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Vilnius, rugsėjo 14 d. (ELTA) –
Baltarusija pasirengusi megzti dia-
logą su Lietuva visais klausimais,
duodamas interviu Lietuvos žinia-
sklaidai pareiškė Baltarusijos prezi-
dent Aleksandr Lukašenka, praneša
Baltarusijos naujienų agentūra
BELTA.

A. Lukašenka teigia, kad ,,visai
nesijaudina dėl santykių su Lietuva,
kuri yra artima Baltarusijos kaimynė”.

,,Lietuva ir Baltarusija turi bend-
radarbiauti ir bendradarbiaus. Tuo
net neabejoju. Iš to bus naudos tiek
Lietuvai, tiek Baltarusijai”, – įsitiki-
nęs Baltarusijos prezidentas.

Paklaustas apie planuojamą ap-
silankymą Vilniuje, A. Lukašenka pa-
reiškė, kad tikisi ,,geranoriško ir šilto
susitikimo su Lietuvos prezidente
Dalia Grybauskaite”.

,,Mums tikrai yra apie ką pasi-

kalbėti. Labai svarbu aptarti dviša-
lius santykius ir nubrėžti bendradar-
biavimo gaires”, – kalbėjo A. Luka-
šenka.

Kalbėdamas apie Baltarusijos
santykius su Europos Sąjunga Balta-
rusijos prezidentas pareiškė, kad jiems
neturėtų būti kuriamos jokios kliūtys.

,,Turime vieni kitiems žvelgti tie-
siai į akis, o ne per kažkokią ‘Berlyno
sieną’. Kodėl Lietuvos ir Baltarusijos

gyventojams reikia vieniems į kitus
žvelgti būtent per ją? Padėtis pasi-
keis, esu tuo tikras”, – sakė Baltaru-
sijos prezidentas.

A. Lukašenka Lietuvoje ketina
lankytis kartu su penkiamečiu sūnu-
mi Nikolaj, kuris autoritariniu valdy-
mu kaltinamą prezidentą lydi dau-
gumoje užsienio kelionių. Oficialiai
Baltarusijos prezidento viešnagė pra-
sidės trečiadienį.

•Sveikata. Montezumos
kerštas, arba... (p. 2)
•Politinio rudens karš-
čiai (p. 3)
•V. Adamkus: ,,Ne aš ver-
tinu, ne jūs vertinsite,
bet istorija įvertins” (p.
4–5, 8)
•Šv. Antano parapija De-
troit, MI paminėjo Šilu-
vos jubiliejaus pabaigą
(p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (86) (p. 9)
•Cicero lietuvių nau-
jienos (p. 10)

Vilnius, rugsėjo 14 d. (Bernardi-
nai.lt) – Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės XIII seimas š. m. liepos 10 d.
išrinko naują Valdybą 2009–2012 m.
kadencijai. Ją sudaro Jūratė Casper-
sen, Rimas Čuplinskas, Dalia Henke,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Vi-
talija Kolesnikova, Stasys Kuliavas,
Petras Maksimavičius, Regina Naru-
šienė, Aurelija Norienė, Arūnas Pabe-
dinskas, Antanas Rasiulis, Angelė
Vaičiūnienė.

Pirmajame Valdybos posėdyje Val-
dybos pirmininke išrinkta R. Narušie-
nė ir į valdybą įtrauktas naujas narys –
prelatas Edmundas Putrimas.

Antrasis PLB valdybos posėdis
vyko elektroniniu paštu nuo liepos 26
iki rugpjūčio 17 d. Posėdyje buvo pa-
tvirtintos PLB Valdybos darbo gairės.
Sudaryta 16 komisijų, išrinkti komi-
sijų pirmininkai: Jūratė Caspersen –
Švietimo komisijos, Rimas Čuplins-
kas – Kultūros reikalų komisijos,

Arūnas Pabedinskas – Finansų reika-
lų komisijos, prelatas Edmundas Put-
rimas – Sielovados reikalų komisijos,
Stasys Kuliavas – Jaunimo reikalų ir
Sporto reikalų komisijų, Aurelija No-
rienė – PLB įvaizdžio, informacijos
skleidimo ir ,,Pasaulio lietuvio” rei-
kalų komisijos, Regina Narušienė –
Visuomeninių reikalų komisijos, Pet-
ras Maksimavičius – Organizacinių
reikalų ir Specialiųjų projektų komi-
sijų, Dalia Henke – Naujosios emigra-
cijos reikalų ir Europos kraštų reika-
lų komisijų, Vitalija Kolesnikova –
Rytų kraštų reikalų komisijos, Anta-
nas Rasiulis – Rusijos reikalų komi-
sijos, Juan Ignacio Fourment Kalvelis
– Pietų Amerikos reikalų komisijos,
Angelė Vaičiūnienė – JAV, Kanados,
Australijos, Naujosios Zelandijos, Ja-
ponijos reikalų komisijos.

Valdyba nutarė paskirti Virginiją
Grybaitę PLB valdybos sekretore,
Ramutį Pliūrą – PLB valdybos iždi-
ninku, Eleną Skališienę – ,,Pasaulio
lietuvio” iždininke, Rimą Domanskį –
PLB advokatu, Sigitą Birgelį – PLB
tinklalapio http://www.plbe.org admi-
nistratoriumi. Nukelta į 6 psl.

Baltarusija pasirengusi megzti dialogâ su Lietuva
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Čikaga, rugsėjo 12 d. (,,Draugo” info) – Praėjusį šeštadienį daugelyje Jungtinėse Valstijose veikiančių lituanistinių
mokyklų prasidėjo nauji mokslo metai. Šie mokslo metai bus išskirtiniai Lemonte įsikūrusiai Maironio lituanistinei
mokyklai – ji šįmet švenčia savo gyvavimo 50-metį. Šia proga pirmąją mokslo metų dieną maironiečiai šalia mokyklos
pasodino ąžuoliuką. D. Cidzikaitės nuotr.

Pasaulio Lietuvi¨ Bendruomen∂s naujienos

Naujoji PLB valdyba. Plb.org nuotr.
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DALIUS KEDAINIS, MD
Lockport Crossings Advocate Medical Center,

Tel. 815-834-8777 Lockport, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Atšalus orams ar tiesiog atėjus
ilgesniam šventiniam savaitgaliui,
daug amerikiečių patraukia atosto-
gauti, ieškoti nuotykių, pramogauti
ar tiesiog pailsėti į šiltus kraštus. At-
sivėrus sienoms, išplėtus interne-
tines kelionių paslaugas siūlančioms
bendrovėms, tarptautinis turizmas
tampa vis prieinamesnis ir pigesnis.
Dėl to vėlyvą rudenį ar žiemą tropikų
šalys ar Karibų jūros salos tampa
magnetu, sutraukiančiu milijonus
poilsiautojų. Jų kurortuose gali sutik-
ti keliautojus iš daugelio šalių ir visų
žemynų, išgirsti daug skirtingų
kalbų.

Kelionių metu – ūmus
viduriavimas

Keliautojus į egzotiškas tropikų
salas lydi ne tik gera nuotaika, nuo-
tykiai ir gražus įdegimas, bet ir visa
aibė tykančių pavojų. Neseniai ir
pačiam teko lankytis Meksikoje, tad
įspūdžiai dar neišblėsę. Priešpasku-
tinę kelionių dieną nusprendėme
aplankyti actekų piramides Tulumo
apylinkėse. Įsėdus į autobusą, kelio-
nių gidas prisistatė ir juokais paklau-
sė: ,,Ar žinote, kas yra baisiausias te-
roristas Meksikoje?’’ Keli ,,gudro-
čiai” paminėjo Meksikos narkotikų
kartelių vadovų vardus, kitas pami-
nėjo Meksikos prezidento pavardę.
Gidas tik papurtė galvą, o po to pla-
čiai nusišypsojęs pateikė netikėtą
atsakymą: ,,Montezuma’’. (Jei mie-
lam skaitytojui šis vardas nedaug te-
sako, leiskite priminti, kad Monte-
zuma (1466–1520) buvo legendinis
paskutinis actekų imperatorius, XVI
amžiuje nugalėtas Cortes vedamų is-
panų konkistadorų.) Po to buvo pa-
aiškinimas, kuris visiems sukėlė
daug smagaus juoko bei paskatino
kitomis akimis pažvelgti į higieną
kelionių metu. Montezumos kerštu
Meksikoje vadinamas ūmus viduria-
vimas, sukeliamas nešvariame van-
denyje besiveisiančių bakterijų.

Apie 40–50 proc. keliautojų į
tropikus iš tikrųjų ištinka ūmus
viduriavimas. Mediciniškai ši ūmi
liga vadinama keliautojų diarėja ir ji
nustatoma, jei pacientas skundžiasi
besituštinąs skystomis išmatomis 3
ar daugiau kartų per 24 valandas. Šis
sindromas dažnai yra susijęs su py-
kinimu, vidurių raižymu, pilvo pū-
timu ir skausmais, vėmimu, nedi-
deliu temperatūros pakilimu. Šie po-
žymiai ne tik nemalonūs, bet gali

sukelti rimtą dehidraciją (skysčių
netekimą), galvos svaigimą, gyvy-
biškai svarbių elektrolitų praradimą
ir t. t. Šia liga užsikrečiama vartojant
nešvarų, fekalinėmis bakterijomis
užterštą vandenį. Tropinėse ir ma-
žiau išsivysčiusiose šalyse vis dar
stinga gerų vandens valymo įrengi-
nių, turinčių mikrobiologinius fil-
trus. Be to, be abejonės, gerokai ski-
riasi ir asmens higienos įpročiai,
kitaip ruošiamas maistas ir t. t.

Taip pat reikėtų prisiminti, kad
nebūtina keliauti į tolimas ir egzo-
tiškas šalis, kad užsikrėstum keliau-
tojų diarėja. Šis sutrikimas, nors ir ne
taip dažnai, susargdina vietinius ke-
liautojus, mėgstančius iškylas ir sto-
vyklavimą vietos kalnuose ar miškuo-
se. Juk taip norisi atsigerti ,,tyro šal-
tinio vandens’’ iš mažo kalnų upelio,
net neįtariant, kad prieš 15 minučių
gal 200 metrų prieš srove laukinė
meška ar šernas atliko gamtinius rei-
kalus to paties upelio krante. Ame-
rikiečių literatūroje sutinkama daug
šio sutrikimo atmainos pavadinimų:
kalniečių (mountaineers), kuprini-
ninkų (backpackers), laukinės gam-
tos (backcountry, wilderness ar
wilderness-acquired) diarėja.

Ką daryti susirgus?

Trumpai norėčiau paminėti, kad
keliautojų diarėja sukelia daugybė
įvairių bakterijų (escherichia, campy-
lobacter), virusų (norovirusai, rotavi-
rusai), pirmuonių (amebos, giardia)
ir grybelių (criptosporidium ir t.t.)
Todėl šio susirgimo profilaktikai bū-
tinos griežtos universalios higienos
bei maisto pasirinkimo taisyklės,
esant reikalui, galima antibiotikų
profilaktika.

Susirgus keliautojų diarėja, pir-
miausia ir svarbiausia yra tinkamai
atstatyti prarastą skysčių bei elek-
trolitų pusiausvyrą, kuo greičiau
sustabdyti diarėją bei išskirtiniais at-
vejais vartoti tinkamus antibiotikus.
Skysčių bei elektrolitų pusiausvyrą
geriausia atstatyti vartojant specia-
lius elektrolitų mišinius (,,rehidraci-
jos mišinius’’), kurių galima gauti
vaistinėse. Galite pasidaryti ir savo
mišinį: į 1 litrą vandens ištirpdę 1/2
arbatinio šaukštelio druskos, 1/2
arbatinio šaukštelio kepimo sodos ir
4 šaukštelius cukraus. Kitomis ap-
linkybėmis tiktų mineralinis vanduo,
,,Gatorade’’, ,,Pedialyte’’ ar tiesiog

Redakcijos žodis

Montezumos kerštas, arba
kas atsitinka nerūpestingiems

keliautojams

Skambinti tel.:
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas
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Praėjusį savaitgalį PLC, Le-
mont, įvykusiame Santaros-
Šviesos suvažiavime buvo kal-
bama ir apie Lietuvos, ypač Vil-
niaus – šių metų Europos kul-
tūros sostinės – įvaizdį pasauly-
je. Buvo pasiteirauta, ar kuris
laikas vis nugirstamas Vilniaus
lyginimas su Praha nepagerins
Lietuvos sostinės įvaizdžio. (Vil-
nių su Čekijos sostine visai nese-
niai palygino vienas iš Kanados
lietuvių rašytojo A. Šileikos stu-
dentų, šią vasarą dalyvavusių
rašymo seminare Vilniuje.) Vie-
nareikšmiško atsakymo nesu-
laukta, nes tokio ir negali būti.
Vis dėlto pastebėta, jog Praha
paskutiniu metu minima ne tik
kaip puikus turistinis miestas,
bet ir kaip narkotikų, girtuok-
liavimo ir prostitucijos vieta.
Tad ne visada ir ne visi iš pirmo
žvilgsnio palankūs palyginimai
yra aukso verti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

druskos turintis vanduo.
Ar verta ir saugu vartoti vidu-

riavimą stabdančius vaistus? Pir-
miausia reikėtų paminėti paprastą
logišką teiginį, kad viduriavimas yra
ne kas kita, kaip mūsų kūno atsakas
į vidurius pažeidusią infekciją ir ga-
limybę su fekalijomis pašalinti di-
džiąją dalį mikrobų bei jų toksinų.
Tad jei mus vargina paprastas vidu-
riavimas, vartojant paprastus anti-
diarėjinius vaistus, daug žalos nepa-
darysime.

Kita vertus, jei ligonį ištiko ūmi,
sunki diarėja su karščiavimu bei
kraujingomis išmatomis, labiau verta
vartoti skysčius ir gydyti antimikro-
biškai, leidžiant organizmui pačiam
pašalinti ,,bjaurastį’’. Labai svarbu
paminėti, kad kraujingo ar karščio
lydimo viduriavimo metu sustab-
džius patį viduriavimą, viduje liku-
sios bakterijos gali sukelti sunkius
atvejus: išplitusią infekciją, sepsi,
toksinį storžarnės išsiplėtimą ir t. t.

Todėl iš esmės pagrindiniai
patarimai, gydant keliautojų
diarėją, būtų šie:

� Naudokite pakankamai skysčių
ir kuo greičiau ir efektyviau atsta-
tykite prarastų skysčių bei elektro-
litų pusiausvyrą;

� Jei viduriavimą lydi karščiavi-
mas, vartokite antibiotikus;

� Jei pastebėjote aukštą tempe-
ratūrą ar kraujingas išmatas, ar jei
nesiseka greitai atstatyti prarastos
skysčių pusiausvyros, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją. Gali tekti skirti
intraveninę skysčių terapiją ar rim-
tesnius antibiotikus.

Pabaigai norėčiau pateikti
kelis patarimus, kaip sumažinti
keliautojų viduriavimo riziką.

� Pirmiausia ir svarbiausia, daž-
nai plaukite rankas, o jei tai negali-
ma dėl kelionės pobūdžio, vartokite
antimikrobinį želį ar rankų dezin-
fekavimui tinkantį losjoną;

� Gėrimui bei maistui vartokite
tik ,,saugų’’, t. y. virintą ar buteliuose
parduodamą vandenį;

� Jei trūksta vandens, gerkite
karbonizuotus gėrimus iš skardinių,
alų, vyną;

� Nevalykite dantų paprastu
čiaupo vandeniu;

� Jei neturite pasirinkimo, galite
vietoje dezinfekuoti vandenį: 2 lašai
natrio hipochlorito (chlorkalkių) tir-
palo ar 5 lašai jodo tinktūros 1 litre
vandens gali sunaikinti didžiąją dalį
bakterijų per 30 minučių;

� Nedėkite ledo gabalėlių į savo
gėrimus: šaltis nesunaikina bakteri-
jų, o ledas juk yra sušalęs vanduo;

� Nevalgykite žalių daržovių ar
vaisių, net jei jie vietoje nuplauti.
Valgykite tik savo pačių luptus vai-
sius. Nevalgykite žalių salotų;

� Negerkite nepasterizuoto pieno
ir nevartokite pieno produktų (ne-
pamirškite ir minkštų sūrių: ,,Brie’’,
balto meksikietiško ir t. t.)

