, kone verkdami paklausė:

– Nejaugi mes dabar visi,… tie-
siog į apkasus? Į pirmąją ugnies lini-
ją?!

Jaunuoliai buvo paskirti ,,kul-
kosvaidininkais”, nors aiškiai matėsi,
kad apie ginklus, o ypač apie savo
kulkosvaidį, jie neturėjo jokio ,,žalio”
supratimo. Kaip vėliau iš jų pačių su-
žinojau, šie du vaikinai buvo muzi-
kantai, prieš tai groję policijos dūdų

orkestre. Pagelbėdamas, paėmiau iš
vieno jų dvi dėžes su šoviniais.

– Pirmiausia mums dabar reikės
kažkur apsistoti ir pailsėti, o ryte, ko
gero, teks keliauti toliau, – pamėgi-
nau nuraminti, nors ir pats dar neži-
nojau tikros padėties.

Mums buvo griežtai įsakyta ne-
kelti triukšmo ir nerūkyti. Beveik ty-
lėdami visi klampojome per purvyną,
kol pasiekėme kažkokią priedangą.
Tai buvo įkasta į žemę didelė beto-
ninė slėptuvė – ,,blindažas”, kuriame
susigrūdę tilpo kone visi bataliono
kariai. Čia buvo leista pailsėti ir pa-
rūkyti. Netrukus į blindažą nusileido
keletas mūsų karininkų, kurie per-
spėjo visus, jog netrukus čia gali
pasirodyti vokiečių fronto vadų atsto-
vai. Ir jeigu jie pradės mūsų klausi-
nėti, ar mes buvome anksčiau apmo-
kyti kokių nors karinių dalykų ar
veiksmų fronto sąlygomis ir ar tarp
mūsų yra žmonių, kuriems kada nors
buvo tekę tarnauti kariniuose dali-
niuose, mes sutartinai į visus šiuos ir
panašius klausimus turime atsakyti
neigiamai. Mes suvokėme, kad norė-
dami kuo ilgiau išsaugoti mūsų ir
savo gyvybes, mūsų karininkai vie-
ningai priešinosi vokiečių įsaky-
mams, sakydami, kad mes nesame
apmokyti karinės taktikos, o kai ku-
rie mūsų, net nėra laikę šautuvo ran-
kose. Kai kuriais atvejais tai buvo
gryna tiesa. Taip ,,paruošti” laukėme
vokiečių atstovų, kurie mums tada
taip ir nepasirodė. Susitikę su vadais,
po trumpų derybų jie sutiko mūsų
batalioną palikti rezerve ir tuo metu
apmokyti.

Po kelių valandų poilsio, jau auš-
tant, mes palikome šį niūrų blindažą.
Vėl klampodami per purvyną, po ko-
kios valandos kelio, priėjome kaimą,
kuriame buvo tik keletas trobų, ap-
gyvendintų vokiečių kareiviais. Kiti
namai buvo tušti. Šiame kaime civi-
lių gyventojų jau nebuvo. Jie buvo
evakuoti toliau nuo fronto linijos. Iš-
skirstę kiek tilpom po tuščius namus,
mus paliko ilsėtis. Po kelionės ir ne-
ramios nakties buvome visi mirtinai
išvargę. Sukritome kas kaip, tiesiog
ant grindų, nes daugelyje trobų dar net
nebuvo įrengti gultai. Tik apie vidu-
dienį buvome prikelti pietų, o pavalgę,
vėl galėjome ilsėtis iki kitos dienos.

Gerai pailsėję, kitą dieną turėjo-
me įsirengti gultus ir pasiskirstyti į
būrius. Prasidėjo apmokymai, kurie
tęsėsi porą savaičių. Čia sužinojome,
kad esame už kokių 5–7 km nuo fron-
to linijos, netoli Jurjevo vienuolyno,
prie Ilmenio ežero ir Volchovo upės
krantų. Vietovė, rodos, vadinosi Ra-
komas, arti buvo ir miestas Naugar-
das (Novgorod). Miestas Paryžius bu-
vo žymiai toliau nuo mūsų, ir visai
kitoje pusėje…

* * *
Apmokymams jau einant į pa-

baigą, gavome savo papildomų fron-
tinį mėnesinį davinį (,Marketende-
rware”), kuriame paprastai būdavo
šokolado, kadaginės degtinės, didelis
butelis vyno, skirtas 3–4 kariams, ci-
garečių; kam dar kliūdavo pypkė,
kam lūpinė armonikėlė.

