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Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) –
Šią savaitę prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė viešės Jungtinėse Valstijo-
se vyksiančios Jungtinių Tautų Gene-
ralinės Asamblėjos renginiuose. Ša-
lies vadovė dalyvaus Asamblėjos ati-
daryme, ketvirtadienį turėtų sakyti
kalbą.

Planuojama, kad D. Grybauskai-
tė taip pat dalyvaus Suomijos ir Li-
berijos prezidenčių renginyje, skirta-

me moterų vadovių vaidmeniui, bei
JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton oficialiame renginyje, kuris
rengiamas valstybių ir vyriausybių
vadovams.

Prezidentė New York planuoja
pasveikinti Lietuvos rengiamą De-
mokratijų bendrijos konferenciją. Ap-
silankymo metu taip pat planuojami
dvišaliai susitikimai. Atskiro susiti-
kimo su JAV prezidentu Barack Oba-

ma nėra numatyta.
Prezidentės delegacijos sudėtyje į

New York dalyvauti JT Generalinės
Asamblėjos 64-ojoje sesijoje atvyksta
ir Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas.

Pagrindinė JT Generalinės Asamb-
lėjos sesijos bendrųjų debatų tema –
,,Veiksmingas atsakas į pasaulines
krizes: daugiašališkumo ir civilizaci-
jų dialogo stiprinimas vardan tarp-

tautinės taikos, saugumo ir vysty-
mosi”, papildomai viena diskusijų
die-na bus skirta klimato kaitai.

JAV V. Ušackas taip pat dalyvaus
Demokratijų bendrijos, kuriai šiuo
metu pirmininkauja Lietuva, užsie-
nio reikalų ministrų susitikime, Eu-
ropos Sąjungos užsienio reikalų mi-
nistrų susitikimuose su JAV valsty-
bės sekretore H. Clinton ir Rusijos už-
sienio reikalų ministru Sergej Lavrov.

•Sveikata. Ūminis ir lėti-
nis nugaros skausmas (p.
2)
•,,Kaliningrado korta”
galima lošti (p. 3, 9)
•Paskutiniai Lietuvos ne-
priklausomybės metai
(bus daugiau) (p. 4)
•Michigan apygardos su-
važiavimas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•A. Karaliūnui atminti
(p. 8)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (90) (p. 9)
•Neeilinis Cicero lietuvių
susibūrimas (p. 10)

Čikaga, rugsėjo 21 d. (ALIAS ir
,,Draugo” info) – Lietuviai, besirūpi-
nantys Dariaus ir Girėno atminimo len-
tos grąžinimu į Midway oro uostą, su-
sitiko su Midway oro uosto ir Čikagos
miesto valdžios atstovais. Susitikimo da-
lyviai nusifotografavo vienoje iš pagrin-
dinių oro uosto salių – Concourse A, ku-
rioje ruošiamasi pakabinti lentą.

Iš kairės: Tarptautinių santykių me-

rijoje atstovas Khaled J. Elkhatib; Da-
riaus ir Girėno posto vadas (Comman-
der of American Legion, Dariaus-Girė-
no Unit 271) Al Bartkus; LR Generali-
nio konsulato Čikagoje administrato-
rius Ramūnas Astrauskas; LR Garbės
konsulas Palm Beach, Vilniaus-Čikagos
susigiminiavusių miestų organizacijos
prezidentas Stanley Balzekas; LR Ge-
neralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-

lienė; Čikagos Aviacijos departamento
atstovė Erin O’Donnell; Amerikos lietu-
vių inžinierių ir architektų sąjungos
(ALIAS) pirmininkė Aurelija Dobrovols-
kienė; ,,Lithuanian Heritage” redakto-
rius Val Ramonis; JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos valdybos narys Ernestas Lu-
koševičius; Dariaus ir Girėno posto at-
stovas Viktoras Pratapas.

ALIAS nuotr.