� Nevalgykite žalios mėsos, žu-
vies ar jūros gėrybių (taip pat ir
ceviche)

Tad įsimintinų kelionių ir gerų
įspūdžių! Tikiuosi, kad grįšite sveiki
ir pavyks išvengti senojo niurgzlio
Montezumos keršto!
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Pabėgimas iš savo
kiemo

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš daugelį metų Alfonsas Nakas, tada gyvenęs Detroit mieste,
bene kasmet ,,Drauge” aprašydavo Shakespeare festivalį Strat-
ford miestelyje, Kanadoje. Apie tą metinį festivalį pasakodavo įdo-

miai, tačiau manęs pats festivalis netraukė. Bet kas, susijęs su Shakes-
peare pavarde, mane tarsi stūmė į kitą pusę. Universitete būnant teko
susipažinti su Europos rašytojais bei Anglijos/Europos istorija, bet tai
jokio potraukio ar bent sentimentų manyje neįžiebė. Likau gamtos, girios
paukščiu, pamėgusiu gamtą, saulėlydžius, spragsintį laužą ir ramybę.

Niekad nemaniau, kad kada nors bus proga ir noras arčiau su Strat-
ford ir ten vykstančiu festivaliu susipažinti. Tokia proga pasibeldė į duris,
kai vienas studentavimo laikų draugas pakvietė mus prisidėti prie jo su
žmona bei dar dviejų porų dalyvauti Shakespeare festivalyje Stratford. Bi-
lietus bei viešbutį reikėjo užsisakyti gana anksti. Viskas vyko sklandžiai,
net ir tada, kai vienas numatytas spektaklis buvo atšauktas ir turėjome pa-
sirinkti kitą. Nebuvo jokių trukdžių važiuojant į Kanadą ar iš jos grįžtant.

Stratford Shakespeare teatro festivalis vyksta kasmet, sutraukdamas
žymius Amerikos ir Kanados aktorius, režisierius ir tebėra laikomas vie-
nu žymiausių teatro festivalių Kanadoje. Nors dėmesys skiriamas Shakes-
peare dramoms, ten taip pat statomos ir klasikinės graikų bei modernių
laikų dramos. Iš tikrųjų, Shakespeare dramos tesudaro tik ketvirtį festi-
valio pastatymų. Festivalių pasisekimas dramatiškai pakeitė paties Strat-
ford miesto įvaizdį. Dabar ten dėmesio centre yra teatras bei turizmas.

Festivalių pradininkas buvo žurnalistas Tom Patterson. Jis pats gi-
męs Stratford miestelyje norėjo atgaivinti miesto ekonomiką ir to atgai-
vinimo objektu pasirinko William Shakespeare, kurio gimtinė irgi vadino-
si Stratford. Kanados Stratford anksčiau buvo geležinkelių mazgas, bet jį
perkėlus į kitą vietovę, miestelis ėmė nykti. Patterson pastangomis, mies-
telis atsigavo 1952 m. spalio 31 d. įkūrus festivalio bendrovę. Pats pirma-
sis spektaklis vyko didžiulėje palapinėje ant Avon upės kranto. Pirmasis
sezonas su dviem vaidinimais truko šešias savaites. ,,Festival” vardo teat-
ras buvo atidarytas 1957 metais ir sąmoningai buvo suprojektuotas pri-
minti pirmojo spektaklio palapinės formą.

Šiais laikais festivalis vyksta nuo balandžio iki lapkričio mėnesio ke-
turiuose teatruose, pavadintuose ,,Festival”, ,,Avon”, ,,Tom Patterson” ir
,,Studio” vardais. 2009 metų sezone buvo pastatyti trys Shakespeare vai-
dinimai, du, kaip Lietuvoje sakytų, miuziklai ir devyni vaidinimai.

Mūsų grupė pasirinko tai, kas kam arčiau širdies. Manoji Gražina ir
aš matėme Stephen Sondheim ,,A Funny Thing Happened On The Way
To The Forum”, Morris Panych ,,The Trespassers” ir Edmond Rostand
,,Cyrano de Bergerac”. Visi trys teatrai buvo gana pilni. Viskas vyko punk-
tualiai, gerai vėdinamose patalpose, o patys vaidinimai buvo profesiona-
liai ir preciziškai atlikti. Mano nuostabai, akustika buvo labai gera. Įta-
riau, kad aktoriai turėjo radijo bangų siųstuvus, bet jų neteko pastebėti.
Daugiau nelabai noriu ką bepasakyti ar kaip nors įvertinti, viskas praėjo
geriau negu aš, tas girių paukštis, tikėjausi.

Pats miestelis verčiasi turizmu ir teatrais. Tokiems reikia restoranų
ir viešbučių. Jų tikrai yra apstu, ypač miesto centre. Kainos irgi įvairios.
Beveik galėčiau apibendrinti, kad kuo brangesnės patiekalų kainos, tuo
mažesnės porcijos. Aišku, mūsų dėmesio centre buvo ne maisto kiekis, bet
patarnavimas ir aplinka. Vieną vakarienę visi aštuoni valgėme restorane,
įrengtame buvusioje bažnyčioje. Nuo bokšto nuimtas kryžius, o viduj vie-
toj bažnytinių suolų pristatyta stalų su baltomis staltiesėmis. Languose
Dievą tebegarbina vitražai, o bažnyčios gale puikuojasi lubas siekiantys
vargonai. Pakomentavau, kad šis ansamblis priminė Sovietų Sąjungą, kur
bažnyčios buvo paverčiamos sandėliais, fabrikais ar meno galerijomis. Ši
Stratford bažnyčia turbūt pritrūko parapijiečių rėmėjų ir turėjo užsida-
ryti. Tada kažkam kilo mintis čia įrengti restoraną. Bažnyčios varpinėje
yra dar kita, mažesnė svetainė, bet nelipome jos pamatyti.

Kadangi visi buvome lietuviai, prie stalo netrūko kalbų apie aktualius
lietuviškus reikalus. Miela ausiai buvo girdėti visus kalbant lietuviškai.
Šiais laikais tai reta atgaiva, nes kur bent keletas sueina, bent vienas ar
du iš jų nėra lietuviai, ir tada visi kiti iš mandagumo kalba angliškai. O
apie ką gi mes kalbėjome? Gal daugiausia dėmesio susilaukė ,,Draugo”
reikalai. Šįmet švenčiamas dienraščio šimtmečio jubiliejus, užsidelsė kraus-
tymosi į kitas patalpas reikalai, leidėjų nerangumas savo planais ir rūpes-
čiais dalintis su redakcija, bendradarbiais, rėmėjais ir skaitytojais. Gal dar
reiktų pridurti, kad pašnekovai yra visapusiškai lietuviškoje veikloje įgu-
dę ir supranta realybės diktuojamus suvaržymus. Jie nėra svajotojai, bet
patyrę veikėjai. Žodžiu, jų balsas turėtų būti išgirstas ir į tai turėtų būti
sureaguota.

Festivalyje pasigedome ,,Draugo” vyriausios redaktorės, kuriai šis fes-
tivalis, kaip ir mūsų pokalbiai, būtų buvę labai įdomūs ir gal net vertingi.
Kalbėjome ir apie Lietuvių Fondą, jo ruošiamą prez. Valdo Adamkaus pa-
gerbimą, naująją Lietuvos Respublikos prezidentę ir jos ryžtingumą, būsi-
mą ,,Draugo” pokylį. Manęs prašė spaudoje būtinai iškelti degantį reikalą
visus 100 metų ,,Draugus” pervesti į kompiuterinę sistemą, kad neįkai-
nojamas laikraščio turinys liktų ateities kartoms ir ateities istorikams.

Shakespeare festivalis buvo proga pabėgti iš savo lietuviško kiemo,
nors ir tame pabėgime vis tiek rūpėjo savo kiemo reikalai. Taip ir turėtų
būti.

STASYS JOKÙBAITIS

Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, poli-
tinį rudens sezoną pradėjusiems par-
lamentarams, atrodo, tikrai neteks
nuobodžiauti. Politologų ir apžvalgi-
ninkų prognozės pildosi su kaupu:
jau dabar aišku, kad naujasis sezonas
bus sklidinas karščio, įtampos, aštrių
ginčų, rietenų, galbūt ir naujų postų
dalybų.

Akivaizdu, kad tautos išrinktie-
siems, užuot čiupus jautį už ragų ir
bandžius bent jau pristabdyti eko-
nomikos smukimą bei smaigsčius
kitų metų mūsų valstybės finansines
gaires, pirmiausia teks viešai skalbti
savo baltinius, versti iš kėdės daugu-
mos rinkėjų ir politikų pasitikėjimą
praradusį Seimo pirmininką Arūną
Valinską, skubiai ieškoti jam pamai-
nos, pergrupuoti politines ordas.

Lengvabūdiškai patikėję juok-
dariams valstybės vairą, apsijuokėme
prieš visą Europą. Galėtume dabar ir
patys iš savęs pasijuokti, tik tai jau
būtų juokas pro ašaras. Nieko nuos-
tabaus, kad Seimu ir partijomis jau
pasitiki vos keli procentai Lietuvos
žmonių.

Po netrumpų atostogų, smagių
poilsinių kelionių į plenarinių posė-
džių salę vėl sugužėję mūsų parla-
mentarai sugiedojo Lietuvos himną ir
netrukus, tvirtindami savo darbų
sąrašą, gražiai sutarė, kad A. Valins-
ką griaus iš kėdės jau kitą antradienį.
Posėdyje paskelbtas Seimo narių pa-
reiškimas dėl nepasitikėjimo parla-
mento vadovu, Tautos prisikėlimo
partijos vadovu A. Valinsku.

,,Tokiu savo elgesiu A. Valinskas
daro žalą visai Lietuvos politinei sis-
temai, menkina piliečių pasitikėjimą
valstybe, jos institucijomis, žemina
Seimo kaip institucijos ir įstatymų
leidžiamosios valdžios vardą bei auto-
ritetą”, – rašoma pareiškime ir siūlo-
ma „siekiant užkirsti kelią žeminti
Seimo vardą” atleisti jį iš pareigų.

Toks rudens sesijos scenarijus
jau senokai niekam ne paslaptis, juo
labiau A. Valinskui, pastaruoju metu
priverstam nuolat aiškintis dėl savo
ryšių su Kauno nusikalstamai Dak-
tarų grupuotei priskiriamu Rolandu
Michalskiu, pravarde Micha. Parla-
mento vadovo vardui skaudžiai smo-
gė ir aršūs nesutarimai jo vadovau-
jamoje valdančiosiose Tautos prisikė-
limo partijoje, jo arogancija.

Dokumentą, kuriame Seimo ve-
dėjas kaltinamas nederamais ryšiais
su nusikalstamo pasaulio atstovu, pa-
sirašė visų opozicinių frakcijų atsto-
vai bei valdančiojoje koalicijoje dir-
bančios, bet ir A. Valinskui oponuo-

jančios Tautos prisikėlimo partijos
frakcijos nariai, suskubę persikrikš-
tyti į „Vienos Lietuvos” frakciją.
Pavadinimas gražus, kaip ir „Ąžuo-
las”, kurį valinskininkai savo atskilu-
siai frakcijėlei nukniaukė tiesiog iš
konservatorių panosės. Tik ar jis ga-
lutinai palaidos ankstesnįjį, su ku-
riuo žygiavo į rinkimus?

Pramoginių renginių vedėjo įgū-
džių nepraradęs A. Valinskas tarsi
realybės šou scenoje dar bando rodyti
olimpinę ramybę, matyt, vildamasis,
kad aiškų neryžtingumą rodantys
konservatoriai ir krikščionys demok-
ratai išsaugos jį poste. O kodėl ne?
Tokių vilčių yra. Dauguma opozicinių
partijų viešai labai aiškiai išsakė savo
požiūrį į A. Valinską, neslėpė, kad
rusgėjo 15 d., antradienį, balsuos už
dabartinio Seimo pirmininko pašali-
nimą iš posto. Tik Tėvynės sąjun-
ga–Lietuvos krikščionys demokratai,
sekdami kažkodėl ryžtą šioje srityje
pastaruoju metu praradusiu And-
riumi Kubiliumi, trypčioja vietoje
tarsi būtų pasiklydę spanguoliauda-
mi liulančiose Dzūkijos pelkėse.

Ką reiškia tas Tėvynės sąjun-
gos–Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos žaidimas: tegul kiekvienas
balsuoja pagal savo sąžinę? Kad gau-
siausia valdančiųjų grupė neturi savo
nuomonės arba jos labai smarkiai
išsiskyrė? O gal tiesiog gudrauja ir
baiminasi, kad viešai paskelbus, jog
balsuos prieš A.Valinsko atstatydi-
nimą, to gali nesuprasti tauta. Jei
paskelbs, kad balsuos už atsistatydi-
nimą, vėl blogai – supyks Seimo pir-
mininko gerbėjai ir kai kurie koalici-
jos partneriai, gali tekti skubiai lip-
dyti naują koaliciją. Tik ar toks val-
dančiųjų neryžtingumas, neapsis-
prendimas yra ne pagaliai į ir taip
sunkai riedantį valstybės vežimą?

Kai kurie Tėvynės sąjungai arti-
mi politologai tikina tautą, kad po vi-
sų tų karšto politinio rudens sukrė-
timų didelių permainų nebus. Nauja-
jame politiniame sezone valdančioji
koalicija ir toliau suksis apie Tėvynės
sąjungą–Lietuvos krikščionis demok-
ratus, o svarbiausi klausimai taps
valstybės biudžeto kūrimas ir ener-
getika, „Sodros” ir apskričių reforma.
Apie planus iš ubago atimti lazdą –
drastiškai nukarpyti visas pensijas,
šie politologai linkę nutylėti. Ko gero,
iš tiesų ir naująjį politinį sezoną kon-
servatoriai bei krikščionys demok-
ratai nepasitrauks iš valdančiųjų
tvirtovės ir toliau diriguos Vyriau-
sybei, kurią girti kol kas nėra už ką.

Šiuo metu Seime nematyti jėgos,
kuri galėtų suvienyti iškrikusias opo-
zicijos pajėgas ir stoti prie valdžios
vairo. Antra vertus, šiuo metu opozi-
cija to nelabai ir nori – dar per anksti.
Žinovai tvirtina, kad dumblėtą eko-
nomikos dugną pasieksime tik kitais
metais, be to, dar artėja žiema su
didžiuliais šildymo ir kitais mokes-
čiais. Tad skubėti nėra kur – tegul
murkdosi dabartiniai valdantieji, kol
žmonėms dėl blogėjančio gyvenimo
trūks kantrybė ir jie jau patys pradės
reikalauti tam tikrų permainų. Taigi
šio politinio rudens karščiai bus kur
kas didesni negu artėjančią bobų
vasarą.

„Valstiečių laikraštis”

POLITINIO RUDENS
KARŠČIAI

Tautos išrinktiesiems,
užuot čiupus jautį už ragų ir
bandžius bent jau pristabdyti
ekonomikos smukimą bei
smaigsčius kitų metų mūsų
valstybės finansines gaires,
pirmiausia teks viešai skalbti
savo baltinius (...).
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Brangūs bendraminčiai, bendra-
žygiai, su kuriais kartu nueitas tikrai
reikšmingas kelias, nors paskutinius
12 metų truputį ir išsiskyrėme, bran-
gūs tie, kuriuos šiandien matau pir-
mą kartą,

Sunku išsakyti tą jausmą, kada
atsiduri tokioje aplinkoje, kurioje
praktiškai augai, subrendai, sufor-
mavai vieną, kitą, trečią požiūrį į gy-
venimą. Visų pirma džiaugiuosi bū-
damas Santaros-Šviesos suvažiavime,
kur ne vieną kartą teko dirbti, orga-
nizuoti, būti kartu. Šiandien čia dau-
giau ar mažiau jaučiuosi svečiu, bet
saviškiu.

Turbūt iš manęs tikitės tam
tikrų išvadų, pasisakymų. Sunku tai
daryti dabar, šiais laikais, kai komu-
nikacijos, technologija per keletą
minučių tau [atveria] viską, kas vyk-
sta tūkstančiai kilometrų nuo šitos
vietos. Tad apie pačią Lietuvą, kas
ten šiuo metu darosi, nėra tikslu man
čia kalbėti. Tačiau noriu išsakyti savo
įspūdžius, išgyvenimus, kurie buvo
(…) reikšmingi, reikalingi, ir gal kai
kurie jų ateityje [bus] reikalingi
[Lietuvai, jos gyvenimui].