Gavę kareiviškų gėrybių, mes su
kitais skyriaus vyrais ilgai vakaro-
jome savo trobelėje, ir, vaišindamiesi
stipresniais gėrimais, karštai aptari-
nėjome padėtį, į kurią ne savo valia
buvome įstumti.          Bus daugiau.

Su kilnia misija aplink Vidur-
žemio jūra keliaujanti lietuvių jach-
tos „Gold of Lithuania” įgula lietu-
višką trispalvę iškėlė ne tik Graikijos
sostinėje Atėnuose, bet ir dviejuose
Kretos salos uostuose. Atėnuose bu-
riuotojai susitiko su vietos lietuvių
bendruomene, o Kretos miestuose
Heraklione ir Chanijoje lietuviai
dalyvavo oficialiuose savivaldybės
priėmimuose, kuriuose pristatė savo
kelionės tikslą – pranešti žinią Vi-
duržemio jūros uostams apie Lietu-
vos 1000-mečio jubiliejų ir apie Vilnių
– Europos kultūros sostinę 2009. 

Kretos sostinėje Heraklione lie-
tuvių buriuotojus priėmė miesto savi-
valdybės tarybos vadovas Dimitris
Karatzanis. Antrajame pagal dydį
Kretos mieste Chanija lietuviai prieš-
piečiavo su miesto vicemeru Aristiviu
Papadoianiu, o vėliau dalyvavo pri-
ėmime pas miesto merą Kyriakos Vir-
vidakį. 

„Kartu su visais Kretos gyvento-
jais sveikiname Lietuvą jos valsty-
bingumo tūkstantmečio proga, džiau-
giamės Vilniui suteiktu Europos kul-
tūros sostinės titulu ir tikimės, kad
toks titulas kada nors bus suteiktas
ir Heraklionui”, – sakė Herakliono
savivaldybės tarybos administracijos
vadovas Dimitris Karatzanis. Anot jo,
kasmet Kretą aplanko apie 5–6 mln.
turistų, todėl būtent turizmas salai
atneša didžiąją dalį pajamų. Taip pat
sparčiai vystoma ir lengvoji pramonė,
todėl, jo manymu, Lietuvos versli-
ninkai galėtų labiau domėtis įvairių
prekių iš Kretos importu į Europos
Sąjungos šalis. 

„Perduodame pačius šilčiausius

linkėjimus iš Chanijos visiems Lietu-
vos gyventojams ir kviečiame juos
praleisti mūsų kurorte gražiausias
savo gyvenimo akimirkas”, – teigė
miesto meras Kyriakos Virvidakis. Jo
teigimu, į Chaniją gali atvykti visi – ir
istorijos, ir architektūros, ir kuror-
tinių linksmybių ištroškę mėgėjai.
Miestas taip pat garsėja apylinkėse
gaminamu alyvuogių aliejumi, muilu,
čia pat augančiomis prieskoninėmis
žolelėmis, šviežiomis daržovėmis ir,
žinoma, nepamainoma graikiška vy-
nuogių degtine – rake. 

Lietuvių jachta „Gold of Lithua-
nia” aplink Viduržemio jūrą keliauja
tarptautinės visuomeninės organi-
zacijos JCI Vilnius ir Lietuvos sosti-
nės Vilniaus iniciatyva. Istorinės ke-
lionės sumanytojai išsikėlė sau misija
– simboliškai atkartoti Lietuvos
didžiosios kunigaikštystės didiko
Mikalojaus Radvilos-Našlaitėlio pili-
griminę kelionę (1583–1584) į Šven-
tąją žemę. Istorinio plaukimo metu
bus aplankyta net 15 Viduržemio are-
alo miestų, kuriuose „Gold of Lit-
huania” iškels Lietuvos tūkstantme-
čio vėliavą, pristatys Vilnių ir jo ren-
ginius, bendraus su su vietos ben-
druomenėmis, taip pat keisis verslo
kontaktais, galinčiais padėti plėtoti
prekybinius ryšius. Rugpjūčio 18 d.
jachtos nariai jau buvo susitikę su
Dubrovniko (Kroatija) miesto meru
Andro Vlahušic, o rugpjūčio 24 d. – ir
su Albanijos uosto Diurešo (Durres)
meru Vangjush Dako (Vangjušu
Dako). 