Lietuvos Respublikos prezident∂ atvyksta î New York

Čikaga, rugsėjo 21 d. (LR
Generalinio konsulato Čikagoje info)
– Jau antrą kartą LR Generalinis
konsulatas Čikagoje ir Lietuvių
Bendruomenės atstovai dalyvavo kas-
metinėje Taikos dienos šventėje Da-
ley Center Plaza aikštėje.

Rugsėjo 18 d. įvykusio renginio

metu kalbėjo žymūs miesto veikėjai, į
sceną buvo pakviesti Čikagoje rezi-
duojančių konsulinių atstovybių va-
dovai, koncertavo meno atlikėjai, pri-
statytos 192 Jungtinių Tautų narių
vėliavos. Aikštėje susirinkę šimtai či-
kagiečių choru linkėjo kiekvienai ša-
liai taikos. Lietuvos trispalvę nešė lie-

tuvių tautinių šokių ansamblių „Suk-
tinis” ir „Grandis” šokėjas Martynas
Preisaitis. Tautiniu kostiumu pasi-
puošusiam vaikinui iškėlus lietuvišką
vėliavą, aikštėje nuskambėjo linkėji-
mas Lietuvai: „Peace in Lithuania!”.

Taikos dienos iškilmės Čikagoje
rengiamos nuo 1978 metų.PERIODICALS
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LR Generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (stovi ketvirta iš k.) ir kiti diplomatai Taikos dienos minėjimo Čika-
goje metu. A. Vertelkaitės nuotr.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Pastaruoju metu pastebima, kad
nugaros skausmu skundžiasi ne tik
vyresnio amžiaus asmenys, bet ir dvi-
dešimtmečiai. Šis negalavimas gali
ištikti kiekvieną. Verta žinoti, dėl ko-
kių priežasčių jis kyla ir kaip jo iš-
vengti.

Stuburas ir jo pakitimai

Suaugusio žmogaus stuburas su-
sideda iš 26 kaulų (slankstelių), ku-
riuos įprasta dalinti į 3 sritis: vir-
šutinį (cervical), vidurinį (thoracic) ir
apatinį (lumbar). Stuburą galima įsi-
vaizduoti kaip susluoksniuotus bly-
nus, perteptus sviestu ir apipiltus
klevo sirupu. Blynai yra slanksteliai,
sviestas – tarpslanksteliniai diskai,
sirupas – raiščių ir raumenų jungtys
su praeinančiais tarp jų nervais.

Su amžiumi išsivysto įvairūs stu-
buro pakitimai: stuburas iškrypsta
(scoliosis) dėl diskų susidėvėjimo nuo
pastovaus spaudimo, kaulai susilpnė-
ja, išretėja – išsivysto osteoporozė (os-
teoporosis), kas sąlygoja kaulų lū-
žimus. Atsiranda osteoartritai (os-
teoarthritis) susidėvėjus kremzli-
niam audiniui, kaulams trinantis
vienas kitą. Visi šie pakitimai gali bū-
ti nugaros skausmų priežastimi.

Nugaros skausmas gali būti dve-
jopas: ūmus ir lėtinis. Ūmus praside-
da staiga, būna labai stiprus, gali būti
sunkiai pakeliamas, kai, rodos, neį-
manoma net pajudėti. Ūmus skaus-
mas dažniausiai greit praeina. Jis
tęsiasi nuo kelių dienų iki kelių sa-
vaičių.

Lėtinis skausmas gali prasidėti
taip pat staiga, bet jis tai sustiprėja,
tai atslūgsta, nors vargina nuolat. Jei
skausmas tęsiasi daugiau nei 3 mėne-
sius, jis yra lėtinis.

Kas sukelia skausmą?

Svarbu yra nustatyti, kas sukelia
skausmą: raumenys ar nervai. Esant
raumenų skausmui – nugarą pradeda
skaudėti ją sutrenkus, susitraukiant
raumenims. Nedidelį, bet ilgai trun-
kantį maudimą gali sukelti pertempti
raumenys. Skausmas gali būti aštrus
(raumuo susitraukia staiga) arba ne-
stiprus, tačiau ilgai trunkantis mau-
dimas. Esant raumenų skausmui,
nugarą dažniausiai sukausto rytais,
vėliau po truputį atlėgsta. Šiuo atve-
ju padeda šiluma. Puikiai gelbsti
karšta rytinė vonia, tinka masažas,
lengva mankšta, joga, tempimo prati-
mai.