Prabėgo 19 metų nuo tos laimin-
gos dienos, kada atgavome nepriklau-
somybę. Likimas lėmė, kad iš 19 me-
tų man teko dešimties metų atsako-
mybė už Lietuvą. Ir per tuos 10 ir
kiek daugiau metų iki tų mano parei-
gų buvo visko. Manau, kad turime
visi pripažinti, kad po gaivališko tau-
tos prisikėlimo, idealizmo ir pirmo-
sios nepriklausomybės buvo ir stiprių
nusivylimų.

Nors šalia pakilimų buvo ir stai-
gių įvykių (…), padaryta ir žalos. Nes
vienu ar kitu metu pats Lietuvos
žmonių užsiangažavimas Lietuvai,
kur per tuos paskutinius 10 metų tik-
rai buvo galima išnaudoti ir pažengti,
mano įsitikinimu, daug toliau, mes to
nepadarėme. Bet taip sakydamas, ne-
abejoju, kad per tuos 19 metų mano
akyse mes vis tiek padarėme stebuk-
lą. Nes tai, ką pasiekėme, nuo tos die-
nos, kai išėjome visiškai ,,pliki” – vals-
tybiniu ir psichologiniu požiūriu – iš
Sovietų Sąjungos, manau, yra tokių pa-
siekimų, kuriais galima didžiuotis šian-
dien ir kuriais didžiuosimės ateityje.

Bet turbūt ir Jums, ir man ne-
rimą kelia šiuo metu visą pasaulį
krečianti ekonominė krizė, kuri, ga-
liu tikrai užtikrinti, jaučiama ir
Lietuvoje. Bet noriu išsklaidyti tam
tikrą nerimą, ir gal net mitą. Aš
paskutiniu metu nevartoju žodžio
,,krizė”. Krizė man yra tada, kai stovi
ant bedugnės krašto ir jokio kito
pasirinkimo nėra: tik šokt į bedugnę
arba nuleist rankas (…). Tokios pa-
dėties Lietuvoje šiandien nėra.
Sunkmetis – taip, 10 proc. bedarbių –
taip, nepasitenkinimas, kaltinant vie-
niems kitus, kad štai buvo geri laikai,
pilnos kišenės pinigų – [taip].

[Lietuvos] vyriausybės tuo metu

neatkreipė dėmesio, kai buvo galima
sudaryti rezervo fondą (žinoma, ir aš
šiandien gudrus, tai sakydamas),
tačiau vietoj to buvo iššvaistyti pini-
gai. Gal ir su tikslu – leisti žmonėms
lengviau atsikvėpt. Užėjo noras –
perku, bankai duoda pinigus – [imu].
Ten, kur galėjo susikurti tam tikri
fondai, kurie šiandien tikrai paleng-
vintų Lietuvos materialinę padėtį,
deja, nebuvo padaryta.

Lietuvos vyriausybė šiuo metu
yra diržus užveržusi kaip reikiant.
Kai kur, mano supratimu, gal aš (…)
neperlenkčiau lazdos, nes kai kur,
ypatingai smulkusis verslas žlugs. Ir
jau šiandien matau tam tikrą žlugi-
mą kai kuriose srityse, ir truks gal
net daugiau nei dešimt metų atstaty-
ti tai, kas jau buvo padaryta. Didysis
verslas, prekybos centrai tikrai išsi-
laikys. Nors ir jie jaučia tam tikrą
poveikį. (…) Išgyvensime, nes išgyve-
nome sunkesnius laikus. Apgailes-
tauju, kad turėjome progą visa tai dar
lengviau pakelti, bet tai – jau praeitis.

(…) Man gaila žmonių, kurie
nežino, ar turės pinigų rytoj, jie
stipriai kenčia. Reikia dėti visas pas-
tangas. Bet paskelbus taupymo refor-
mas, kurias Vyriausybė pritaikė, ir
kai buvo dar pinigų, kalbu apie Ka-
lėdų metą, kai viena ministerija, ži-
nodama, kad reikia taupyti, per naktį
savo tarnautojams išdalina 20 mili-
jonų, yra ne tik nepateisinama, bet
yra kriminalas. Kriminalas prieš Lie-
tuvos žmones. Ir taip darė ne viena
ministerija. Kaip galima taip padary-
ti? Kaip galima teisintis prieš Lietu-
vos žmones? Tai tamsioji pusė. Neno-
riu juodinti sistemos, bet tai yra gry-
ni faktai. Kokiais sumetimais tai
buvo padaryta, man ir šiandien ne-
aišku, kai niekas ir dabar to pateisin-
ti negali. (…)

Šiandien, manau, nereiks deval-
vuoti lito, didesnių finansinių sukrė-
timų aš bent šiuo metu tikrai nema-
tau. Tie, kurie ypač stipriai nuken-
tėjo, t.y. vidurinioji klasė, jai tikrai
sunku. Aš tikiuosi, kad visi tie pini-
gai, kurie ateina iš ES ir turėtų būti
išnaudoti iki 2012 metų, turėtų būti
panaudoti tam, [kad] (...) sudarytų
geresnes sąlygas persilaužti, pereiti
per tą krizę.

Dažnai esu klausiamas, kur aš
matau savo nesėkmes ir kur matau
savo didžiausius pasiekimus. (...)
Negaliu pritaikyti bendro vardiklio
visoms gyvenimo sritims. Yra daug
didelių pasiekimų mūsų kultūroje.
Yra kuo pasirodyti, yra kūrėjai, kurie
aukodamiesi darė ir daro nuostabius
dalykus.

Mūsų mokslo srityje lenkiu galvą
prieš visus mūsų aukštojo mokslo
žmones. Sakant tai, (...) tuo pačiu tai
yra ir viena iš mano nusivylimo sri-
čių. Aukštųjų mokyklų, mokyklų re-
forma buvo pradėta pirmoje mano
kadencijoje. Mes matėme, kad ta
kryptimi eidami, kuria nereikėtų eiti,

V. Adamkus: ,,Ne aš vertinu,
ne jūs vertinsite, bet istorija įvertins”

Susirinkusiems dalyviams Prezidentą pristatė jo bendražygis, santarietis,
Adamkaus patarėjas prof. Julius Šmulkštys.

Valdas Adamkus tapo LR Prezidentu Lietuvos istorijoje kritišku metu.
Atsiminkite, kad prezidentiniai rinkimai, kuriuos V. Adamkus laimėjo, įvyko
1997 metais – septyneri metai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Tai
buvo pereinamasis laikotarpis iš sovietų okupuotos valstybės, jei iš viso ją ga-
lima valstybe pavadinti, į nepriklausomą valstybę. Reikėjo kurti naujas insti-
tucijas, reikėjo kurti naują politinę-pilietinę visuomenę. Reikėjo vėl atstatyti
Lietuvos vaidmenį pasaulio politikoje. Visose šiose srityse V. Adamkaus atėji-
mas į valdžią, atėjimas į Lietuvos valstybės vadovus buvo labai svarbus.

Kaip turbūt dauguma iš jūsų žino, V. Adamkus, prieš tapdamas Preziden-
tu, turėjo daug valdžios patirties, eidamas aukštas pareigas JAV valdžioje. Jis
taip pat dalyvavo politikoje, buvo labai veiklus visuomeninėje veikloje. Kitaip
tariant, idealus žmogus pasidaryti naujos valstybės vadovu, kuriai reikėjo tiek
daug atlikti, tiek daug pakeisti nuo buvusios sovietinės santvarkos.

Duosiu tik vieną pavyzdį. Tarptautiniuose santykiuose V. Adamkus savo
veiklumu, savo įsipareigojimu Lietuvą įvedė į pasaulio valstybių bendruo-
menę. Tas buvo ir nelengva, ir labai svarbu. Todėl kad Lietuva, kaip visi gerai
žinom, kaip valstybė, neegzistavo. Neturėjo užsienio politikos, neturėjo santy-
kių su pasaulio valstybėmis. Kas nors turėjo tai pradėti daryti. Ir V. Adamkus
buvo tas žmogus.

Aš nenoriu sumenkinti pirmojo po nepriklausomybės atgavimo prezidento
vaidmens. Algirdas Brazauskas suvaidino, mano nuomone, labai svarbų vaid-
menį kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės. Bet užsienio politikoje, palygin-
ti su Prezidento Adamkaus pasiekimais, buvo labai didelis skirtumas. V.
Adamkus važiavo į užsienio valstybes, važiavo į derybas, su savim vežėsi lietu-
vių verslininkų ir kitų sričių atstovus. Kitaip sakant, santykiai buvo ne tik for-
maliai užmegzti, bet taip pat turėjo tam tikrą substanciją, tam tikrą reikšmę
Lietuvai. Taip pat daug kas atvažiuodavo į Lietuvą. V. Adamkaus antroje
kadencijoje pasidarė beveik rutina, kad į Lietuvą atvažiuotų Anglijos karalie-
nė, Kinijos prezidentas ar kitas labai svarbus didelės valstybės vadovas.

Esu įsitikinęs, kad V. Adamkus sukūrė Lietuvai užsienio politiką ir pas-
tatė santykius su kitomis valstybėmis į labai aiškiai apibrėžtas vėžes. Už tai
jam turime būti dėkingi. Jis Lietuvos interesams, mano manymu, labai gerai
atstovavo. Taip atstovavo, kaip iki šiol nė vienas atgimusios Lietuvos valstybės
vadovas to nedarė. Man yra didelė garbė pristatyti Prezidentą Valdą Adamkų.

V. Adamkaus kalba

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Š. m. rugsėjo 12 d., šeštadienį, 56-ojo Santaros-Šviesos suvažiavimo rengėjai ir dalyviai sulaukė neeilinio svečio –
vieno iš Santaros-Šviesos įkūrėjo, šios organizacijos suvažiavimų rengėjo ir ilgamečio jų dalyvio, Jo Ekscelencijos,

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus. Pateikiame gerbiamo svečio kalbą, sakytą suvažiavime.
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DETROIT, MI

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Šiluvos Marija, mūs širdy gyva,
Šviesk takus naktyje, šaukia

Lietuva.
Mes, vaikai, suklaupę meldžiam

Tavęs;
Juoda vargo upe, kur nuneš

nuveš.

Laimink mus, Tėvyne, kankinių
kapus.

Žaizdos neužgyja, kelias toks
klaidus.

Taikos Karaliene, būk širdy gyva,
Siųsk dangaus malones,

meldžias Lietuva.
(S. Šviesaitė)

Šiluva yra Dievo dovana Lietu-
vai. Ne veltui Lietuva dar yra vadina-
ma Marijos žeme. Per 400 metų lietu-
viai parodė daug meilės ir pagarbos
Šiluvos Marijai. Atlaidų metu į Šiluvą
suplaukdavo minios maldininkų iš
visos Lietuvos: jaunų, senų, mažų.
Žmonės prie Mergelės Marijos kojų
sunešdavo savo maldas, prašymus ir
padėkas už suteiktas malones. Maldi-
ninkus į Šiluvą ypač traukė stebuk-
lingas Dievo Motinos su kūdikiu pa-
veikslas. Šioje vietoje žmonės yra pa-
tyrę daugybę Dievo malonių. Didžiu-
lis skaičius piligrimų kasmet aplanko
Marijos šventovę. 2008 m. rudenį į
Šiluvą suvažiavo tūkstančiai tikin-
čiųjų piligrimų iš Lietuvos ir kitų
šalių atšvęsti ir paminėti nuostabųjį
400 metų Šiluvos Mergelės jubiliejų.

2008 m. visi lietuvių telkiniai sa-
vo bažnyčiose, koplyčiose, salėse tiek
JAV, tiek Kanadoje iškilmingai šventė
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejaus sukaktį.
O dabar po vienerius metus trukusių
jubiliejaus švenčių Šv. Antano baž-
nyčia paminėjo Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubi-
liejaus pabaigą.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., Šv. An-
tano lietuvių Romos katalikų baž-
nyčioje, Detroit, MI, prieš Mišias
kun. M. Patterson sukalbėjo specia-
lias maldas anglų kalba, skirtas Švč.

Dangaus Motinai Marijai. Meldėmės
iš visos širdies, prašydami Švč. Mer-
gelės Marijos daug malonių, kurių
reikia mūsų tautai. Prašėme, kad jos
sūnus Jėzus suteiktų tai, ko maldau-
jame.

Šv. Mišias aukojo kun. M. Pat-
terson, atsiųstas iš Detroit arkivys-
kupijos. Liturginius skaitinius lietu-
viškai skaitė Algis Kaunelis. Mišių
metu a capela lietuviškas ir angliškas
giesmes giedojo Juliegha Noruševi-
čiūtė. Kun. Patterson pasakė šiai
šventei pritaikytą pamokslą. Jis pa-
brėžė Švč. Mergelės Marijos apsireiš-
kimo Šiluvoje prieš 400 metų reikš-
mę. Švč. Mergelė Marija skatino, kad
būtų garbinamas jos Sūnus ir kad
mes Jo klausytume. Šis jos prašymas
vertas mūsų visų dėmesio, švenčiant
šį jubiliejų. Būkime vieningi maldoje
Marijai, prašydami palaimos mūsų
šeimoms ir visiems mūsų kasdieni-
niams darbams – sakė kunigas. Po
Mišių buvo giedama Švč. Mergelės
Marijos litanija.

Pasibaigus Mišioms gražus būrys
parapijiečių susirinko parapijos salė-
je, kur vyko trumpa programėlė, ku-
riai vadovavo parapijos tarybos pir-
mininkas Antanas Strakšys. Šių eilu-
čių autorė perskaitė šiai ypatingai
šventei skirtų elėraščių: poeto A.
Kišono „Nenuženk nuo akmens” ir
„Tikėjimas širdy”. Kelias giesmes
Marijos garbei giedojo J. Noruševi-
čiūtė. Ji giedojo muziko, kompozito-
riaus Fausto Strolios „Šiluvos Ma-
rija” ir giesmes anglų kalba.

Esame dėkingi mūsų Dievo moti-
nai Marijai už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. Prašome Švč. Šilu-
vos Mergelės Marijos, kad ta laisvė
būtų apsaugota nuo visų pavojų. Dė-
kojame Marijai, kad šiemet galėjome
minėti Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už
šv. Brunono auką. Dėkojame jai už
nuolatinę jos globą ir malones.

Salės sceną puošė Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos paveikslas. Stalas
buvo padengtas austa linine staltiese.
Ant jos buvo ištiesta lininė, su išaus-
tu Tautos himnu, simbolizuojančiu

Šv. Antano parapija paminėjo
Šiluvos jubiliejaus pabaigą

Bendra dalyvių nuotrauka. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Parapijos tarybos pirmininkas Anta-
nas Strakšys.

mūsų laisvę, juosta. Šalia išdėstyti:
Rūpintojėlis, gintarinis rožinis, kop-
lytstulpis su Marijos statula, simbo-
lizavusi tikėjimą. Medinė, šiaudi-
nukais padabinta skrynia simboliza-
vo skrynią, kuri buvo atkasta Šiluvo-
je. Joje – Švč. Mergelės Marijos mal-
dos kortelės, kaip mūsų visų maldų
simbolis. Ant stalo buvo matyti seno-
vinė maldaknygė „Balsas Balandėlės
arba Mažas šaltinėlis – Dievo my-
listų” (1909 m.) iš Wintersberg ir
Marijos maldos knygelė „Aušros
žvaigždė”, išleista 1951 m. Taip pat
gausiai iliustruota knyga „Lietuva –
Marijos žemė” apie Vilniaus, Kauno,
Telšių, Vilkaviškio ir Kaišiadorių
vyskupijų bažnyčias ir šventoves.
Marijos paveikslas buvo papuoštas
žydinčio rudenio žiedais ir rūtomis.
Prie šio simboliais gausaus stalo
buvo padaryta bendra dalyvių nuo-
trauka.