Sutrumpinta

Lietuviams.com

GRAIKIJA

LIETUVIÛ TELKINIAI

Lietuviška trispalvė papuošė du
Kretos salos uostus

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Šiauriečių Žolinė
Rugpjūčio 15-osios popietę Wau -

kegan Lake County ir Šiaurinio Illi -
nois Lietuvių Bendruomenė suk vietė
lietuvius į metinį suėjimą – Žolines.
Gražus Vokiečių centro par kas Lake
Villa, padabintas lauko gė lėmis, ru -
giagėlių puokštėmis, žolynais bei tau-
tiška atributika, įgavo lie tuviškumo
at s palvį. Į metinę šventę šįkart su -
sirinko daugiau nei 350 žmo nių. Ne
visi dar ,,sudūlėjo” pilkoje buityje  ar
užsidarė savuose rūpes čiuose ir dar-
buose. Į šventę rinkosi šeimomis, di -
desniais ir mažesniais bū re liais, jauni
ir seni, visų kartų  ir bangų  Šiaurinio
Illinois apylinkių lie tuviai.

Muzikinė  meninė programa sus -
tip rino jausmą – lyg akimirkai bū tu -
me atsidūrę  Lietuvoje. Aplink skam-
bėjo lietuviška muzika, sukosi tauti -
nių šokių grupių poros, dainininkai,
padedant publikai, traukė lietuviškas
dainas. Susirinkusius šventės daly -
vius pradžiugino „Amber music&
dan  ce” mažieji atlikėjai, ,,Tu ir Aš”
ko  lektyvo dainininkės, puikiai pasi -
ro  dė tautinių šokių grupė „Laumė”.
Gra žų pasirodymą surengė rūbų mo -
de liuotoja ir kūrėja Auksuolė Ki -
šonaitė, atskleisdama įvairiapusius
sa vo ta len  tus – nuo specialiai šventei
sukurtos drabužių kolekcijos iki
dainavimo – dainavo padedant Eglei,
Barberai, Lo  retai Karsokienei ir duk-
rai Son dritai. 

Na, o maestro Arūnas Augus tai -
tis visus linksmino smagiomis daino -
mis, gražiai vedė meninę programą.
Nuotai kingai sus kam  bėję muzikinės
grupės „Kaukas” atliekami mu zikos
akordai į aikštelę sukvietė ir pirmą -

sias šokėjų poras. Į šokių sūkurį jun -
gė si vis nauji šo kė jai.

Į šventę atvyko daug svečių iš to -
li mesnių vietovių. Buvo atvykusių iš
Wisconsin ir Indiana valstijų, buvo
sve čių ir iš Lietuvos. Nepamiršo
šven tės ir JAV LB valdybos atstovai,
kurie savo apsilankymu ne tik pager-
bė  šventės dalyvius, bet ir atliko kil -
nią misiją – Garbės raštais apdovano-
jo Gediminą Damašių ir Eleną Ska li -
šienę, mūsų senbuvius, karštus lie tu -
vybės puoselėtojus, už jų ilgametę veik-
lą Šiaurės Illinois lietuvių apylin kėje.

Tradiciškai, kaip  ir ankstesniais
me tais, šventės dalyvius maitino
„Ku ni gaikščių užeiga”. Nors maisto
ir gaiviųjų  gėrimų pasirinkimas buvo
nemažas ir įvairus, tačiau kai kurie
šventės dalyviai pasigedo žadėtų šaš-
lykų, vegetariškų užkandėlių, na ir
ska nių cepelinų, vertų naujos kainos.

Šventės organizatoriai – Wauke -
gan Lake County apylinkės valdyba
ir jiems talkinusieji gali džiaugtis
pasisekusia šven   te. Svečiai gerai at si -
liepė apie renginį. Daugelis jų savo
gra žius atsiliepimus ir nuoširdžius
pa  dėkos žodžiai bei šiltus linkė ji mus
šventės organizatoriams įrašė Wau -
ke gan Lake County Lie tuvos tūks -
tantmečio jubiliejui skirtoje Garbės
kny goje. Dalyvavusieji verslininkai,
žadėjo mielai atvykti ir kitąmet.

Tad nuoširdus ačiū šventės orga-
nizatoriams ir visiems jos talkinin -
kams už gražias šiauriečių Žolinės
aki mirkas, už gerą nuotaiką ir patir-
tus įspūdžius.