Esant nervų skausmui – skaus-
mas prasideda, kai stuburo slanks-
teliai užspaudžia kurį nors nervą.
Skausmas yra veriantis, plinta į
šlaunį, blauzdą, net iki pėdų. Rytais
skausmas beveik nejuntamas. Kuo
labiau judama, tuo skausmas stiprė-
ja. Ramybėje skausmas aprimsta ir
taip pat sumažėja pagulėjus. Šiuo
atveju padeda šildomieji kompresai ir
tepalai, skausmą mažinantys vaistai,
fizioterapinės procedūros. Netinka
mankšta, masažas, nes tai gali su-
stiprinti skausmą.

Gydymas

Nugaros skausmo gydymas pri-
klauso nuo skausmo pobūdžio.
Ūmaus skausmo metu paprastai
tinka šaltis – ledas, kuris uždedamas
20 min., su pertraukomis, iki 72 val.
Po 72 val. tinka šiluminės procedū-
ros, kurių metu atpalaiduojami rau-
menys, sumažėja spazmai, pagerėja
kraujotaka. Ūmaus skausmo metu
patartina mažiau judėti, vartoti
skausmą mažinančius vaistus. Pasta-
ruoju metu kai kurie gydytojai pata-
ria judėti, naudojant specialius (lum-
bosacralinius) korsetus.

Lėtinio nugaros skausmo prie-
žastį turėtų nustatyti gydytojas.
Skausmą gali sukelti netinkama
laikysena, nejudrus gyvenimo būdas,
ilgas sėdėjimas automobilyje, bet daž-
niausiai šį skausmą sukelia sąnarių,
stuburo slankstelių ir kaulų ligos.
Šiuo atveju reikalinga atlikti įvairius
tyrimus, kaip magnetinis rezonansas
(MRI), kompiuterinė tomograma
(CT), rentgenograma. Šie tyrimai yra
gana brangūs (CT kainuoja apie
2,000 dol.), todėl gydytojai paskiria
juos, kai yra būtina. Nustačius diag-
nozę, gydymas parenkamas gana in-
dividualiai.

Iš bendrų gydymo būdų gana
veiksmingas yra fizioterapinių proce-
dūrų taikymas kartu su priešuždegi-
miniais nesteroidiniais vaistais (na-
proxen, ibuprofin). The American
Association of Neurological Surgeons
teigimu, net apie 90 proc. diskų iš-
varžų (herniated discs) gali būti sėk-
mingai gydomi ribotu lovos režimu,
fiziniais pratimais ir priešuždegimi-
niais vaistais. Fizinių pratimų po-
veikis yra labai individualus, todėl jie
parenkami ypač atsargiai. Jei jų metu
skausmas yra stipresnis nei ramybė-
je, reikia pasitarti su gydytoju, ar tik-
slinga juos tęsti. Jei fizinių pratimų
metu skausmas sumažėja, jaučiamas

Ūminis ir lėtinis
nugaros skausmas

Skambinti tel.:
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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palengvėjimas, tada jie yra naudingi.
Gydant nugaros skausmą tik-

slinga gydytojo (Chiropractic) pagal-
ba, akupunktūra. Jos metu dirgi-
namos nervų skaidulos, pernešančios
signalus į nugaros kanalą ir smege-
nis. Tokiu būdu išskiriami hormonai,
mažinantys skausmą.