Visi parapijiečiai ir svečiai malo-
niai pabendravo.

mes prarandame, kad esame pajėges-
ni ir galime daug daugiau padaryti.
Todėl daug to šviesaus sutelkto po-
tencialo šiandien apleido Lietuvą. Nė
vieno iš jų nekaltinu. Manau, kad
kiekvienas žiūri ten, kur galima dau-
giau gyvenime pasiekti. Nekalbu apie
tuos, kurie išvažiavo vien tik ieško-
dami geresnio gyvenimo. Ir tai, aš
galvoju, yra savaime suprantama.
[Tuos pirmuosius] susigrąžinti kal-
bomis neįmanoma. Yra vienintelis
kelias – pakelti Lietuvos gyvenimo
lygį, Lietuvos standartus. Kada [ki-
tur] gyvenimo lygis bus toks pat, ir
Lietuvoje nereikės kviestis atgal
žmonių, kurie išvažiavo ieškoti ge-
resnio, lengvesnio gyvenimo – jie pa-
tys sugrįš.

Bet mokslo reformos kelyje man
ir šiandien nesuprantama, kodėl yra
taip formaliai užsispirta nepakelti
Lietuvoje to lygio. Juk kai į šimto pa-
saulio universitetų sąrašą Lietuvos
universitetas nepakliūna, kažkas yra
netvarkoj su mumis pačiais. O talen-
tų yra. Galų gale, dabar, baigiantis
mano antrai kadencijai, esame tur-
būt trečią projektą pateikę aukštojo
mokslo reformai. Pradėjo imti po
gabaliuką iš to pateikto mūsų įstaty-
mo ir jau įgyvendino ir vieną, ir kitą.
Ir aš tikiuosi, kad tuo keliu ir bus
einama ir galbūt ne ryt, ne poryt, ne
už metų mes sulauksime tai, ko
Lietuvai reikia.

Kitas dalykas, jei kalbame apie
mano kadencijos [nesėkmes], yra tei-
sėsauga. Teisėsaugą, Lietuvos žmo-
nėms vertinant viso gyvenimo sritis,
randame beveik sąrašo pabaigoje.
Ten, kur žmogus praktiškai deda vi-
sas savo pastangas ir susiduria su
problemomis (...) ir eina į teismą, gal-
vodamas, kad ten ras atsakymą. (...)
bet palaužtas yra pasitikėjimas teis-
mų sitema, o tam pagrindo buvo, yra
ir, jeigu nesikeis, bus. Tai aš prisiimu
šiandien atvirai kaip vieną iš savo
daugiau nei dešimties darbo [metų]
Lietuvoje nesėkmių.

Čia nori nenori turi susieti teis-
mų sistemą, (...) būtent su mūsų Sei-
mu, mūsų įstatymo leidžiama insti-
tucija. Man [čia] jums pasakoti nėra
ko. Jūs puikiai patys matote ir ži-
note, kas darosi tarp mūsų politinių
partijų Seime. (...) bijau, bet prieš
mus dar ilgas kelias. [Dar negalime
pasakyti], kad esame įgiję politinę
kultūrą, kad tos kultūros vedami da-
rome reikalingus ir teisingus spren-
dimus. Deja, šiandien (ir tai stipriai
gali atsišaukti man atgal, ypač Lie-
tuvoje) negaliu to nepasakyti, nes tai
yra viena iš sričių, kuri smukdo mus
visus (...).

Galima būtų apie daug ką kal-
bėti. Pavyzdžiui, sveikatos apsauga.
Taip, ligoninių turim, gerų gydytojų
turim, bet sistema nedirba, ir reikia
daug padirbėti. Bet tai nėra iš blo-
gųjų, tamsiųjų pusių. Nors visus
skaudulius išsakiau, kur man nepa-
vyko pasiekti rezultatų, kaip ten be-
būtų, viską sudėjus, Lietuva žengia į
priekį. Žengia į priekį net ir tose sri-
tyse, kurias čia paminėjau.

Užsienio politikoje galiu su šyp-
sena pasakyti – pasisekė. (...) per 10
metų šiandien galiu drąsiai prieš jus
stovėdamas pasakyti, kad Lietuva
yra lygiavertė, su Lietuva skaitomasi
ir į Lietuvą kreipiamasi. Man kiek
gaila kai kurių dalykų. Šiandien ma-
čiau čia ,,Draugo” vyr. redaktorę,
man nesuprantama, kad kai vyksta
diskusijos, Nukelta į 8 psl.
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Kyla nauja emigracijos banga

Vilnius, rugsėjo 14 d. (,,Lietuvos
žinios”) – Kai kurios Lietuvoje vei-
kiančios profsąjungos jau lapkritį vi-
sus šalies samdomus darbuotojus ža-
da kviesti į nacionalinį streiką. Val-
džios atstovai toliau aiškina, kad jos
vykdoma taupymo politika su įstaty-
mais neprasilenkia.

Nacionalinio streiko sumanymą
brandina Jungtinė profesinė sąjunga
(JPS), vienijanti keturias šakines
organizacijas. JPS vadovaujantis
Arvydas Dambrauskas teigė, jog su-
manymas Lietuvoje surengti visų
samdomų darbuotojų nacionalinį
streiką kilo dėl to, kad šalies valdžia
nepaiso profsąjungų reikalavimų.

,,Lietuvos valdžia skelbia, kad
dabar – krizės laikotarpis. Tačiau nė-
ra nei Seimo nutarimo ar įstatymo,
nei Vyriausybės sprendimo ar kitokio
tai patvirtinančio dokumento.
Dangstantis krize vienašališkai, be
pasitarimų su socialiniais partneriais
– profsąjungomis, mažinami atlygi-
nimai, etatai įstaigose, vengiama su-
daryti šakines kolektyvines sutartis.
Todėl kito būdo savo interesams ginti
nematome”, – aiškino A. Dambraus-
kas.

Pasak JPS vadovo, visi ligšio-
liniai bandymai rasti bendrą kalbą su
Vyriausybe jokių rezultatų nedavė.
,,Dar liepos viduryje įteikėme Minis-
trų kabinetui apskričių ir savivaldy-
bių administracijų darbuotojus gi-
nančios profsąjungos reikalavimus
atšaukti numatytus grupinius dar-
buotojų atleidimus, primygtinius nu-
rodymus eiti nemokamų atostogų ir
kitas priemones, kurios nebuvo su
mumis suderintos, kaip to reikalauja
įstatymai ir Konstitucija. Tačiau jo-
kio atsakymo iki šiol nesulaukėme.
Siūlėme kurti taikinamąją komisiją,
bet ir vėl buvome neišgirsti”, – kal-
bėjo A. Dambrauskas.

Nesulaukę Vyriausybės kvietimo
užmegzti dialogą, profsąjungų atsto-
vai apskričių viršininkų administra-
cijose pradėjo rengti balsavimą. Per jį
darbuotojų prašoma išreikšti savo po-
žiūrį į galimą nacionalinį streiką.
Anot A. Dambrausko, toks balsavi-
mas jau įvyko septynių apskričių ad-
ministracijose ir beveik visur vien-
balsiai pritarta streiko idėjai. Netru-
kus apklausos bus surengtos ir likusių
apskričių administracijose, kiek vėliau –
savivaldybių administracijose.

Brêsta visuotinio streiko id∂ja

Atkelta iš 1 psl.
Posėdžio metu buvo kalbama

apie PLB kilnojamą parodą. Valdyba
nutarė įgalioti ir įpareigoti Leoną
Narbutį pristatyti PLB kilnojamą pa-
rodą Lietuvoje.

PLB XIII seimas įpareigojo PLB
valdybą kreiptis į Lietuvos Respubli-
kos Seimą su prašymu padidinti LR
Seimo ir PLB komisiją dar 2 nariais.
Tai suteiktų galimybę Australijos ir
Pietų Amerikos Lietuvių Bendruo-
menėms turėti savo atstovus komisi-
joje. Valdybos pirmininkė Regina Na-
rušienė raštu kreipėsi į Seimo pirmi-
ninką su minėtu prašymu.

Valdyba kreipėsi į kraštų Lietu-
vių Bendruomenes, prašydama atsi-
žvelgiant į savo Bendruomenės porei-
kius, padėtį, specifiką, išskirti savo
Krašto LB svarbiausias sritis, kokia
parama iš Lietuvos Bendruomenei
yra reikalinga ir kaip krašto LB gali
prisidėti prie Lietuvos ekonominių,

švietimo, kultūrinių tikslų įgyvendi-
nimo tame krašte. Valdyba prašė
kraštų LB atsižvelgti į klausimo svar-
bą.

Valdyba praneša, kad nuo rugsėjo
7 d. Gabrielius Žemkalnis nebeina
PLB atstovo Lietuvoje pareigų. Val-
dyba dėkoja G. Žemkalniui už ilga-
metį ir pasiaukojamą darbą šiose pa-
reigose. PLB atstovo skyrimo klausi-
mas atidėtas kitam posėdžiui. Ka-
dangi PLB pirmininkė R. Narušienė
lankosi Lietuvoje, ji laikinai, iki kol
bus paskirtas naujas atstovas, eina ir
atstovo Lietuvoje pareigas.

PLB valdybos adresas: 213 West
Lake Shore Drive, Cary, ILL 60013,
USA – JAV. PLB atstovybės Lietuvoje
laikinas adresas: Gynėjų g. 8, 203-204
kabinetai, Vilnius.

Adresas korespondencijai: Gedi-
mino pr. 53, LR Seimo rūmai, Vilnius
01109, Tel. +370-5-2396156, Tel./ faks.
+370-5-2396264, el. p. plbav@ lrs.lt.

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 14 d. (,,Lietuvos
žinios”) – Po recesijos atsigaunančios
kai kurios Vakarų Europos šalys vi-
lioja darbą Lietuvoje praradusius
tautiečius ieškoti laimės užsienyje.
Vėl kylančią emigracijos bangą itin
skatina žmones slegiančios paskolos.

Pasirodžius pirmiesiems ekono-
mikos atsigavimo ženklams Vakarų
Europos valstybėse, o Lietuvai tebe-
grimztant į krizės dugną, vis daugiau
mūsų šalies gyventojų svarsto gali-
mybę pasirinkti emigranto kelią.
Įžvelgti artėjančią naują darbo emig-
racijos bangą specialistus labiausiai
verčia augantis nedarbas mūsų šaly-
je, pasiekęs jau beveik 14 proc.

Pragyvenimo šaltinio Lietuvoje
netekę žmonės suskumba ieškoti dar-
bo svetur. Tokių asmenų antplūdį
pastaruoju metu jaučia įdarbinimo
agentūros. Tačiau toli gražu ne visus
jos gali pradžiuginti darbo pasiūly-
mais. Juoba kad kai kurių Europos
Sąjungos valstybių ūkis labiau ims
atsigauti tik kitais metais.

,,Lietuvos žinios” mėgino kal-
binti tris lietuvius – nekilnojamojo
turto agentą, statybų sąmatininką ir
žurnalistę, kelis mėnesius sėdinčius
be darbo ir jau apsisprendusius iš-
vykti. Nenorėdami išsamiau pasakoti
savo istorijų šie žmonės tik prisipaži-
no nebegalintys Lietuvoje išgyventi ir
besižvalgantys, kuria kryptimi ke-
liauti. ,,Emigraciją skatina visa prie-

žasčių virtinė, užvirtusi jauną vals-
tybei nereikalingą žmogų”, – teigė jie.

Kad be darbo vargstantys mūsų
krašto gyventojai vis dažniau renkasi
nuo recesijos atsigaunančias šalis,
pastebi įdarbinimo agentūros. Įmo-
nės ,,Aulina” direktorės Ritos Biliu-
kaitės teigimu, ekonominės krizės
nustekenti lietuviai į kitus kraštus
aktyviau pradėjo judėti jau pernai
gruodį. Kito emigrantų skaičiaus
šuolio būta pavasarį, dar vienas nu-
matomas šį rudenį.

R. Biliukaitės teigimu, šiomis sa-
vaitėmis į Vakarus daugiausia žval-
gosi tie mūsų kraštiečiai, kurie turi
sunkių finansinių įsipareigojimų
bankams.

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento generalinio direktoriaus
pavaduotoja Vida Bagdonavičienė
taip pat pastebi šiuo metu augant
emigraciją. ,,Statistikos departa-
mentas šių metų duomenų dar netu-
ri, bet apie išvažiuojančiųjų srautą
galime spręsti iš užsienio lietuvių in-
formacijos ir pagal tai, kaip aktyviai
dirba įdarbinimo agentūros”, – teigė ji.

Išeivijos studijų centro mokslo
darbuotoja Daiva Kuzmickaitė nesi-
ryžo drąsiai teigti, kad atsigaunan-
čios Vakarų Europos rinkos ima be-
sąlygiškai vilioti mūsų krašto bedar-
bius – esą ten atsirandančios naujos
darbo vietos pirmiausia atiteks vietos
gyventojams.

Pasaulio Lietuvi¨ Bendruomen∂s naujienos

A. Šemeta patvirtintas eurokomisaru

Šiauliai, rugsėjo 14 d. (ELTA) – Praėjusį savaitgalį Šiauliai šventė 773-ąjį
miesto gimtadienį, skirtą ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Šventė
prasidėjo šiauliečių įvairiaspalve eisena į centrinę miesto aikštę. Renginio
,,Šiaulių dienos 2009” metu šurmuliavo tautodailininkų mugė, vyko daugybė
koncertų, meno akcijų. Prie savivaldybės sutemus buvo įjungtas šviesos skulp-
tūrų parkas. Dainiaus Ručinsko (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) –
Europos Parlamentas patvirtino bu-
vusį Lietuvos finansų ministrą Al-
girdą Šemetą už Europos Sąjungos
(ES) biudžetą ir finansinį programa-
vimą atsakingu eurokomisaru.

Plenarinėje sesijoje Strasbūre už
A. Šemetą, kuris pakeitė Lietuvos
prezidente išrinktą Dalią Grybaus-
kaitę, balsavo 347 europarlamen-
tarai, prieš buvo 47, 67 susilaikė.

Šis balsavimas buvo labiau for-
mali procedūra, nes A. Šemeta euro-
komisaro pareigas eina dar nuo liepos
1 d., kai Lietuvos pasiūlytai kandida-
tūrai birželio pabaigoje vienbalsiai
pritarė Taryba.

Dabartinės EK sudėties kaden-
cija baigiasi spalio 31 d. Nėra aišku,
ar A. Šemeta dirbs ir kitoje kaden-
cijoje.

Rugsėjo pradžioje pristatydamas
savo veiklos svarbiausius uždavinius
A. Šemeta žadėjo siekti supaprastinti
ES fondų naudojimo taisykles ir pa-
lengvinti reikalavimus paramos ga-
vėjams. Eurokomisaro įsitikinimu,
vienas iš sudėtingiausių rudens dar-
bų bus ES 2010 m. biudžetas.

Europarlamentarai taip pat pa-
tvirtino belgą Karel de Gucht plėtros
ir humanitarinės pagalbos komisaru
bei lenką Pawel Samecki – regioni-
nės politikos komisaru.

Vilnius, rugsėjo 14 d. (ELTA) –
Lietuvos penkiakovininkė Donata
Rimšaitė antrus metus iš eilės iškovo-
jo pasaulio taurę! 21 metų lietuvė
sekmadienį nugalėjo Brazilijoje vy-
kusiose pasaulio šiuolaikinės penkia-
kovės taurės finalinėse varžybose.

,,Esu pavargusi, bet labai laimin-
ga, – po finišo sakė D. Rimšaitė. –
Trečioje šaudymo serijoje trūko taik-
lumo ir maniau, kad nebepavyks pa-
vyti pirmaujančios, tačiau pavyko.”

Donata pirmavusią brazilę Yane
Marques aplenkė iki finišo likus apie
500 metrų. Pasaulio vicečempionė
25 metų Laura Asadauskaitė tarp 25
dalyvių buvo dešimta. Prieš lemia-
mas šaudymo ir bėgimo varžybas D.
Rimšaitė buvo septinta, L. Asadaus-
kaitė – aštuoniolikta.

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Lodzė, rugsėjo 14 d. (ELTA) –
Lenkijoje vykstančio 36-ojo Europos
vyrų krepšinio čempionato antrojo
etapo F grupės rungtynėse Lietuvos
rinktinė 70:84 (24:15, 8:25, 11:24,
27:20) pralaimėjo pasaulio čempio-
nams Ispanijos krepšininkams ir pra-
rado galimybes patekti į ketvirtfinalį.