Rūta  Martusevičienė

Puikiai pasirodė tautinių šokių grupė ,,Laumė”.
Pauliaus Musteikio ir  Loretos Timukienės nuotraukos

Mažieji dainorėliai, vadovaujami Aušros Paulauskienės.

Buvęs JAV LB  Waukegan Lake apylinkės pirmininkas Gediminas Damašius ir
dabartinė apylinkės pirmininkė Angelė Kavakienė džiaugiasi pavykusiu renginiu.

Renginyje savo prekėmis susirinkusius viliojo prekeiviai.

Auksuolė Kišonaitė (pirma iš kairės) ne tik drabužių kūrėja, bet ir dainininkė.

Žolinės žaidimai.
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LITHUANIAN MERCY LIFT
Nuoširdžiai dėkojame už aukas, kurios buvo paskirtos Lietuvos moterų
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai. Prašome padėti Lietuvos moterims. Per
gegužės mėnesio vajų aukojo:

$500 – Ira/Janina Marks Charitable Trust, IL.
$250 – R. J. Banys, IL; M. Kriauciunas, IL.
$200 – M. O’Neill, PA; B R I Sealey, CA; G. Czewinski, HI; Drs. V. ir N.

Dharmapuri, IL; E. W. Kwedar, IL; J.  Shlaustas, IL; A. K. Lawler, IL; M.
ir L. Griauzdė, IL; S. Mickevičius, IN.

$150 – A. J. Ugenas, FL; V. J. Lembertas, CA.
$100 – A. ir I. Draugelis, IL; E. ir F. Dirsa, IL; P. ir I. Cade, MA; J. V. Pruns-

kis, IL; S. ir D. Strasius, MI; E. T. Depenbrock, DC; H. ir M. Alminas, CO;
K. Rudaitis,  CA; J. E. Kaseta, MA; H. K. Welsh, IL; J. P. Balys/A. L.
Bergeron, VA; M. F. Jablonskis, IL; kun. V. Memėnas, IL; R. ir R. Gerulis,
IL; Security Mortgage, Inc/A. Naris, IL; J. ir J. Daugelas, MA; H. ir P.
Kologe, TX; Balzekas Family Foundation LTD, IL; A. ir E. Lelis, IL; P. M.
Merwin, IL; N.  Sumskis, IL; D. ir M. Pajeda, NE; L. G. Kaufmann, VA;
kun. J. Markalonis, PA; D. Savickas, MA; D. Januta, CA; E. V. Zunaris,
MA; kun. M. Cyvas, FL; V. L. Van Note, CA.

$89 – V. L. Petroliunas, IL.
$75 – W.  R. Strater, NV; R. G. Kazlas, NY.
$50 – N. Karasa/Monument Homes, CO; V. L. Balanda, MI; B. A. Kasakaitis,

IL; L. B. Simanavicius, NY; R. Anelauskas, CA; T. B. Griglun, CT; R. ir Z.
Kalvaitis, NH;  A. ir M. Saulys, CA; V. Karaitis, MI; H. Stancikas, IL; D.
Jurgutis, MI; I. A. Raulinaitis, CA; R. I. Beilskis-Hagmann, CA; A. ir D.
Vitkus, IL; V. M. Bartasius, IL; J. ir L. Parada, IL; N. R. Zdanys, IL; L. ir
A. Zlioba, IL;  D. Kowalski, CT; P. N. Paulauskas, IL; M. A. Klickna, IL;
A. Andrasiunas, IL; M. T. Petraitis, CT; R. Bendoraitis, IL; V. A. Kin-
durys,  FL; A. Apeikis, CA; C. R. Baksys, CA; T. Bogusas, MA; W. ir B.
Opelka, IL; D. Kowalski, CT; S. ir D. Yusinas, CT; J. ir A. Valicenti, KY; V.
ir A. Saulis, IL; M. ir E. Laniauskas, OH; R. ir M. Narky, NY; V. Domans-
kis, FL;  M. Wysocki, NJ; M. F. Jasins, CA; J. ir F. Bruzgis, NJ.

$35 – J. M. Harrison, WA; M. Karaska, VA; T. G. Kudzma, NH; dr. C. K.
Bobelis, FL; R. Bigelis, NY; Family Dental Care/dr. L. Poskus, IL; W. ir R.
Sinkus, IL.