Iš vaistų populiariausi yra: ibu-
profen (,,Advil”), naproxen (,,Ale-
ve”), sumažinantys patinimą ir už-
degimą. Skiriama taip pat celecoxib
(,,Celebrex”), tačiau dėl galimų pa-
šalinių reiškinių jis skiriamas atsar-
giai. Kartais vartojami skausmą
mažinantys acetaminofeno prepa-
ratai (,,Tylenol”, ,,Anacin”, ,,Aspirin
Free”), bet jie dažniau skiriami esant
ūminiam nugaros skausmui. Labai
stipraus skausmo atveju vartojami
opiatai kaip morfijus, kodeinas, bet
dėl galimybės tapti nuo jų priklauso-
mais jie skiriami tik išimtinais atve-
jais. Stipriam skausmui malšinti taip
pat skiriami raumenų relaksantai
(raumenis atpalaiduojantys vaistai):
cyclobenzaprine (,,Flexeril”), dia-
zepam (,,Valium”).

Jei šios priemonės nepadeda,
taikoma kortizono nuskausminan-
čių, hormoninių ar narkotinių pre-
paratų injekcijos. Jie švirkščiami į
sąnarius ar į minkštus audinius ap-
link stuburą, siekiant sumažinti už-
degimą ir skausmą. Vienas iš daž-
niausiai vartojamų yra sintetinis kor-
tizonas (angl. cortisone), bet pasku-
tinės studijos rodo, kad nėra pakan-
kamai įrodymų, kad vaistų įšvirkšti-
mas veikia geriau nei kitos gydymo
priemonės.

Jei konservatyvios gydymo prie-
monės nepadeda, taikomas chirurgi-
nis gydymas:

– discectomia – pakenktų diskų
pašalinimas;

– laminectomia – dalies slankste-
lio pašalinimas, siekiant išlaisvinti
spaudžiamą nervą;

– spinal fusion – stuburo slanks-
telių sutvirtinimas, metaliniais ar
kauliniais strypais.

Kaip saugoti stuburą?

Kadangi nugaros pakenkimų gy-
dymas yra ilgas ir sudėtingas, reika-
laujantis daug pastangų ir daug lėšų,
labai svarbu saugoti stuburą:

1. Sėdint prie stalo stengtis rem-
tis į grindis abiem pėdom. Nepatar-
tina užkelti koją ant kojos, nes tai ne
tik iškreipia stuburą, bet ir trukdo
kraujo apytaką;

2. Sėdint reikia ištiesinti nugarą,
lengvai įtempti pilvo raumenis, atpa-
laiduoti kaklo ir pečių raumenis;

3. Vairuojant automobilį steng-
tis, kad nugara visiškai remtųsi į sė-
dynės atlošą;

4. Sėsdami į automobilį, pirmiau-
sia atsisėskite, o tik tada įkelkite
kojas;

5. Labai svarbu reguliariai mankš-
tintis, nes buities darbai nesustipri-
na nei pilvo, nei sėdmenų raumenų;

6. Dirbant bet kokį darbą – svar-
bu nesikūprinti, nes netaisyklinga
laikysena yra dažniausia nugaros
skausmų priežastis;

7. Čiužinys, ant kurio miegate,
turi būti nei per minkštas, nei per
kietas: nuo kūno svorio jis turėtų
įdubti apie 3 cm;

8. Atsikėlus tikslinga pasirąžyti,
pasivartyti nuo šono ant šono, pakil-
noti kojas, stengtis išsitiesti ir tik
tada neskubant išlipti iš lovos.

Taigi, mylėkite save, rūpinkitės
savo sveikata ir būkite sveiki.

Parengta pagal
AARP žurnalą

Redakcijos žodis

Praėjusį savaitgalį pavadin-
čiau Jaunimo savaitgaliu Čika-
goje. Lemonto mokyklos 50-
mečio šventė, PLB Lituanistikos
katedros University of Illinois at
Chicago (UIC) 25-mečio parodos
atidarymas Čiurlionio galerijoje
nuteikė labai maloniai. Smagu
matyti, kad taip dažnai mūsų
peikiamas jaunimas gražiai dir-
ba. Mokiniai ne tik mokosi, bet ir
dalyvauja lietuviškoje veikloje –
šoka, dainuoja, deklamuoja. Dar
daugiau į lietuvišką veiklą įsi-
traukęs studentiškas jaunimas.
Naujai UIC įkurtoji Lietuvių stu-
dentų asociacija jau žinoma sa-
vo gražiais darbais. Žiūrėjau į
studentų prisistatymą parodos
metu, ir širdis džiaugėsi – puiki
pamaina auga. Galvon skverbėsi
mintis – gerai, kad yra šalia mū-
sų jaunimas. Jie mums, vyres-
niems, neleidžia ,,užmigti ant
laurų”. Turime pasitempti, kad,
kaip tie akmenys šalia kelio, ne-
apkerpėtume.