Mūsų šalies komandai Marijonas
Petravičius pelnė 13 taškų ir atkovo-
jo 8 kamuolius, Artūras Jomantas su-

rinko 11 taškų, Robertas Javtokas
pridėjo 10 taškų.

Ispanijos rinktinėje Pau Gasolis
(8 atk. kam.) pelnė 19 taškų, Juan
Carlos Navarro – 13, Rudy Fernan-
dez – 11, Jorge Garbajosa – 10.

Paskutines Europos čempionato
antrojo etapo rungtynes įskaitinių
pergalių neturintys lietuviai žais tre-
čiadienį 4.45 val. p. p. (Lietuvos lai-
ku) su Serbijos krepšininkais.
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JAV protestuojama prieš sveikatos
apsaugos pertvarkâ

VIENA
Tarptautinės atominės energe-

tikos agentūra (TATENA) oficialiai
paskelbė, kad nuo gruodžio 1 d. jos
naujuoju generaliniu sekretoriumi
taps Japonijos pareigūnas Yukiya
Amano, kuris pakeis egiptietį Moha-
med El Baradei. Jungtinių Tautų
(JT) branduolinių programų priežiū-
ros agentūra, kuriai priklauso 150
šalių, naujuoju vadovu išrinktą buvu-
sį Tokijo ambasadorių šioje organi-
zacijoje patvirtino žodiniu balsavi-
mu.

LONDONAS
Londone, „Excel” centre vyks-

tančioje didžiausioje pasaulyje ginklų
parodoje, pristatomi gamintojai iš
daugiau kaip 60 valstybių. Parodos
pažibos yra James Bond stiliaus
„XSR” gaudomasis naikintuvas bei
persekiojimo ir budėjimo laivai, ga-
lintys pasiekti net iki 150 km per va-
landą greitį. Parodoje pristatoma di-
delė įvairovė sausumoje naudojamų
ginklų, pradedant naujais nuo sprog-
menų apsaugančiais šarvuotais auto-
mobiliais, baigiant nuotolinio valdy-
mo sprogmenų nukenksminimo ro-
botais bei naujais vandens valymo
įrenginiais.

OSLAS
Norvegijoje vyksta įtempti visuo-

tiniai rinkimai, kuriuose valdančiajai
kairiųjų koalicijai, pabrėžiančiai, kad
šalis šiuo metu yra viena labiausiai
klestinčių pasaulio ekonomikų, ten-
ka kovoti dėl išlikimo. Visuomenės
nuomonės apklausos pranašauja
įtemptą kovą tarp kairiųjų vyriausy-
bės, kurią sudaro Norvegijos darbo
partija ir jos jaunesniosios partnerės,
bei keturių dešiniosios pakraipos
opozicinių partijų, kurios siekia iš-
stumti kairiuosius iš valdžios, bet dar
turi sutarti dėl sąjungos, kad galėtų
perimti vadovavimą.

VARŠUVA
Net 17 Lenkijos miestų varžysis

dėl teisės 2016 m. tapti Europos kul-
tūros sostine, praneša šalies naujie-
nų agentūra PAP. Be kitų šalies did-
miesčių, tarp galimų kandidatų mi-

nima Varšuva, Lodzė, Gdanskas, Šče-
cinas, Vroclavas, Poznanė. Neseniai
prie jų prisijungė ir Lenkijos šach-
tininkų sostine vadinami Katovicai.
Miestų pasiruošimą vertins 13 spe-
cialistų grupė, kurią sudarys Euro-
pos Komisijos, Europos Parlamento
ir Lenkijos kultūros ministerijos
atstovai.

MASKVA
Rusijos jaunimo judėjimo ,,Naši”

aktyvistai surengė Maskvoje sekma-
dienį, Tarptautinę fašizmo aukų
atminimo dieną, akciją prie Estijos,
Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos am-
basadų. ,,Mes susirinkome dar kartą
priminti visai Europos bendrijai, jog
dabartiniame, išvaduotame iš fašiz-
mo pasaulyje yra valstybių su fašis-
tiniais užmojais, ir pareikalauti, kad
jos liautųsi mėginusios perrašyti
istoriją”, – pareiškė jaunimo judė-
jimo ,,Naši” komisarė Natalija Ku-
čina. Ji pasmerkė ,,Bronzinio karei-
vio” perkėlimą į kitą vietą Taline,
mėginimus sumenkinti Sovietų Są-
jungos laimėjimus Antrajame pasau-
liniame kare Ukrainoje ir veteranų-
mūšių dalyvių vokiečių pusėje Lat-
vijoje eitynes.

* * *
Rusijos prezidentas Dmitrij

Medvedev savo 44-ąjį gimtadienį su-
tiko darbe. Pirmadienį D. Medvedev
dalyvavo Jaroslavlyje vykusioje tarp-
tautinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinė
valstybė ir pasaulinis saugumas”.
Kremliaus vadovą pasveikino kai
kurie kitų šalių vadovai ir garsūs po-
litikai. Vienas iš pirmųjų sveikinamą
atsiuntė Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenka, taip pat pro-
rusiškos Ukrainos regionų partijos
vadovas Viktor Janukovič.

* * *
Rusijos teismas skyrė 7 metų

įkalinimo bausmę vyrui, kuris yra
kaltinamas šnipinėjęs Gruzijai, pra-
nešė Rusijos naujienų agentūros.
Gruzijos pilietis Aleksandr Chačhi-
rov buvo suimtas ir apkaltintas vals-
tybės išdavimu, kai už jo automobilio
priekinių grotelių buvo rasta įmon-
tuota vaizdo kamera, naujienų agen-
tūros citavo prokurorus. Pasak bylos
kaltintojų, Gruzija A. Chačirov už-
verbavo 2004 m. Jam buvo pavesta
stebėti Rusijos karius ir taikdarius,
esančius separatistiniame Gruzijos
regione Pietų Osetijoje ir jos apylin-
kėse.

Washington, DC, rugsėjo 14 d.
(BNS) – Masinių eitynių Washington
dalyviai iš visos šalies šeštadienį
griežtai smerkė sveikatos apsaugos
pertvarką, kurią siūlo Baltųjų rūmų
vadovas B. Obama, rašo savo naujie-
nų svetainėje BBC.

Keliasdešimt tūkstančių žmonių
atėjo nuo prezidento rezidencijos iki
Kapitolijaus su šūkiais ,,Gimęs lais-
vas, bet nužudytas mokesčių” ir
,,Prezidento Obama rūpinimasis daro
mane ligoniu”.

Tuo pačiu metu, kai vyko de-
monstracija Washington, B. Obama
kalbėjo mitinge Mineapol, raginda-
mas remti jo planus. Kalbėdamas
15,000 susirinkusiųjų prezidentas
pareiškė, kad neketina vengti per-
mainų vidaus politikoje.

Tuo tarpu manifestantai Wa-
shington pasmerkė B. Obama admi-
nistraciją už tai, kas, jų nuomone, yra
,,nekontroliuojamos išlaidos” – svei-
katos apsaugai, bankų sistemos ir
automobilių pramonės rėmimui.
Sveikatos apsaugos sistemai Jungti-

nėse Valstijose kasmet išleidžiama
2,2 trln. dolerių, arba 16 proc. bend-
rojo vidaus produkto.

Akcijos dalyviai nuogąstavo, kad
surinktų mokesčių skyrimas valsty-
binei draudimo sistemai padidins
infliaciją ir žlugdys ekonomiką. Vie-
nas demonstrantų, imigrantas iš Uk-
rainos, nešė plakatą su užrašu: ,,Man
užteko socializmo Sovietų Sąjun-
goje.”

Eitynes, į kurias suvažiavo žmo-
nės iš įvairių valstijų, surengė ju-
dėjimas ,,FreedomWorks”, raginantis
mažinti mokesčius ir valstybės vaid-
menį ekonomikoje.

Remiantis skaičiavimais, maž-
daug 46 mln. amerikiečių neturi me-
dicinos draudimo, o dar 25 mln. turi
jį sumažintą. Sveikatos apsaugos
pertvarka, kurią dabar nagrinėja
Kongresas, numato plačiau aprėpti
gyventojus ir stabdyti sveikatos ap-
saugos kainų augimą. Remiantis įsta-
tymo projektu, draudimas aprėps 97
proc. JAV gyventojų ir pareikalaus
600 mlrd. dolerių investicijų.

Rugsèjo 11 d. išpuoliai buvo surengti
dèl Washington paramos Izraeliui

O. bin Laden paragino amerikiečius spausti Baltųjų rūmų vadovus nutraukti
karus ir sumažinti JAV paramą Izraeliui. SCANPIX nuotr.

Washington, DC, rugsėjo 14 d.
(AFP/BNS) – Tarptautinio teroristų
tinklo ,,al Qaeda” vadovas Osama bin
Laden paskelbtame pranešime pa-
reiškė Jungtinių Valstijų žmonėms,
kad 2001 m. rugsėjo 11-osios išpuo-
lius jį paskatino surengti amerikiečių
parama Izraeliui, pranešė viena JAV
teroristų stebėjimo organizacija.

,,Al Qaeda” žiniasklaidos padali-
nys ,,as Sahab” paskelbė vaizdo pra-
nešimą ,,Žinia Amerikos žmonėms”,
kuriame rodoma O. bin Laden nuot-
rauka ir jo garso pranešimas, pranešė
organizacija ,,IntelCenter”.

Šis pranešimas buvo paskelbtas
praėjus dviem dienoms po rugsėjo 11-
osios dienos išpuolių aštuntųjų me-
tinių. Per tuos ,,al Qaeda” organi-
zuotus išpuolius žuvo beveik 3,000
žmonių.

Pasak ,,IntelCenter”, O. bin La-
den sakė, jog karai Irake ir Afga-
nistane kilo dėl proizraelietiškų Bal-
tųjų rūmų lobistų ir susivienijimų in-
teresų, o ne dėl islamistų kovotojų
veiksmų.

,,Jeigu gerai apgalvosite savo
padėtį, suprasite, kad Baltuosius rū-
mus yra okupavusios spaudimo gru-

pės”, – ,,IntelCenter” citavo O. bin
Laden pranešimą.

,,Užuot kovojus siekiant išlais-
vinti Iraką, kaip teigė Bush, derėjo
išvaduoti Baltuosius rūmus”, – pri-
dūrė jis, turėdamas omenyje anks-
tesnį JAV prezidentą George W.
Bush, kuris 2003 m. įsakė surengti
įsiveržimą į Iraką.

Pasak O. bin Laden, dabartinis
JAV vadovas Barack Obama neturi
galios pakeisti šių karų eigos. B. Oba-
ma paliko dirbti JAV gynybos sekre-
torių Robert Gates ir kitus G. W.
Bush administracijos pareigūnus, o
tai įrodo šio prezidento silpnumą,
argumentavo ,,al Qaeda” vadovas.

O. bin Laden paragino amerikie-
čius spausti Baltųjų rūmų vadovus
nutraukti karus ir sumažinti JAV
paramą Izraeliui, taip pat nepasi-
duoti neokonservatorių propaguoja-
mam ,,ideologiniam terorizmui”.

Jeigu karai nebus nutraukti,
,,tęsime sekinamąjį karą prieš jus
visose įmanomose srityse. Taip mes
10 metų sekinome Sovietų Sąjungą,
kol ši visagalio Dievo malone žlugo ir
nugrimzdo į užmarštį”, pažadėjo O.
bin Laden.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA
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KUO AŠ LAIKAU JĖZŲ?

Evangeliniame tekste skamba
esminis klausimas: „Kuo mane laiko
žmonės?” Tai išties klausimas, į kurį
turėtume atsakyti kiekvienas iš
mūsų. Kuo aš laikau Jėzų? Kas jis
man yra? Tikriausiai natūralu, kad
atsakymas priklausys nuo to, koks
mano santykis su Jėzumi, kiek aš su
juo bendrauju, kiek mums abiems
skiriu laiko.

Savaime suprantama, kad vie-
niems iš mūsų Jėzus bus asmuo, apie
kurį esame kažką girėję, bet niekada
artimiau nesibičiuliavę. Kitiems jis
bus istorinis veikėjas, kuris šiandien
neturi didelės galios ir yra kiek pri-
mirštamas, dar kitiems – tai raudon-
skruostis berniukas iš ryškių vaikys-
tės paveikslėlių. Ir galiausiai dar
vienai žmonių grupei tai bus asmuo,
kuris yra gyvas, tai Dievas, kuris vei-
kia konkrečiame gyvenime, tai bi-
čiulis, kuris pakelia, slaugo, gydo, tai
Viešpats ir Mylimasis, kuris yra
ypatingai ištikimas.

Jėzus, kaip ir bet kuris iš mūsų
pažįstamų asmenų. Jei mes keleto
žmonių paklaustume nuomonės apie
vieną kokį nors veikėją, tai tos nuo-
monės būtų skirtingos ir priklausytų
nuo to, kaip ir kiek aš bendrauju su
asmeniu, apie kurį esu klausiamas.
Paprastas pavyzdys – mokytojas mo-
kykloje. Vieniems mokiniams jis atro-
do labai geranoriškas, kitiems – stro-
pus, tretiems – griežtas, ketvirtiems –
dar kitoks. Tačiau ar tikrai sąžininga
atsakyti į klausimą, kas yra Jėzus, jo
nepažįstant? Ar teisūs esame, kai bet
kurį asmenį vertiname jo nepaži-
nodami, bet tik vienur kitur apie jį
išgirdę?

Šiandien man skamba klausi-
mas: „Kas tau yra Jėzus?” Klausimas
skamba man, katalikų kunigui, tiky-
bos mokytojui, šeimos motinai, para-
pijos maldos grupelės vadovui, kas-
dieniam Mišių lankytojui, ištikimam
sekmadienio šventėjui, katalikiškų
stovyklų dalyviui, pastoraciniam ben-
dradarbiui, eiliniam katalikui. Atsa-
kymai visų skirtingi. O kodėl mes bi-
jome pasakyti, kad aš negaliu atsa-
kyti į šį klausimą, nes aš Jėzaus ne-
pažįstu. Jei kasdien jam išpyškinu
daug lūpinių maldų, tai dar nereiš-
kia, kad jį susitinku. Jei aš dažnai
priimu Jėzų Šventojoje Komunijoje,
tai dar nereiškia, kad tarp manęs ir jo
jau yra kažkas bendra.

Susitikti Jėzų, mano gyvenimo
Viešpatį, kaip asmenį, su kuriuo
turėčiau pradėti nuoširdžią pažintį –
štai mano gyvenimo misija ir krikš-
čioniškas uždavinys. Jį pažinti kaip
asmenį. O kaip tai daryti? O kaip mes
žmogų pažįstame? Skiriame jam
laiko ir apie viską kalbamės, drauge
dirbame, bendrai planuojame poilsio
praleidimą, lankome jo namus, jį
kviečiame į svečius. Tai taip ir su
Jėzumi, taip ir su Dievu.

Kai šiandien gersite balintą kavą

ar sekmadieninę arbatą „ne iš pake-
lių”, pažiūrėkite jam į akis. Papasa-
kokite apie savo praėjusią savaitę,
pasidalinkite mintimis apie tai, kas
Jūsų laukia. Kai dengsite stalą savo
šeimai ir bičiuliams, nebūtinai padė-
dami dar vieną kėdę ar lėkštę su
įrankiais, jūs leiskite Jėzui būti
drauge, savo širdimi pakvieskite jį
prie stalo. Net nebūtinai kitiems tai
pasakydami, nes jei mes jam skiriame
vietą, mūsų artimieji tai pajus iš
mūsų elgesio: žodžių, kurie stiprina
ir skatina viltį, apkabinimo, kuris pa-
deda patikėti, kad vienišumas ne
mums, rūpesčio kitais, kuris kyla iš
šios ypatingos draugystės. O sekma-
dienis yra puiki proga pasimatymui
su juo bažnyčioje. Puiki pasimatymo
vieta, kur romantiškai dega žvakės,
nėra didelių ekranų krepšinio rung-
tynėms stebėti, neblaško dėmesio
perdien virtuvėje plyšaujantis radi-
jas, tik vienas kitas telefono skam-
butis gali jus sutrukdyti, jei neiš-
jungsite garso.