$30 – M. Mikutaitis, IL; J. Valaitis, IL.
$25 – P. J. Raskauskas, MA; A. ir V. Mickuckis, CA; D. R. Millen, Jr, NJ; S. ir

J. Brazys, FL; V. Zakaras, CA; L. E. Schonbeck, MA; A. B. Hajos, CA; J.
H.  Anderson Jewelers, Inc, CT; G. Aukstuolis, OH; R. Vounasis, NJ; G.
E. Gudauskas, Jr., DC; A. Vydas, ME; J. ir M. Molis, IL: P. ir R. Zavodny,
OH; J. Bernot, NJ; R. Cepulis, OH; R. ir D. Sula, IL; J. P. Melnick, CT; A.
ir A. Saulis, IL; A ir A. Petroski, MO; J. S. Bikneris, IL; A. ir R. Marcher-
tas, IL: M. ir J. Vizgirda, IL; R. Bitenas, NJ; F. ir G. Scutch, VA; A. ir J.
Norvilas, IL; L. ir R. Gerulaitis, MI; J. Mikulis, IL; D. A. Zemaityte, OH;
S. ir G. Damasius, IL; W. G. Burimauskas, NY; D. R. Jakas, PA; R. ir R.
Ratajczyk, CO; C. ir I.  Savickas, MA; E. C. Savolskis, PA; F. Schneider,
NY; A. Smilga, IL; G.  Ankus, IL; H. ir I. Laucius, MI; A. ir J. Banys, IL;
J. ir G.  Leskauskas, IL; J. ir F. Jakabauski, CT; J. Dauparas, IL; B. Lin-
takas, IL; J. A. Mullen, Jr., NJ; E. ir S. Mitchell, HI; A. J. Harr, NY; E.  M.
Bates, FL; K. ir A. Bileris, NY; R. C. Novak, CA; D. E. Yodelis, CA; G. Ken-
ter, CT; A. E. Kavaliunas, IL; S. A. Caseman, PA; S. Jelinois, IL; G. An-
kus, IL; E. Pakstas, IL; E. ir G. Varnelis, OH; C. Kasinskas, CT; A. P.
Krukonis, MA; B. Kvietys, MI: V. Petravicius, WI; D. M. Elsbergas, IL: V.
ir J. Pleirys, IL; R. ir I. Wehbring, NY; I. ir J. Matz, NE; A. Kartanas, NE;
L. ir C. Judickas, AR; J. C. Gvidas, IL; P. ir  A. Riskus, IL; W. J. Morris, Jr,
MD; J. ir J. Kuncas, PA; G. ir D. Dragunas, PA; M. ir L. Follenweider, IL;
A. ir D. Zenkus, MA; B. Pocius, NJ; A. Brazis, IL;  D. Ilginis, IL; W. ir M.
Dixon, MA; Images of Whiting/V. Kazragys, IN;  A. ir G. Zenka, NY; D. ir
A. Algiminas, IL; M. ir G. Ceponis, FL; E. Kosmisky, PA; E. ir M. Kro-
chalis, VA; V. Kligys, FL.

$20 – J. ir A. Druetzler, IL; S. ir M. Narbutaitis, OH; I. E. Cryer, CA; R. K.
Vander Molen, MI; M. O. Kusak, IL; G. Uzas, MI; A. Donauskas, LA; A.
ir A. Kveselis,  CT; N. Kaveckas, IL; V. Kardokas, IL; dr. J. Kalvaitis, IL;
J. ir E. Radas, MI; P. S. Kaunelis, MI; S. Vashkys, FL; V. T. Trimakas, OH:
J. J. Blazys, MA; J. ir L. Bannon, IL.

$15 – J. ir L. Bannon, IL: E. ir D. Bartkus, IN; E. T. Ditommaso, MA;  V.
Aukstikalnis, MA; L. V. Kirstein, NY; D. ir A. Mazeika, NY; V. ir R.
Cechanavicius, IL; J. ir R. Cinkus, IL; R. ir J. Sarauskas, IL; M. Vilutis,
FL; A. Laukaitis,  CT; Z. ir V. Grybinas, IL; D. J. Melkus, NE; J. Beduls-
kis, IL; M. Cojean, NJ; K. ir K. Bruzas, IL; J. Adomaitis, IL; A. M.
Borzelli, NJ; M. C. Abelkis, IL; S. T. Juodvalkis, OH; W. ir M. Zerinskas,
IL: M. ir P. Timcho, PA; C. A. Stathakis, MI; G. A. Likander, IL; M. B.
Cernius, IL; J. ir N.  Valaitis, CT;  D. L. Grajauskas, CT; M. Arstikys, IL;
F. Baras, PA;  A. S. Poskus, MA; S. ir A. Kalvaitis, VA.