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Dar vienas politikų
išpuolis prieš

aplinkosaugininkus
ANDRIUS NAVICKAS

Politikoje dažnai galioja taisyklė, jog didžiausią įtaką mūsų gyve-
nimams daro ne tie įvykiai, kurie prikausto visuomenės dėmesį,
bet tyliai priimti sprendimai, į kuriuos nespėjame atkreipti de-

ramo dėmesio, nes godžiai stebime triukšmingas politines dramas. Pra-
ėjusią savaitę pakeitėme Seimo pirmininką, priėmėme ilgą laiką nepagei-
dautinu svečiu Lietuvoje vadintą Baltarusijos prezidentą. Šių pervartų
fone mažai reikšminga daugeliui pasirodė žinia, kad Seime norima sku-
bos tvarka pataisyti Saugomų teritorijų įstatymą. Sumanymo autorė –
istorikė liberalė Dalia Kuodytė, o ją remia parlamentarai – socdemas ir
konservatorius. Pataisas, kuriomis apkarpoma aplinkosaugos kontrolė ir
naikinami dabar galiojantys saugikliai, priimti siūloma kuo greičiau, nes,
kaip yra sakiusi D. Kuodytė, nebegalima kęsti aplinkosaugos fašizmo.
Esą valstybės saugomose teritorijose gyvenantys žmonės yra terorizuo-
jami aplinkosaugininkų, o šio teroro variklis – Valstybės saugomų teri-
torijų tarnyba, kurią siūloma pertvarkyti.

Politikų puolimas prieš aplinkosaugininkus kaip du vandens lašai
panašūs į jau kurį laiką vykdomą puolimą prieš tuos, kurie neįtiko tau-
tos girdytojams. Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą siūlo-
ma naikinti, pateikiant tuos pačius argumentus, kaip ir puolant Valsty-
bės saugomų teritorijų tarnybą. Atrandamas koks nors kvailo draudimo
pavyzdys ir metami kaltinimai, jog esą atitinkamos tarnybos darbuotojai
per daug uoliai žiūri, kad būtų vykdomi įstatymai. Na, o Seimo nariai,
užuot pakeitę kurį nors perteklinį draudimą, nusprendžia išsprogdinti
visą sistemą. Nes jiems, mano įsitikinimu, rūpi ne tas į nelogiškų apri-
bojimų voratinklį patekęs paprastas pilietis, bet visai kas kita.

Tol, kol tabako ir alkoholio gamybą ir prekybą ar tvarką valstybės
saugomose teritorijose prižiūrinčios tarnybos gaudė „smulkias žuveles”,
o turtingieji ir valdžią turintieji galėjo su jomis „susitarti”, jos buvo
geros. Tačiau, kai jos pradėjo veikti nuosekliai bei principingai ir pradėjo
reikalauti, kad tos pačios taisyklės galiotų visiems be išimčių, prasidėjo
masiškas puolimas ir virkavimai, jog trukdoma užsiimti verslu.