Mes galime skirti laiko draugys-
tei su Viešpačiu ir taip jį pažinti, o ir
patys leistis būti labiau pažinti, nes
mes ne tik jo klausysimės, bet ir
kalbėsime. Galime diskutuoti su juo,
galime verkti, jei tam yra reikalas,
galime išsakyti ir savo priekaištus,
bet svarbu visada stengtis išlikti
dialoge – pokalbyje, atvirais jo žo-
džiams.

Suprantama, mums labai norisi,
kad mūsų bičiulis Jėzus būtų gražus
ir tvarkingas. Toks asmuo visada
jausmiškai mielesnis. Tačiau Jėzus
sako, kad jis bus ir išjuoktas, ir nu-
plaktas, kas jam subjauros veidą, ir
gražios didelės akys spindės ne vaka-
rine saule, o raudonu, kaip purpuras
krauju. Šis bičiulis turi kryžių, kuris
spaudžia jam pečius, spaudžia nuga-
rą. Bet mes turime būti ištikimi šioje
draugystėje ir jį visokį priimti, jam
pagelbėti.

Lengva bendrauti su žmogumi,
kuriam viskas gerai, kuris pats ne-
turi didelių problemų ir kitiems jų
nesukelia. Tačiau tikra draugystė,
kai mes neišsigąstame sunkumų ir
ryšio išbandymų, bet vis liekame ir
liekame drauge, visa kartu išgyven-
dami ir pakeldami. Tai tikra draugys-
tė, kupina ir rizikos, ir palaimos.

Dar sakoma, kad tikrą draugą
kelionėje pažinsi. Tad pasikvieskime
Jėzų į savo gyvenimo kelionę. Tikrai
nebus liūdna ir nenusivilsim.

Kryžiumi ir ištikima meile tur-
tingas draugas, ištikimas iki mirties
ir apdovanojantis prisikėlimu. Kodėl
gi nepabandžius bendrauti su juo?
Tada ir atsakyti į klausimą, kas man
esi, Jėzau, bus nesunku atsakyti, nes
atsakymas plauks iš natūralaus ben-
dravimo ir asmeninio pažinimo. Jis
prabilo šiandien tau per savo žodį
Evangelijoje. Tad ką tu jam atsaky-
si?

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS BALTRUÕAITIS

Atkelta iš 5 psl. prielaidos dėl
Lietuvos, ,,Draugą” turbūt skaito
kokie 100 ar 200 žmonių Lietuvoje,
nes ta spauda nepasiekia Lietuvos.
Net turbūt iš 10 žmonių, sustabdytų
gatvėje [Lietuvoje], jei paklausčiau,
kas yra ,,Draugas”, jeigu 2 atsakytų,
aš manau, kad tai būtų tiesiog laimė.
Tad daug diskusijų ir svarstymų Lie-
tuvos žmonių nepasiekia.

Bet Lietuva tikrai yra žinoma ir
ES, ir NATO, ir kitur. Uždaruose ES
vadovų posėdžiuose, kuriuose man
teko dalyvauti, prisipažinsiu, kad
kartais reikdavo pasidairyti, ar Lat-
vija yra tame kambaryje, ar Estija yra
tame kambaryje. Jau nekalbu apie
kitus. Bet apie Lietuvą žinojo kiek-
viename posėdyje. Ir tikrai pakelta
galva sakau: buvo kreipiamasi, buvo
tariamasi aukščiausiame lygyje, apie
kurį niekur nerašoma ir nekalbama.
(...) Dieve padėk, kad tie santykiai
būtų išlaikyti tarptautiniame lyg-
menyje. Bet va, neseniai paimu laik-
raštį į rankas ir antraštė sako, kad
nieko nepadaryta ir reikia stengtis,
kad Lietuva užsienio politikoje būtų
priimta. Manau, kad Lietuva, kiek
leidžia tarptautinė padėtis, išlaikys.

Ypatinga padėtis yra su Rusija ir
Baltarusija. Šiandien, kai girdžiu ir
sakau, kad tai turi būti sušvelninta
ar atstatyta, pilnai sutinku. Nes aš-
tuonerius metus be pertraukos kiek-
viename savo pareiškime, tarptau-
tiniuose [susitikimuose] sakiau, kad
Lietuva savo užsienio politiką yra
nukreipusi [į tai], kad ji turėtų gerus
santykius su visomis kaimyninėmis
valstybėmis, ypač su didžiąja Rusija.
Mes norim rimtų, darbingų, bet tuo
pačiu – abipusių, gerbiančių valsty-
bių santykių. Lietuva šiandien kvie-
čia Rusijos vyriausybę, Rusijos vado-
vus eiti ta kryptimi, kuria mes nori-
me ir eisime, tačiau tai turi būti
padaryta abipusiai. Negali būti tik
vienos krypties gatvė.

[Tie santykiai] per aštuonerius
metus, kaip puikiai žinote, buvo tik
vienos kryties gatvė, o ypatingai pas-
kutiniu metu. (...) Dabar galbūt man
lengviau galima pasakyti kiečiau,
[kalbinamas Lietuvos žurnalistės Ri-
tos Miliūtės] sakiau, kad manęs nie-
kas neįtikins, jog mes esame tie blo-
gieji, jog mes esame tie nusikaltėliai.

Kada aš matau dešimt kilometrų nu-
sitęsusią sunkvežimių eilę, su mili-
joniniais nuostoliais, kada staiga Lie-
tuvos pieno produktai, sūris, tampa
nepriimtini vien todėl, kad ten atsi-
rado lyg ir tam tikrų nepriimtinų,
kenksmingų žmonėms chemikalų,
kada uždedamas savotiškas [skai-
čius], kad tiek kiaulienos ir jautienos
galima įvežti, galima kalbėti ką tik
norit, bet tai yra politinis, aiškiai
prieš Lietuvą nukreiptas žingsnis.

Ir tai yra iš dalies mano nusi-
kaltimas prieš Lietuvą. Tai iškilo to-
dėl, kad suvažiavimuose, nors ir prie
uždarų durų, tiek ir viešai, išėjau
ginti pagrindinių principų, kas liečia
Gruziją, Ukrainą ir visas kitas val-
stybes. Maskvai tai nepatiko ir tie,
kurie milijoniniu mastu daro verslą,
buvo pasakyta: arba Adamkus nutils,
arba mes turim kelių [tuos] reikalus
sutvarkyt. Tai ne mano žodžiai. Tai
[buvo] pasakyta Lietuvos ambasado-
riaus, kuris po pasitarimo Užsienio
reikalų ministerijoje pasakė, kad
laukiam naujos prezidentės, mes
rasim kelius, užtenka – Adamkus pri-
gadino mums nervų. Man žiūrint iš
vertybių skalės, manau, kad geresnio
politinio komplimento niekad gyve-
nime nesulauksiu. Išeinant iš Lietu-
vos vertybinių pozicijų, už kurias
buvo mirštama, kovojama, nepriklau-
somybės, (...) aš kompromiso negaliu
daryti su savimi, negaliu jo daryti ir
su Jumis.

Tačiau kiek liečia Vakarus, tikė-
kite manimi, mes stovime aukštai.
Kai kur prikandamas liežuvis, bet ty-
liai susitikus sakoma, kad mes su ju-
mis, bet supraskit, kad mūsų ekono-
miniai reikalai spaudžia mus viešai
kalbėti kitur, kai kuriuos sprendimus
padaryti galbūt jums ir nepalankius,
kadangi mūsų valstybė turi gauti
naftos (…). Taip kalbama tik prie
keturių akių. Bet kai kurie dalykai
yra sprendžiami, yra išspręsti, kurie
niekad viešumos nepasieks. Ir aš gal-
voju, kad ta prasme Lietuva yra pa-
siekusi daug. Ir kai manęs kartais
klausia, kaip jūs vertinate savo veik-
lą, mano atsakymas yra: ne aš verti-
nu, ne jūs vertinsite, bet istorija įver-
tins.

Ačiū jums.

Užrašė Dalia Cidzikaitė

V. Adamkaus kalba
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir prof. Julius Šmulkštys.

Jono Kuprio nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 86

Tai buvo pėdsakai tų, kurie iš
mūsų tarpo atskyrė jauną, tvirtą ir
visuomet draugišką karį. Tas įvykis
nepaprastai mus paveikė, nes už
draugą negalėjome tuoj atkeršyti.
Mūsų nuotaikas pagerino tik kito
ryto įvykiai.

Naktis. Tačiau be miglos. Vėl gin-
kluotų karių būrys skuba vakarykš-
čio įvykio vieton, nes štabas iš N. kuo-
pos gavo pranešimą, jog netoli V. upės
kranto buvo girdimi rusiški šauks-
mai: ,,bistrei, bistrei”…

Vėl kariai užėmė vietas, tačiau
pagal naują planą. Greit išaušo rytas.
Prasidėjo atidus pelkių ir aukštai su-
žėlusių žolių braidymas. Ir štai laimi-
kis. Vienas karys vos neužlipo ant
trijų gulinčių bolševikų, kurie taip
gerai užsimaskavo, jog priėjęs metro
atstumu sunkiai beatskirtum nuo
žolės. Ton vieton greit subėgo dau-
giau mūsiškių ir netrukus trys ,,ne-
nugalimosios armijos” herojai buvo
iškrapštyti iš guolio. Kiekvienas iš jų
turėjo granatų bei automatinius gin-
klus. Vienas jų vos bepaėjo, tad jo
draugai iki štabo jį nešte atnešė. Ki-
tas bolševikas buvo apsiraišiojęs ran-
ką, kuri, kaip vėliau buvo nustatyta,
buvo sužeista granatos skeveldros.
Šis ir buvo eilinio Tv. žudikas, nes pas
jį rastas suomiškas peilis su užlenktu
galu ir kraujo žymėmis tai liudijo.
Pagal pastarųjų pareiškimus, ketvir-
tasis jų sėbras mėginęs plaukti, ta-
čiau paskendęs, nes iš S. salelės mūsų
vyrai smarkiai apšaudė kulkosvai-
džių ugnimi visą pakrantę, kuomet
jie plaukiantį ragino ,,bistrei, bist-
rei”.

Taip baigėsi bolševikų žvalgybos
žygis į lietuvių karių pozicijas.

Buvusio vienuolyno kapinaitėse,
šalia savo draugo eilinio P. kapo, am-
žinajam poilsiui nuleistas dar vienas
lietuvis karys, kuris kovojo ir troško
dar išvysti laisvą savo Tėvynę.”
(Algirdas Kapsas ,,Miglotą naktį”,
,,Karys” 1943.09.18 Nr. 38 (1200),
238 psl.)

,,Š.m. rugpjūčio 31 d. rytą valant
vietovę nuo įsibrovusio į kuopos barą
priešo, kuopos vyrai paėmė į nelaisvę
tris ginkluotus automatiniais pistole-
tais, rankinėmis granatomis, peiliais
bei naganais bolševikus. Suimant
pasižymėjo j. psk. M., eil. A. ir eil. V.
Jiems už padarytą ypatingą drąsumą
bataliono vadas tarnybos vardu pa-
reiškė padėką.” (,,Karys” 1943.09.25,
Nr. 39 (1201), 244 psl.)

,,Rugpjūčio 28 d., eidamas tarny-
bos pareigas, Rytų fronte žuvo eil.
Bronius Tvaskus.

Eil. Tvaskus gimė 1920 m. sausio
3 d. Panevėžio aps., Kupiškio val.,
Vidugirių k. ūkininkų šeimoje. Lietu-
vos kariuomenėje tarnavo karo avia-
cijoje nuo 1938 m. lapkričio 1 d. iki
1940 m. liepos 10 d. Kilus vokiečių-
rusų karui, eil. Tvaskus tuojau prisi-
deda prie bolševikų išvijimo iš gimto-
jo krašto. Jau 1941 m. lapkričio 1 d.
įstoja į Panevėžio aps. policijos nuo-
vadą ir ten tarnauja iki š. m. kovo 25
d. Nuo š. m. balandžio pradžios akty-
viai dalyvauja pirmose Šiaurės fronto
linijose, kaip pavyzdingas, drąsus, su-
manus ir apgalvojąs savo žygius ka-
rys.

Rugpjūčio 28 d., tamsią naktį,
kaip ryšininkas atlikęs savo uždavinį,
grįžo į postą. Pakeliui sužvėrėję 4 bol-
ševikai puolė, peilio smūgiais ap-

svaigino ir pagriebę nešėsi pas savuo-
sius. Matydamas, kad gali patekti į
nelaisvę, nusprendė geriau siaubin-
gai mirti, negu nelaisvėn patekti, to-
dėl paskutine granata pats save susi-
sprogdino.

Palaidotas J. vienuolyno gražiuo-
se karių kapuose, šalia kitų kovos
draugų. Tolimoj šiaurėj išdygo naujas
Vyčio kryžiumi, trispalve ir draugų
supintais lauko gėlių bei ąžuolo šakų
vainikais papuoštas kapas.” (Viršila
Umbrasas ,,A. a. eil. Bronius Tvas-
kus”, ,,Karys” 1943.09.25 Nr. 39
(1201), 246 psl.)

* * *
Gruodžio mėnesį mums prisiėjo

nuvažiuoti kiek toliau, iki Gatčino
(,,Carskoje selo”), kur buvo vokiečių
mundiruotės sandėliai. Tuo metu
buvo suaktyvėję rusų partizanai. Jie
minuodavo kelius ir užpuldinėjo pa-
vienes mašinas. Todėl į ten ir atgal
mus lydėjo sustiprinta apsauga. Kolo-
nos priekyje važiavo tankas su minų
tralu. Buvo ir speciali mašina su iš-
minuotojais. Kitas tankas judėjo ko-
lonos gale. Privažiavę prie kokios
sankryžos, kur dalis mašinų turėdavo
pasukti link savo dalinių, mes susto-
davome, ir laukdavome, kol prie
vilkstinės prisijungs kitos mašinos.

Antrą kartą į tą patį Gatčiną va-
žiavau jau 1944 metų vasario mėnesį.
Tuomet vietomis kelias buvo gerokai
užpustytas. Pasikrovus, be poilsio, tą
pačią dieną, tuoj pat reikėjo važiuoti
atgal. Visa kelionė užtruko net dvi
paras ir labai nuvargino. Pristačius ir
iškrovus krovinį, aš nuvairavau į
garažą ir nuėjau ilsėtis.

Pavargęs greitai užmigau. Neži-
nau kiek laiko pavyko numigti ir ne-
prisimenu, ką tada sapnavau, bet ma-
ne netikėtai išbudino ne sproginėji-
mai, kurių neušgirdau, o tai, kad iš
antrame aukšte esančio gulto aš stai-
ga atsidūriau ant grindų. Tik tada
susigaudžiau, kad taip mane kažkas
žadina. Pagaliau sąmonę pasiekė ir
susijaudinusio Vlado riksmas:

– ...kelkis greičiau! Frontas pra-
laužtas! Rusai puola! Įsakyta visiems
greitai važiuoti link plento!

Kai mano draugas Vladas taip
pat netikėtai greitai išlėkė iš trobos,
aš pagalvojau, kad taip jis sumanė pa-
juokauti, ir jau norėjau ropštis atgal,
kai staiga, kažkur čia pat, prie pat
mūsų trobelės, vėl driokstelėjo spro-
gimas ir pažiro langų stiklas. Man tai
pasirodė pakankamai rimtas įrody-
mas, kad tai ne Vlado juokai. Žaibiš-
kai, vos spėdamas apsirengti ir ap-
siauti batus, išlėkiau laukan. Tik
išbėgęs pamačiau, kad mūsų trobos
prieangio jau nebėra. Jis buvo nuneš-
tas sprogusios minosvaidžio minos.

Mano atsakomybei buvo patikėti
visų mašinų užvedimo rakteliai. Pas-
kubomis išdalinau visiems ir liepiau
nedelsiant trauktis iki plento ir, ten
sustojus, laukti tolimesnių nurody-
mų. Pats sėdau į savo ,,Uniką” ir kar-
tu su visais nulėkiau iki plento, kuris
buvo vos už kokių 500 metrų nuo
mūsų ,,garažo”. Ten sustoję nervin-
gai dairėmės maždaug į tą pusę, iš
kurios tikėjomės pasirodant mūsų
bataliono karių.

Mes nieko nežinojome ir net ne-
numanėme, kokia yra tikroji padėtis
fronte ir ypač tame kaime, kur buvo
įrengtas štabas. 