$10 – R. Kozak, NY; A. Totilas, NE; M. ir A. Zvirblys, NJ; P. Visvydas, CA; B.
ir B. Kukalis, CT; R. V. Taunys, CT; Anonimas; J. ir M. Popnik, PA; K. ir
N. Vonkiparski, OH; H. E. Rutter, NJ; D. Stonys, MI; A. Radyn, PA; W. ir
S. Kizevich, TN, D. M. Uogintas,  CT; F. Gomez, MD; J. Troiano, NY;  S.
Rymas, IL; J. Barousky, IL; M. B. Brusokas, IL; V. Pleskus, FL; I.
Sullivan, IL; H. ir P. Michalski, IL; J. Zelinskas, NJ; B. R. Trinka, IL: P.
ir E. Purus, NY; J. ir P. Keys,  VA; J. ir V. Jodwalis, IL; C. ir G. Matonis,
AZ; I. Paliulis, IL; A. ir dr. R. Dysas, OH; N. ir J. Izokaitis, MI; V. ir A.
Rociunas, OH; V. ir P. Matulionis, OH.

$7 – P. ir J. Matelis, FL.
$5 – F. Vaveris, PA; T. ir R. Thomann, NY; O.  Barauskas, NY; B. ir E.

Satkunas, VA; F. R. Morkus, CT; D. Dana,  FL; C. M. Daly, MA; Ano-
nimas; V. V. Uzkuraitis, ID; M. ir  A. Aidis, MD; F. ir G. Gauvin, MD; C.
Leonas, CA.

Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL  60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

A † A
STASĖ UŽUPYTĖ-BUBLIENĖ
Mirė 2009 m. rugsėjo 1 d. Detroite, JAV.
Velionė gimė 1910 m. lapkričio 3 d., Švediškių kaime, Lukšių

valsčiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje, gausioje trylikos vaikų ūki-
ninkų Onos Vailokaitytės ir Petro Užupio šeimoje. Ji paskutinioji iš-
keliavo į Amžinuosius Namus.

Į Ameriką atvyko 1949 m. birželio 13 d. Viena iš Detroito Šv.
Antano šeštadieninės lietuviškos mokyklos, kurioje mokytojavo pir-
muosius 12 metų, pradininkių. Visą gyvenimą buvo ateitininkė.

Paliko liūdesyje sūnūs Romualdas su žmona Ingrida ir Algiman-
tas su žmona Birute, anūkės Vija Bell, Rama Kavaliauskienė, Aida
O’Meara, Milda Bublytė, Gaja Milevičienė, Lina Bublytė ir anūkas
Tauras Bublys; keturios proanūkės ir šeši proanūkiai bei gausus
būrys giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Velionė bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield,
Michigan šeštadienį, rugsėjo 5 d., nuo 9:30  v. r. iki 11 val. ryto, kai
prasidės laidotuvių Mišios.

A. a. Stasė Bublienė bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia
savo vyro a.a. Vlado Bublio.

Šeima prašo vietoje gėlių aukoti  Camp Dainava Foundation
arba Religious Aid – Youth Ministry.

Nuliūdę sūnūs su šeimomis

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė.
Val  S. Bauža Funeral Home. Tel. 313-554-1276

A † A
STASEI BUBLIENEI

iškeliavus į Amžinybę, jos sūnui ROMUI BUBLIUI su
žmona INGRIDA, sūnui ALGIMANTUI BUBLIUI su
žmona BIRUTE, anūkams ir jų šeimoms bei visiems
artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame nuo-
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Teresė ir Algimantas  Gečiai

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A †  A
Inž. JUOZAS

GIBAITIS

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga mirtis at-
skyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1984 m. rugsėjo 3 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. Lai
gailestingas  Dievas suteikia jam Amžiną  Ramybę.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdęs sūnus

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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�Rugsėjo 6 d. (sekmadienį) 12
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro so-
delyje JAV LB Vidurio Vakarų apy-
garda  nuoširdžiai kviečia visus į va-
saros šventę Baltijos kelio 20-mečiui
paminėti.  Šventėje dalyvaus  estų ir
latvių bend ruomenių atstovai. Susi-
kibę rankomis, mes, trijų Baltijos ša-
lių vaikai, parody sime vienybę, susi-
telkimą, bendro tiks lo siekimą ir  pa-
sidžiaugsime, kad jau beveik du de-
šimtmečius esame laisvi. Pa sodinsi-
me ,,Baltų ąžuolą” – lietuvių, estų,
latvių draugystės ir vienybės medį.
Tel. pasitei ra vi mui: 708-691-9674.

��Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
na va” kviečia lietuvaičius ir lietu-
vaites (muzi kinis išsilavinimas nepri-
valomas) įsijungti į choro gretas.
Naujų veiklos me tų pradžia rugsėjo 8
d. Choro vadovas – muzikas Darius
Polikaitis. Repeticijos vyks kiekvieną
antradienį 7:45 val. v. Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, apatinio aukšto
salėje šalia Lietuvių dailės muziejaus.
Laukiame visų, ypač vyriškų bal-
sų! Daugiau informacijos tel.: 773-
575-3440 arba info@dainava.us.

��Santaros-Šviesos 56-ajame su -
važiavime šeštadienį, rugsėjo 12 d.,
7:30 val. v. aktorė Audrė Budrytė pri -
sta tys monospektaklį ,,Une Bye”. Au -
ka 15 dol. 

�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. 6
val. v. – pabendravimas ir paroda, 7
val. v. – vakarienė ir programa. Dau-
giau informacijos: el. paštu: 30@
atnamai.org; tel.: 630-257-8087 (Vi-
da) arba tel.: 630-257-8617 (Elzy-
tė).

��Pratęsiamas Šiaurės Amerikos
ateitininkų skelbtas konkursas ,,Kur -
kime kultūrą Kristaus tiesoje”. Kon -
kurse gali dalyvauti dailininkai, mu -
zikai, fotografai, teatralai, literatai.
Kū rinius iki rugsėjo 21 d. prašome
atsiųsti el. paštu: konkursas@ateitis.
org. Daugiau apie konkursą rasite
tin klalapyje ateitis.org.

��Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kė jimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks

spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie
kny   gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. Norintys galės šią
knygą įsigyti. 

��Čikagos lietuvių Moterų klu -
bas lapkričio 8 d. „Garden Chalet”
poky lių salėje (11000 S. Ridgeland
Ave., Worth, IL 60482)  ruošia pokylį.
Pra džia – 12:30 val. p.p. Muzikinėje
prog  ramoje – „Harmony Harvest”.
Vie tas užsi sakyti tel. 708-788-2781
(Bi rutė Za latorienė). 

�Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba 2009 m. rugsėjo 4–7
dienomis ruošia Ateitininkų studijų
savaitgalį „Visuomeniškumas” Dai -
na  voje. Sekmadienį, rugsėjo 6 d.
Temą ,,Lietuvos gyventojų ir į Lietu -
vą apsilankiusiujų sveikatos palaiky-
mas ir ligonių gydymas šalies svei -
katos sistemos reformos, ekonominės
krizės ir Lietuvos ribotų resursų kon-
tekste” aptars dr. Tomas Saladis, Vil -
niaus Greitosios pagalbos ligoninės
direktoriaus pavaduotojas. Simpoziu -
mui ,,Ateitininkų organizacijos vaid-
muo išeivijos gyvenime” moderuos
Bi rutė Bublienė, Šiaurės Amerikos
ateitininkų tarybos pirmininkė. Va-
karo prog ra moje – dainininkės Gre-
tos Šmidt kon certas. 

��Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį,
Rizzoli knygyne, 31 w. 57th Street,
New York City (tarp 5-os ir 6-os Ave.)
nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v. vyks
Lai mono Briedžio knygos ,,Vilnius-
City of Strangers” sutiktuvės. Pris-
tatyme dalyvaus LR generalinis kon-
sulas New York ambasadorius Jonas
Paslauskas.

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Gedimino lituanistinė mokykla
(GLM) jau ruošiasi naujiems 2009–
2010 mok s lo metams. 

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 10 val.
r. GLM  kviečia  į  naujų mokslo metų
pradžios  šventę. Tądien vyks naujų
mokinių priėmimas ir registracija.
Mo kykla įsikūrusi ir veikia Munde -
lein, St. Andrew Lutheran Church
pa talpose.