Ar ne paradoksalu, jog Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tar-
nyba tapo pernelyg biurokratizuota ir prastai veikianti kaip tik tada, kai
labiausiai dėl jos aktyvumo Lietuvoje gerokai sumažėjo alkoholio varto-
jimas ir jo sukeltų psichozių skaičius? Kol aplinkosaugininkai, vykdyda-
mi Seimo ir Vyriausybės priimtus nutarimus, kovojo dėl smulkmenų su
paprastais žmonėmis, jų darbas tenkino politikus, tačiau kai turtingieji
ir prie valdžios lovio prasibrovę buvo priversti teisintis dėl neteisėtų sta-
tinių, jie supyko ne juokais.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad atskirų politikų kovos su aplinkosaugi-
ninkais baigtis turės didelę įtaką mūsų visų gyvenimams. Joje sprendžia-
ma ne tik tai, ar mūsų vaikai ir anūkai galės džiaugtis tais nuostabiais
Lietuvos gamtos kampeliais, dėl kurių seilę varvina tie, kurie niekaip
negali patikėti, kad ir jiems galioja tos pačios taisyklės kaip visiems, jog
viešasis interesas iškeliamas aukščiau už jų įgeidžius. Jau ne kartą rašy-
ta ir tai, jog padėtis saugomose teritorijose yra tarsi lakmuso popierėlis,
ar galima sakyti, kad gyvename teisinėje valstybėje?

Su aplinkosaugininkais aktyviai kovojo socialliberalas Artūras
Paulauskas. Dabar į kovą pakilo liberalė, konservatorius ir socdemas.
Toks platus politinis spektras liudija, jog tai ne ideologinė, bet finansinė
kova. Tik tuo galiu paaiškinti ir tai, jog pataisų teikėjai bando apeiti Ap-
linkos apsaugos komitetą ir savo siūlymą pateikti išskirtinai kaip verslo
sąlygų gerinimo projektą. Ekonominės krizės sąlygomis valstybės tar-
nautojų kritika bei jų mažinimas – populiari tema. Šūkis, jog kovoji su
biurokratija ir suvaržymais, skamba gražiai. Tačiau būtų gerai, kad pa-
taisų autoriai sąžiningai atskleistų visas kortas – siūloma mažinti viešų-
jų gėrybių apsaugą. Laisvė nuo aplinkosaugininkų šiuo atveju reiškia
teisėtas tvoras prie vandens telkinių ir tolesnį pinigų valdžios įsigalė-
jimą.

Nėra sunku pakeisti Seimo pirmininką, kitų valstybių vadovai atva-
žiuoja ir išvažiuoja, o prarastas viešąsias gėrybes, neatsakingai suniokotą
gamtovaizdį atkurti itin sunku ar net neįmanoma. Viliuosi, kad Seimo
nariams pakaks išminties tai suprasti ir jie bent jau neskubės: analizuos
įvairius argumentus, sugebės atskirti, kas iš tiesų taisytina, o kas keičia-
ma ne dėl bendrojo gėrio, bet dėl tų, kurie nori būti lygesni už lygius.

Komentaras skaitytas per Lietuvos radiją.
Bernardinai.lt

RIMAS BRUŽAS

Baltijos šalių nepriklausomybė
Rusijos yra traktuojama kaip laikinas
ir nemalonus nukrypimas nuo tradi-
cinio santykių modelio. Jei Baltijos
šalys pradės su Rusija kalbėti ne
„artimojo užsienio”, o visų pirma ES
kalba, padėtis keisis. „Kaliningrado
kortą” Lietuva gali pasilaikyti naujai
krizei arba Rusijos provokacijai, bet
jos panaudojimą geriau derinti su
sąjungininkais. Tačiau jos panaudoji-
mo tikrai neverta atmesti, mano
europarlamentaras Leonidas Dons-
kis.

– Ar Lietuva turi galimybę
atsakyti Rusijai tokiais provo-
kaciniais veiksmais, kokius jie
naudojo prieš Lietuvos vežėjus?

– Teoriškai, turi. Kad ir „Kalinin-
grado korta”, bet tai būtų pats ra-
dikaliausias sprendimas. Yra ginklų
tranzitas, kariuomenės reikmių ten-
kinimas, transporto ir logistikos da-
lykai, kurie yra neišsprendžiami be
Lietuvos, todėl, kad tai yra tranzito
per Lietuvą klausimas. Jeigu Lietuva
imtųsi atsako arba, kitaip tariant, at-
sakytų į nedraugišką gestą nedrau-
gišku gestu, parodytų, kad ji turi tą
galimybę. Suprantama, tai ypatingai
padarytų sudėtingesnius Lietuvos ir
Rusijos santykius, bet teoriškai tokia
galimybė egzistuoja.

– Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė viename savo interviu
minėjo, kad vadinamosios „Kali-
ningrado kortos” panaudojimas
būtų pražūtingos Lietuvai ir
Rusijos atsakomieji veiksmai bū-
tų neprognozuojami.

– Nesakyčiau, kad tai būtų pra-
žūtinga. Mes esame ES valstybė ir
apie jokį pražūtingumą nekalbėčiau.
Nieko negali padaryti Rusija daugiau
nei kraštutinių propagandinių ir
retorinių priemonių sustiprinimas.
Iki šiol mes dar nebuvome traktuoja-
mi kaip kažkokia Rusijos egzisten-
cinė grėsmė, iki tokios paranojos dar
neprieita. Matome tik nedraugiškus
gestus ir, manau, būtų prieita prie
kraštutinės, aukščiausios retorinės,
susidūrimo temperatūros. Tai, be
abejo, būtų padaryta, bet nemanau,
kad tai būtų katastrofiška. Matau
kitą atsiveriančią dilemą. Kaip mums
toliau elgtis, jeigu Rusija vėl imtųsi
panašių veiksmų? Vengti dvišalių
pokalbių ir mažinti dvišalę diplomati-
ją, o save nuolatos, pabrėžiu, nuola-
tos ir labai nuosekliai laikyti kaip ES
valstybę, kuri konfliktus sprendžia
tik per Europos Parlamentą, per
Europos Komisiją ir per ES.

Jeigu Lietuva taip elgtųsi, Rusiją
tai įsiutintų labiau nei „Kaliningrado
kortos” panaudojimas, kuris būtų
įtampos paskatinimas arba atsaky-
mas į įtampą kita įtampa, bet tai
būtų dvišalės diplomatijos ribose.
Jeigu Lietuva pradėtų vengti dvišalių
santykių bei tarimosi su Rusija ir
pradėtų veikti kaip truputį naivoka ir
nieko bendra su Rusijos interesais
neturinti valstybė, tada mes sumaišy-
tumėm šito žaidimo kortas.

– Ar „Kaliningrado kortos”
panaudojimas Lietuvos vežėjų
apgynimui būtų buvęs tinkamas
atsakas?

– Manau, kad taip. Jeigu tai kar-
totųsi ir neliktų kitų veikimo būdų.
Pirmą kartą, valstybės solidumo su-
metimais, galima tokį dalyką nuleisti

pusiau negirdom ir reaguoti stan-
dartinėmis diplomatinėmis bei poli-
tinėmis priemonėmis. Taip tipingai
sureaguotų vakarietiška valstybė,
kuri pirmiausia bara Rusiją dėl jos
veiksmų netinkamumo arba dėl jai
būdingos betvarkės. Bet jeigu tai kar-
totųsi, būtų galima nuo spėliojimų
pereiti prie faktų kalbos ir pasakyti,
kad tai yra sąmoningas Lietuvos eko-
nomikos žlugdymas, o tada panau-
doti „Kaliningrado kortą”. Ir dabar
neabejoju, kad jau yra padaryta labai
rimtų nuostolių Lietuvai.

Bet pirmą kartą tam, kad nuo-
monė būtų palanki (o Rusija moka
paveikti viešą nuomonę – ji turi nepa-
lyginimai daugiau išteklių jai paveik-
ti), kad niekas Europoje nesuabejotų
Lietuvos geranoriškumu, kad būtų
galima pasakyti „ką gi, mes manome,
kad įvyko kažkokie žinybiniai nesk-
landumai, bet prašome atkreipti dė-
mesį, jog esame diskriminuojami ir
kad dėl žinybų veiklos yra susidariusi
nenormali padėtis”.

Jeigu tai kartosis ir nekils abe-
jonių, jog tai yra sąmoningi Rusijos
veiksmai, kuriais norima Lietuvą
„nubausti” ar už Gruziją, ar už Uk-
rainą, ar už bendrąją Lietuvos pozici-
ją regioninių konfliktų atvejų, tuo-
met reikėtų drąsiai naudoti „Kali-
ningrado kortą” ir nemanau, kad ta-
me būtų kažkas tragiška. Tokiu atve-
ju Lietuva sąmoningai išeitų iš bet
kokių marionetinės valstybės scena-
rijų.