Bus daugiau.

MIELI LIETUVIAI,
DAINUOJANTYS IR MĖGSTANTYS DAINĄ,

Su džiaugsmu pranešame apie artėjančią 
IX DAINŲ ŠVENTĘ, kuri įvyks 2010 M. LIEPOS 2-4 D.D.

TORONTE, KANADOJE.

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų šventės savo dalyvavimu.
Daugelis chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis.  Pavieniai dainininkai
taip pat gali registruotis.

Junkitės bendrai dainai, mokykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga
nuotaika atvykite į mūsų visų šventę.

Registruotis galite iki rugsėjo 28 d.
Registracijos mokestį reikia susimokėti iki spalio 31 d.

Bilietai į Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio 1 d.

Plačiau šventės žinias sekite internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org

IX dainų šventės ruošos komitetas

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

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, 
išleistos Bostone atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol.

Tel.: 773-585-9500
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

EDVARDAS ŠULAITIS

Nemažai Cicero gyvenančių ar
Šv. Antano lietuvių parapijos lietuviš -
kose šv. Mišiose dalyvaujančių tautie -
čių vasarą lankėsi Lietuvoje. Dau ge -
lis jų pasidalijo įspūdžiais iš viešna -
gės tėvynėje sekmadieninių susibū -
rimų, kurie vyksta po pamaldų, me -
tu.

Susiėjime kalbėjo Vytautas Zala -
to rius ir atsakė į Stasio Bernatavi -
čiaus pateiktus klausimus. Vytautas
pa pasakojo ir apie savo dukrą Snie -
guolę, kuri, Čikagoje baigusi žurna -
listikos mokslus, apie porą dešimt-
mečių darbuojasi Lietuvoje (kurį lai -
ką ji dirbo Praha, Čekijoje). Ji, kol
kas nežada grįžti į savo gimtąją Ame -
riką.

Rugsėjo 6 d. vykusio susitikimo
me tu apie savo išvyką papasakojo
muzikas, daug talkinantis Cicero
lietuvių bažnytiniam chorui, Marius
Prapuolenis, kuris viešėjo ne tik
Lietuvoje, bet ir buvo sustojęs Aust -
rijoje, kur jų šeimai karo metais yra
tekę gyventi ir kur yra palaidotas jo
tėvas bei teta. Jis minėjo, jog dabar
Lietuva yra „bagočių” ir „biednų”
žmonių kraštas; vidurinės klasės,
kuri gausi Amerikoje, ten, galima sa -
kyti, visai nėra. Jam buvo gaila žmo -
nių, kurie savo tėvynėje turi vargti, o
kai kurie net sako, kad ank s čiau buvę
geriau.

Marius papasakojo ir apie gim -
tuo sius Kybartus, kur jų šeima vi -
suomeni niam naudojimui  yra pasky -
rusi buvusius savo namus. Pra puo -
lenių šeima vietinių gyventojų yra
mi nima su pagarba ir dėkingumu.
Tuo galima įsitikinti paskaičius in -
ternetinius puslapius apie Kybartus,
kur Prapuolenių šeimai skiriama ne -
mažai vietos.

M. Prapuolenis, grįždamas iš ke -
lio nės, aplankė savo seserį Aldoną
Prapuolenytę, kuri darbuojasi vie -
nuolių išlaikomuose senelių globos
na  muose Putname, CT.

Apie savo apsilankymą Lietuvoje
kalbėjo nuolatiniai bažnyčios ir su -
sirinkimų lankytojai Rima ir Jonas
Krumpliai. Kiek anksčiau viešnagės
Lietuvoje įspūdžiais dalijosi JAV LB
Cicero apylinkės valdybos pirminin -
kas Mindaugas Baukus.

Kunigas Kęstutis Trimakas 
vyksta Lietuvon

Kaip ir kiekvieną rudenį, taip pat
ir šiemet, į tėvynę važiuoja Cicero
lietuvių dvasios vadas kun. dr. K. Tri-
makas. Tai jau bus jo 18-ta išvyka į
Lietuvą. Anksčiau kunigas važiuoda-
vo ilgesniam laikui ir ten dėstydavo
įvairiose mokyklose. Šie met jis žada
pabūti tik mėnesį.

Lietuvoje kun. K. Trimakas žada
išleisti jau antrąjį savo eilėraščių rin-
kinį, kurį pavadino „Jis man pa do-
vanojo paslapčių būtį”. Pirmasis rin-
kinys, kurio išėjo net trys laidos, va-
dinosi „Ieškančiojo pėdsakai”.

Serga Albinas Mickus

Praėjusio sekmadienio lietuvių
su sirinkime buvo apsilankęs Cicero
gimęs ir čia vietinę pradžios mokyklą
lankęs Vytautas Mickus, kuris pa -
pasakojo apie savo tėvo Albino Mic -
kaus sunkią ligą, keliančią arti mie -
siems nerimą. V. Mickus atvyko ap-
lankyti tėvo iš Pitts burg, PA, kur
nuo latos gyvena. Vytautas paminėjo,
kad jo šeimoje būta nelaimių: mirė jo
žmona ir jauno amžiaus dukrelė. Ta -
čiau šis dar jaunas vyras bando susi-
taikyti su likimo išbandymais.

Šv. Antano mokyklos
absolventų ir mokytojų 

suvažiavimas

Rugsėjo 25 d. yra rengiamas lie -
tuvių įsteigtos Šv. Antano pradžios
mo kyklos (ji dabar jau neveikia) bu -
vusių mokinių ir mokytojų suvažiavi-
mas. Į jį kviečiami visi absolventai,
tarp kurių yra nemažai vadinamųjų
„dypukų” mokinių, pasklidusių po
visą Ameriką. Bus vakarienė ir muzi-
ka. Auka – tik 20 dol. Dalyvius re -
gistruoja Sarah Vysocki, tel.: 847-
670-0072. 

Visi šią mokyklą lankiusieji
kviečiami dalyvauti ir prisiminti tuos
laikus, kai šioje mokslo įstaigoje kiek -
vieną dieną (o taip pat ir šeštadie -
niais) skambėdavo lietuvių kalba. Kai
kam tai turėtų sukelti malonius prisi-
minimus.    

CICERO LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Nemažas būrys ciceriečių lankėsi tėvynėje

Iš Lietuvos grįžęs Marius Prapuolenis
Cicero lietuviams pa sakoja savo įs-
pūdžius.       Ed. Šulaičio nuotraukos

Kun dr. Kęstutis Trimakas ruošiasi
kelionei į Lietuvą.

Arvydas Barysas, filmo ,,Žymiau-
si pasaulio lie tuviai” kūrėjas, šią
vasarą daug laiko praleido Kuršių
nerijoje. Čia buvo įsikūrusios jo
,,kūrybinės dirbtuvės”. Jis kūrė ir
baigė du naujus filmus. 

Vieno jų – ,,Thomas Mann ‘Mano
vasarnamis’” premjera įvyko liepos
11–18 dienomis Nidoje vykusiame
tradiciniame jau XIII tarptautinio T.
Manno menų festivalyje ,,Praeities
šuliniai. Lietuvos vardo minėjimo
tūkstantmečiui”. 

Joje režisierius bando parodyti
Kuršių neriją Thomas Mann  akimis
– vaizdais iliustruoja rašytojo 1931
m. gruodžio 1 d. Rotary klubo su si -
rinkime Miunchene skaitytą pa skaitą
,,Mano vasarnamis”. Tai yra kone
vienintelis rašinys, kuriame Nobelio
premijos laureatas mini Nidą. Pirmą

kartą rašinys išspausdintas ,,Beilage
zum Wochenbericht 4/22 des Rotary-
Clubs Munchen”, 1931 m. gruodį.
Ra šytojo mintis įskaitė T. Mann
anūkas Frid Mann.

Kitas filmas tai pasakojimas apie
dr. Dietmar Albrecht – politologą, fi -
lo sofą, Prūsijos tyrėją, sinologą, peda-
gogą, rašytoją, visuomenės veikėją ir
didelį Lietuvos draugą. Filmuoti
režisierius buvo nuvykęs ir į Liubek
(Vokietija), šalia kurio gyvena filmo
herojus.

A. Barysas pranešė, kad šią
vasarą Dainų šventės metu, jis buvo
susitikęs su kai kuriais bičiuliais iš
Ame rikos. Visi kartu dalyvavo eks-
pedicijoje per ,,mirusias kopas”
Kuršių ne ri joje, suruošė muzikinį
vakarą. Liko gražūs prisiminimai! 

Laima Apanavičienė

Arvydas Barysas filmavimo Kuršių nerijoje metu.   Aušros Gibežienės nuotr.

Nauji Arvydo Baryso filmai

Biblija vaikams
Lietuvos Biblijos draugija 2007

m. išleido nedidelio formato knygelę
,,Biblija vaikams”. Sudary tojai Bo-
rislav Arapovič ir Vera Mat telmeki.
Joje iliustruoti Šventojo Raš to pa-
sakojimai. Kny goje panaudoti Senojo
ir Naujojo Testamento siužetai bei
citatos. Nors ši populiari ,,klasikinė”
Biblija rengta vaikams, tačiau ji mė-
giama ir suaugusiųjų skai tytojų.

Biblija – tai knyga, kuri gali įs -
kiepyti ne tik tikėjimą į Dievulį, bet
mažą gali išmokyti elementarios gė -
rio sampratos, o didelį – bent suvok-
ti, kas turima omeny vartojant tokius
palyginimus kaip ,,geras kaip sama-
rietis”, ,,išmintingas kaip Saliamo-
nas” ir pan. 

Knygos gale pateikiamas Bibli -
nių žemių žemėlapis, kas leidžia vaiz -
džiau suvokti atpasakojamų istorijų
geo grafinę vietą; taip pat yra žody -
nėlis.

,,Kai mes meldžiamės, tai mes
kalbame su Dievu. Bet kai mes skai -
to me Bibliją, tada Dievas su mumis
kalba, Jis mums kalba”, – rašoma
,,Biblijoje vaikams”. 

Į lietuvių kalbą visą Bibliją (ir
Se  nąjį, ir Naująjį Testamentą)  pir-
masis išvertė Jonas Bretkūnas XVI
amžiuje.

Šiandien mes galime skaityti
Šventajį Raštą lietuviškai – todėl  tu -
rime būti dėkingi tiems drąsiems
žmo nėms, kurie gyveno viduram -
žiais, prieš 800 metų, ir pirmieji pra -
dėjo versti Bibliją iš hebrajų ar lo -
tynų kalbų į vokiečių, prancūzų, is -
pa nų, italų ir kitas kalbas. Deja, dau -

gelis Biblijos vertėjų ir platintojų bu -
vo sudeginti ant laužo. Tad vaikai,
paėmę į rankas Bibliją, te prisi mena,
kiek daug žmonių turėjo ken tėti, kad
galėtumėte skaityti šią knygą savo
gimtąja kalba.

Biblija yra išversta į 2,233 kal-
bas.

Kaina  —  22 dol. Knygą galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašo-
me paskambinti administracijai tel.
773-585-9500.

Paruošė L. A.
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Tyrimą atlikę Švedijos mok-
slininkai nustatė, kad žmonėms, gy-
venantiems šalia triukšmingų gatvių,
yra didesnė rizika, jog jiems išsivys-
tys hipertenzija, praneša BBC.

Lundo universiteto mokslininkų
grupė išsiaiškino, kad grėsmė turėti
aukštą kraujo spaudimą didėjo virši-
jus daugiau nei vidutinę kasdieninę
60 decibelų normą, su kuria Vakarų
Europoje susiduria maždaug vienas
iš keturių žmonių. Mokslininkai
teigia, kad tikėtina, jog triukšmas
sukelia stresą – ir galbūt miego prob-
lemas – lemiantį kraujospūdžio prob-
lemas.

Vis dėlto Didžiosios Britanijos
žinovai abejoja Švedijos mokslininkų
išvadomis ir teigia, kad tokie veiks-
niai, kaip maistas ir rūkymas, yra
daug svarbesni. Mokslininkai ištyrė
28 tūkst. žmonių anketas bei jų kai-
mynystėje automobilių keliamo

triukšmo lygį ir nustatė, kad kai
triukšmo lygis viršija 60 decibelų,
aukšto kraujospūdžio atsiradimo ri-
zika padidėja daugiau kaip 25 proc.
Kai triukšmo lygis yra daugiau kaip
64 decibelai, rizika susirgti hiperten-
zija padidėja daugiau kaip 90 proc.
Vis dėlto mokslininkai sutinka, kad
maži skaičiai šioje grupėje galėjo
iškreipti tyrimo duomenis.

„Environmental Health Journal”
žurnale paskelbtame straipsnyje
teigiama, kad mokslininkų gauti tyri-
mo rezultatai kelia susirūpinimą, nes
aukštas kraujospūdis didina širdies
ligų ir insulto tikimybę. Tačiau ši
sąsaja nepasitvirtino vyresnių nei 60
metų amžiaus žmonių atžvilgiu.
Mokslininkai teigia, kad taip nutiko
dėl to, kad vyresni žmonės tapo
nejautrūs triukšmui arba jau turėjo
aukštą kraujo spaudimą.

Delfi.lt

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Automobilių keliamas triukšmas lemia

aukštą kraujospūdį

Kiaulių gripą gali padėti įveikti 
senoviniai kinų vaistai

Taivano universiteto mokslinin-
kai nustatė, jog 1918 metais kovojant
su ispaniškojo gripo epidemija naudo-
to augalo šaknyse yra natūralaus an-
tivirusinio junginio, naikinančio va-
dinamojo kiaulių gripo virusą.

Kvapioji ferula, dėl savo dvokian-
čių syvų dar vadinama velnio mėšlu,
auga Irane, Afganistane ir Kinijoje.
Tirdami augalo ekstrakto cheminę
sudėtį mokslininkai Fang-Rong
Chang ir Yang-Chan Wu nustatė, jog
kai kurie jų daug veiksmingiau kovo-
ja su H1N1 virusu, nei dabar skiriami
antivirusiniai vaistai, rašo LiveScien-
ce.com.

Šis augalas plačiai naudojamas

kinų liaudies medicinoje, jis priklau-
so augalų rūšiai, turinčiai daugiau
kaip 230 natūralių gydomųjų jun-
ginių, teigia mokslininkai. Jie žinojo,
jog augalo šaknys buvo naudojamos
kovojant su 1918 metais kilusia gripo
pandemija, tad norėjo išsiaiškint, ar
šaknyje tikrai buvo natūralių antivi-
rusinių savybių turinčių medžiagų.
Ištyrę Taipėjaus žolių parduotuvėje
įsigytą šaknį jie aptiko kelis stipraus
poveikio antivirusinius junginius,
naikinančius H1N1 virusą.

Anot mokslininkų, naudojant
šiuos junginius galima sukurti nau-
jus vaistus nuo naujojo tipo gripo.

Lrt.lt

Atrastas geną, 
valdantis kovą su ligomis

Didžiosios Britanijos mokslinin-
kai atrado pagrindinį geną, kuris
padeda sutelkti organizmo imuninės
sistemos pajėgas kovai su ligos su-
kėlėjais, skelbia BBC. Veikiamos šio
geno kamieninės kraujo ląstelės
tampa imuninėmis ląstelėmis, vadi-
namosiomis „natūraliomis žudikė-
mis” („Natural Killer” – NK).

Tikimasi, kad šis atradimas
padės rasti naujų būdų paskatinti
organizmą gaminti kuo daugiau šių
ląstelių kovotojų, ir ypač rasti naujų
kovos su vėžiu būdų.

Žurnalo „Nature Immunology”
tyrimas taip pat gali padėti sukurti
naujus pirmojo tipo diabeto ir išsė-
tinės sklerozės gydymo metodus. Šias
ligas sukelia sutrikusi organizmo

imuninė sistema, kuri pradeda kovoti
su kūno ląstelėmis. Įtariama, kad
pagrindinį vaidmenį šiame procese
atlieka ydingos NK ląstelės.