Šiais metais mokiniai priimami į
1–6 klases. 4–5 metukų vaikučiai  pri -
ima mi į darželio ir paruošiamąją gru -
pę.  Mokykloje  pamokos vyks kiek -
vie ną  šeštadienį nuo   9 val. r. iki 1
val. p. p. Mokiniai mokysis lietuvių
kalbos, rašymo, skaitymo, istorijos ir
geografijos, lietuviškų dainelių. Šiais
metais turėsime  dvasinio auklėjimo
pamokėles. Jas ves  kun. Gediminas
Jan kūnas.

Kaip ir pernai, taip ir šiais metais
Waukegan Lake County lietuvių apy -
linkės valdyba pasiruošusi  padėti fi -
nansiškai ir suteiks paramą tiems

vai kučiams, kurių šeimoms reikalin-
ga pagalba. 

Prašymus paramai gauti prašo -
me paduoti GLM  direktorei Violetai
Rutkauskienei arba tėvų komiteto
pir  mininkei Beatai Ivanauskienei.
Visiems  stengsimės padėti. 

Mokytojų kolektyvas kviečia į
mo kyklos veiklą įsijungti naujus mo -
kytojus. Mokykla laukia pradinių kla -
sių, lietuvių kalbos, istorijos, geog ra -
fijos, tautinių šokių mokytojų.

Kviečiame visus šiaurės Illinois
gyvenančius vaikučius pradėti lan-
kyti  mūsų mokyklėlę ir laukiame su-
grįžtant į GLM buvusių mokinių. 

Mokyklos adresas: 10 South  La -
ke Street  (Rt. 45), Mundelein, IL.
60060

Registruotis ar skambinti dėl in -
formacijos galima šiais telefonais:
847-244-4943 (Violeta Rutkauskie nė);
847-668-1731(Beata  Ivanauskie nė). 

Violeta Rutkauskienė

Kviečiame vaikučius į lituanistinę mokyklą

Sekmadienį, rugpjūčio 23 d. Pasaulio lietuvių centre po pamaldų JAV LB
Lemonto apylinkės valdyba surengė Baltijos kelio dvidešimtmečio minėjimą.

Valdybos pirmininkas Rimantas Dirvonis įžangoje prisiminė, kaip 1989
m. rugpjūčio 23 d. žmonės, susijungę į vieningą rankų grandinę nuo Vilniaus
per Rygą iki Talino, pasauliui vaizdžiai parodė savo siekius ir pasmerkė
Molotov-Ribbentrop paktą, nulėmusį Baltijos šalių okupaciją.  Lietuva jau ki-
tais, dar sovietiniais metais, nebijodama galingų priešų, paskelbė pasauliui
savo nepriklausomybę.

Po trumpos paskaitos buvo parodytos tos pačios dienos dvi Lietuvos tele-
vizijos programos – tą dieną Lietuvos Seime vykusio iškilmingo Baltijos kelio
minėjimo ištraukos, kuriose girdėjome Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės ir Vytauto Landsbergio kalbas, ir Lietuvoje rodyto estų puikiai pareng-
to dokumentinio filmo ,,Baltijos kelias” premjerą.  

Visi Lietuvos televizijos įrašai iš Lietuvos buvo gauti internetu Arvydo
Reneckio pastangų dėka.

Gediminas Kairys 

Minėjimo Lemonte akimirka.                               Algimanto Kezio nuotr.

Ses. Immacula Wendt, Šv. Kazimiero seserų vie nuolyno generalinė vyresnioji
(kairėje), kartu su seselėmis (iš kairės): ses. Therese Bernadette Zebrauskas,
ses. Grace Carol Wastak ir ses. Constance Balkus, švenčiančiomis 60 metų
tar nystės Dievui sukaktį. Seselės rugpjūčio 16 d. buvo pagerbtos iškilmingų
šv. Mišių metu Šv. Kazimiero kongregacijos seserų Motiniškojo na mo kop ly -
čioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago. 

Nuotr. iš seselių kazimieriečių archyvo

Visus nuoširdžiai kviečiame į dailininko 
Vidmanto Vaitkevičiaus

kūrinių parodos atidarymą penktadienį, rugsėjo 4 d. 7 val. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

Įėjimas nemokamas, bus vaišės. Bus galima įsigyti dailininko kūrinių.
Paroda veiks iki rugsėjo 17 d. 