Tyrėjai iš Londono imperijos
koledžo, Londono universiteto ko-
ledžo ir Nacionalinio medicinos ty-
rimų instituto medicinos tyrimų ta-
rybos išvedė peles be pagrindinio
E4bp4 geno. Visais kitais atžvilgiais
gyvūnai normalūs, tik neturi NK ląs-
telių. Tikimasi, kad šios pelės padės
mokslininkams suprasti, kokį vaid-
menį NK ląstelės atlieka autoimu-
ninėmis ligomis sergančių žmonių
organizme, o gal net išsiaiškinti kitus
dalykus, pavyzdžiui, moterų nevai-
singumo priežastis.

Delfi.lt

LAIMIUS STRAŽNICKAS

Neretai žmones išgąsdina prie jų
sodybų pasirodę žalčiai. Nors šie rop-
liai nėra nuodingi, tokia kaimynystė
daugeliui nėra maloni. Žmonės, savo
sodybose susidūrę su žalčiais, nevie-
nodai priima šiuos naujuosius įna-
mius. 

Antai Gema, sodyboje pamačiusi
didžiulį žaltį, labai išsigando: „Kai
pradėjo loti šuo, pažvelgiau pro langą
ir negalėjau patikėti savo akimis –
kieme gulėjo didelis žaltys. Buvo tie-
siog riešo storumo ir daugiau nei
metro ilgio. Žaltys pradėjo šliaužti
per kiemą ir pasislėpė po klėtimi. Mes
sodybą pirkome pernai, bet iki tol
žalčio neteko sutikti. Aš siaubingai
bijau gyvačių. Nežinau, kaip ramiai
galėsiu ten jaustis. Labai bijau vaka-
re ant jo užminti.”

Drebantiesiems iš baimės vien
nuo žodžio „žaltys” Erika turi dar
šiurpesnių žinių: „Žalčiai ne tik šliau-
žioja, jie dar ir laipioti moka. Pas mus
kaime žaltys įsiveisė name, tad naktį
antrame aukšte kartais girdėdavosi,
kaip šiurena drabužiai, šuo išbėgdavo
iš kambario. Stengėmės nekreipti į
tai dėmesio, iš pradžių manėm, kad
tai pelės, bet kai žaltys vieną kartą
naktį miegančiam ant grindų dėdei
palindo po antklode, nervai neišlaikė.
Mes jį gaudėm pusę metų. Kaip jauką
naudojom pieną. Pagavom. Ir nune-
šėm kaimynui už 3 kilometrų. Jis ten
visą žalčių šeimyną turėjo ir labai
džiaugėsi jų kaimynyste.”

O štai Birutė prie žalčių kaimy-
nystės jau pripratusi – jie nuolat
šliaužioja prie namų: „Aš jų visai
nebijau, ir kiemo vaikai nebijo. Tie-
siog gyvename tokioje vietoje – už na-
mo upė, drėgmė, miškai.” 

Apie tai, kaip išvilioti žalčius iš
sodybų, Lunai yra pasakojusi mo-
čiutė: „Pas mano tėvus buvo žalčių.
Kad juos nuviliotume nuo sodybos,
tiesiog už jos prie miškelio sukrovėm
krūvą šakų, pridėjom akmenų, ten
drėgna, tad žalčiai dabar ten gyvena
ir sodyboje nesirodo... Jie mėgsta
šabakštynus – tankias, šakotas
vietas.”

Mylėjo ir saugojo

Lietuviai nuo seno ypač mylėjo ir
saugojo žalčius, tikėjo jų saugančia ir
globojančia galia. Žaltys, namų, židi-
nio, mirusių protėvių, gerovės, svei-
katos ir vaisingumo dievybė, buvo
laikomas gerąja namų dvasia, globėju
ir gydytoju. Todėl žalčiai buvo laiko-
mi namie, maitinami, jiems būdavo
aukojami gaidžiai, viščiukai. Buvo
draudžiama mušti į tvartą ar kiaulidę
atsliuogusį žaltį, nes jis kartu su par-
šeliais žinda kiaulę, tad, tikėta, dėl to
ji neserganti.

Žalčio globa, jo prielankumas su-
sijęs su turtu, gausesniu derliumi.
Ten, kur būna žaltys, jis atneša pa-
laimą ir laimę, tie namai būna lai-
mingi, pilni visokio turto. Ypač arti-
mi žalčių ryšiai su vaikais. Jie drauge
valgydavo, miegodavo vienoje lovoje,
kartu žaisdavo.

Žmogaus pagarbą kėlė savotiška
žibanti žalčio išvaizda, baimę ke-
liantis žvilgsnis ir tai, kad jis išsine-
ria iš savo odos. Žmonės žalčius
skirstė į geruosius ir bloguosius. Ge-
raisiais laikė tuos, kurie gyveno na-

muose, blogaisiais – kurie pasilikdavo
miškuose. Blogieji žalčiai – juodos,
gerieji – tamsiai žalios spalvos.
Krikščionybės laikais, kovojant su
žalčių kultu, paplito pasakojimai, kad
jeigu užmuši žaltį, pašalinsi iš namų
visas nelaimes.

Geltonskruostis žaltys

Kai kalbame apie sodybose pasi-
rodančius žalčius, paprastai turime
omenyje geltonskruostį, arba papras-
tąjį žaltį. Jų Lietuvoje daugiausia. Pa-
gonybės laikais būtent šios rūšies žal-
čiai buvo laikomi kaip naminiai gyvū-
nai graužikų populiacijai reguliuoti.

Geltonskruostis žaltys panašus į
paprastąją angį. Tačiau nuo šios nuo-
dingos gyvatės jį galima atskirti pagal
ant galvos šonuose esančias dvi gels-
vas arba oranžines dėmes. Žalčio ilgis
– apie metrą. 

Žalčiai gyvena drėgnuose miš-
riuose miškuose, vandens telkinių
pakrantėse, pelkių pakraščiuose, už-
liejamose pievose. Dažni senose kir-
tavietėse, bebravietėse, prie sodybų.
Pavasarį ir rudenį, kai dirvos drėg-
nos, aptinkami sausesnėse, gerai sau-
lės įšildomose vietose. Tai dieniniai
ropliai – jie aktyvūs nuo 8 val. r. iki 7
val. v. Maitinasi rytais ir vakarais.
Medžioja sausumoje ir vandenyje.
Minta varlėmis, rupūžėmis, kar-
tais driežais, smulkiais žinduoliais,
paukčių jaunikliais, smulkiomis žu-
vimis. Jaunikliai minta vabzdžiais.
Žalčiai dieną dažnai šildosi saulės
atokaitoje ant senų kelmų, rąstų,
žolės kupstų, o esant pavojui greitai
slepiasi. Naktį praleidžia urvuose, po
šieno stirtomis, kelmais. Kartais ap-
sigyvena po ūkinių pastatų grindi-
mis.

Tai gana judrūs ir greiti ropliai,
jie gerai plaukioja ir nardo. Po vande-
niu išbūna apie tris minutes. Žalčiai
nėra nuodingi ir pavojingi žmonėms.
Negalėdami pabėgti nuo persekioto-
jų, žalčiai šnypščia ir gąsdina stai-
giais galvos judesiais. Pagauti ginasi
išpurkšdami iš kloakos labai nema-
lonaus kvapo balkšvai gelsvą skystį.
Jei reikia, apsimeta, kad negyvi: su-
glemba, išsižioja, tačiau paleisti grei-
tai atgyja.

Žalčiai pradeda poruotis balandį-
gegužę. Kiaušinius deda birželio pa-
baigoje – rugpjūtį. Viena patelė sude-
da 7–24 pergamentine plėvele pa-
dengtus kiaušinius. Rugpjūtį-rugsėjį
išsirita žalčiukai. Jie subręsta tre-
čiaisiais-ketvirtaisiais gyvenimo me-
tais.

Paprastieji žalčiai žiemos miegu
užmiega spalį arba lapkritį, o pabun-
da kovą arba balandį. Žiemoja gi-
liuose urvuose, po kelmais, medžių
šaknimis, ūkinių pastatų grindimis
pavieniui arba po kelis vienoje vieto-
je.

Vilioja netvarka

Aplinkos ministerijos Gamtos
apsaugos departamento Biologinės
įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas
Paltanavičius, paklaustas, ko žalčiai
traukia arčiau sodybų, aiškino, kad
šiuos roplius vilioja maloni netvarka
– suverstų lapų, šiukšlių, lentgalių
krūvos, šalia kurių sužėlusi vešlesnė
žolė ir yra daugiau drėgmės, be to, ir
maisto – pelių, varlių – nestinga. Pa-
sak gamtininko, jeigu kam nors ne-

Į sodybas atšliaužia
žalčiai

patinka šių roplių kaimynystė, ge-
riausias būdas juos išvilioti – įvesti
tvarką prie savo sodybos: nebus ša-
bakštynų, bus nuolat šienaujama žolė
– žalčiai bus priversti iškeliauti.

S. Paltanavičius teigia, kad žal-
čiai žmonėms nieko bloga nedaro.
Tik pabandžius juos sugauti plikomis
rankomis ir paėmus už uodegos,
ropliai gindamiesi gali apšvirkšti
išmatomis. Geriausia laikyti žaltį už
galvos. Jeigu roplys atsidūrė jums
nepageidaujamoje vietoje, patartina jį
lenkta lazdele, šepečiu ar žarstekliu

atsargiai pakelti ir išnešti kur nors į
drėgnesnę vietą, kur yra daug žabų,
krūmų, nendrių ir pan. Jeigu tokios
vietos nėra, tiesiog galima ją iš šakų
ir nendrių sukurti patiems – ten
paleistiems žalčiams patiks, tad jie
daugiau nebegrįš į sodybą.

Į sodybas panašiai gali atklysti ir
gyvatės. Tačiau, pasak S. Paltana-
vičiaus, tokia galimybė yra mažiau
tikėtina, nes gyvatės labiau mėgsta
ramybę ir net menkiausias garsas ar
triukšmas jas labai dirgina.

„Savaitė”
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��JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius praneša, kad rugsėjo
16 d. trečiadienį, 2 val. p. p. PLC skai -
tykloje bus rodomas filmas ,,Švėk š -
na” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”, o
rugsėjo 23 d. 2 val. p. p. žiūrovai galės
pamatyti  filmą ,,Pažaislio vienuolyno
idilės”. Visi yra malo niai kviečiami. 

��Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio misija kviečia visus dalyvauti
Ben druomenės šv. Mišiose sekmadi-
enį, rugsėjo 20 d., 10:30 val. r.  (tą
savait ga  lį bus tik šios šv. Mi šios) Pal.
Jurgio Matulaičio misijos kiemelyje,
14911 127th Street, Lemont, IL
60439.  Bus proga kartu pasimelsti,
pavalgyti, pabendrauti, prisirašyti
prie tarnys čių. Tel. pasiteiravimui:
630-257-5613. Daugiau informacijos
misijos tinklalapyje 

www.matulaitismission.com

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 3
val. p.p. visus kviečiame į Čiurlionio
ga leriją Jaunimo centre, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636, kur
vyks atsisveikinimas su dail inin ko
Ado mo Varno paveikslu ,,Mindaugo
ka rūnavimas”. Pamaty site ne tik is -
torinį paveikslą, bet ir išgirsite šio
paveikslo atsiradimo istoriją, kurią
pa pasakos ,,Dirvos” redaktorius Vy -
tautas Radžius. Po parodos paveiks -
las išvežamas į Lietuvą.

�Lietuvių evangelikų ir liutero -
nų Tėviškės parapijos taryba rugsėjo
20 d., sekmadienį, visus maloniai
kvie čia į gegužinę, kuri vyks St. Ja -
mes bažnyčios, 5129 S. Wolf Rd., Wes -
tern Springs, IL 60558, sodelyje.
11:30 val. r. pamaldos. Po jų pra si -
dėsianti gegužinė tęsis iki 5 val. p. p.
Kvie čiame visus pabūti kartu. Tel.
pa siteiravimui: 708-567-9044 (kun.
Liu das Miliauskas).

��Akademinis skautų sąjūdis šie -
met švenčia savo garbingą 85-ąjį
jubiliejų. Ta proga Čikagos skyrius
ruošia savo metinę šventę, š. m.
spalio 9 d. (penktadienį) ,,Carriage
Greens Country Club” patalpose
(Darien, IL). Jūsų užsakymus šventei
priims fil. Jolanda Kerelienė tel. 630-

257-2558. Kviečiame sudaryti stalus,
tačiau turėsime ir pavienių vietų.

��Visiems, kas domisi paukščiais
ir nori daugiau apie juos sužinoti,
pamatyti jų įvairovę,  gamtos mylėto-
jas Tadas Birutis kviečia kartu su juo
„pamedžioti paukščių”. Renkamės
spa   lio 10 d., šeštadienį, 9 val. r. Palos
Park, Mc Ginnis Slough parke, kuris
yra La Grange Rd. ir Southwest
Highway sankryžoje. Norintys daly-
vauti ekskursijoje, prašome iš anksto
registruotis tel.: 708-289-0866, nes
bus sudaroma, ne didesnė nei dešim -
ties žmonių grupė. Kad patogiau bū -
tų stebėti, ,,apsiginkluokite” žiūro -
nais ir fotoaparatais. 

�Spalio 9–11 dienomis rinkimės
puikaus rudens glėbyje remti Nerin-
gą per kasmetines eitynes. Kviečiame
vi sus visus smagiu susibūrimu pa-
svei kinti Neringą 40-mečio proga,
remti stovyklą, pasimatyti su drau-
gais, ska niai pavalgyti ir pasiklausyti
muzikos ir pašokti. Nepilnamečius
priimame tik su tėveliais. Dalyvius
prašome užsiregistruoti iki rugsėjo
30 d. tinklalapyje  www.neringa.org
tinklalapyje.

�Š. m. spalio 18–25 dienomis Šv.
Andriejaus parapijos salėje (Phi la -
delphia) organi zuojama fotonuot -
raukų paroda.  Pasi da linkite su bend -
ruomene savo gra žiau siais vasaros iš -
gyventomis ir nuotraukose įamžinto -
mis akimirkomis!  Rei kalavimai: 8” x
10” colių nuotraukos turi būti su bal-
tais kartoninias pasportais (mat) Pa -
roda bus kabinama spalio 17 d., šeš -
tadienį, 9:30 val. r. Jei patys ne galite
dalyvauti darbų iškabinime, dar bus
iki spalio 17 d. prašome perduoti Vil -
mai Bal nytei arba Jonui Dun čiai sek-
madieniais po 10:30 val. r. šv. Mišių
Šv. Andrie jaus parapijos baž nyčioje.
Žiūrovai išrinks jiems la biausiai pa -
tikusią nuotrauką. Dėl smulkesnės
in formacijos kreiptis į  V. Balnytę el.
paštu: vbalnyte@gmail. com arba Jo -
ną Dučią el paštu: 

jonasvytautas@verizon.net.

IŠ ARTI IR TOLI...

Balsuokite už mūsų kandidatę į  UNESCO 
generalinio direktoriaus vietą Iną Marčiulionytę!

Paryžiuje, Jungtinių Tautų švie-
timo, mokslo ir kultūros organizaci-
jos (UNESCO) būstinėje, rugsėjo 7
dieną prasidėjo UNESCO Vykdomo-
sios tarybos 182-oji sesija, kuri tęsis
iki rugsėjo 23 dienos. Pagrindinis
šios Vyk domosios tarybos sesijos
klausimas – UNESCO generalinio
direktoriaus rinkimai. Tarp devynių
kandidatų į UNESCO generalinio
direktoriaus postą – bendra trijų
Baltijos šalių kandidatė ambasadorė
Ina Marčiulionytė. 2005 m. Lietuva
buvo ketveriems metams išrinkta į
UNESCO Vykdomąją tarybą, 2007
metų rudenį I. Marčiulionytė dvejų
metų laikotarpiui tapo Vykdomosios
tarybos pirmininko pavaduotoja.

100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu iki spalio 1 d.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Siunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Solistė Praurimė Ragienė pirmoji užsakė visą stalą (net 11 vietų) į
,,Draugo” pokylį ir jau atsiuntė pinigus. ,,Draugo” pokylio rengimo komite-
tas nuošir džiai dėkoja solistei P. Ragienei už paramą dienraščiui. Solistė
niekada neatsisakydavo savo gražiu balsu prisidėti prie ,,Draugo” renginių
pasisekimo, neimdama honoraro.

Ina Marčiulionytė. ELTA nuotr.

Balsuoti galima: http://electunescodg.blogspot.com/