– Lietuva iš vežėjų konflikto
situacijos išėjo oriai pakėlusi
galva ar „pabrukusi uodegą”?

– Pirmas prezidentės D. Gry-
bauskaitės skambutis prezidentui D.
Medvedev parodė nestandartinį
veiksmą. Niekada Lietuva tokių da-
lykų nedarė ir, kaip pirmas atvejis, jis
yra pakankamai įdomus ir diplo-
matiškai, ir politiškai – todėl, kad
Lietuva parodė aktyvesnę ir vaka-
rietiškesnę laikyseną, t.y. nepulti ka-
riauti retorinio karo, nepulti iste-
riškai kaltinti Rusiją, bet parodyti
norą ir pamėginti susidariusią kon-
fliktinę padėtį sutvarkyti europie-
tiškai. Į prezidentės telefono skam-
butį juk privalo būti kreipiamas dė-
mesys ir atsakyta. Tačiau jeigu tai
kartotųsi ir priemonės būtų tokios
pačios, tada tai virstų mūsų pralai-
mėjimu ir tikrai būtų „uodegos pa-
brukimas”. Kaip pirmą kartą, pakar-
tosiu, tai buvo tinkama reakcija, bet,
manau, toje padėtyje tikrai nereikėjo
kaltinti mūsų pačių vežėjų. Jų kaltė
šiuo atveju yra mažiausia ar bent jau
mažiausiai krentanti į akis. Tačiau
skambutis D. Medvedev buvo poli-
tiškai įdomus ir produktyvus gestas,
kuris parodė, kad Lietuva turi pa-
kankamai europietišką ir lanksčią
reakcijos galimybę. Jeigu tokie daly-
kai kartosis, o mano intuicija man
kužda, kad gali kartotis, tada, net
neabejoju, jog reikia elgtis kitaip.

– Mes esame ES nariai. Ar
galime tikėtis pagalbos ar, gal-
būt, naudoti ES institucijų „spau-
dimą”?

– Kaip pilietis ir kaip Europos
Parlamento narys, pasikliaučiau
Europos Sąjungos institucijom ir
sąmoningu darbu su jomis. Pasakysiu
atvirai – netikiu, kad mes galėtume,
dvišalių santykių ribose išspręsti tas
įtampas, kurios tvenkiasi ir tvenksis
ateityje tarp Lietuvos ir Rusijos.

L. DONSKIS: „KALININGRADO
KORTA” GALIMA LOŠTI

Manau, kad reikia naudotis tuo, kad
esame ES valstybė, šito neužmiršti, ir
mes tada tik laimėsime. Antras
dalykas, neabejoju, kad Rusija norėtų
išmušti Lietuvą iš europinės diplo-
matijos ir pervesti ant visai kitų
bėgių – dvišalių santykių. Ne kartą
tai kartota, ne kartą Rusija kartojo,

kad nėra ko skųstis Europai, kai ga-
lima tarpusavyje susikalbėti, o tuo
„tarpusavio susikalbėjimu” aš kaip
tik ir netikiu.

Europa privalo viską žinoti, mes
privalome skubiai pranešti apie bet
kokią konfliktinį įvykį Europos
Komisijai ir EP. Nukelta į 9 psl.
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ALEKSAS VITKUS

Ne, nepranašauju, kad šiais
2009-aisiais metais pasibaigs dar nė
20 metų nesulaukusi antroji Lietuvos
nepriklausomybė. Priešingai, norė-
čiau, kad ji niekada nesibaigtų, ne
taip, kaip baigėsi pirmoji (1918–
1940), man, jaunam gimnazistui, dar
net pilnai nesubrendus ir ne viską
supratus. Manau, kad gal būtų įdomu
mesti žvilgsnį į prieš 70 metų pra-
ėjusių kai kurių minėtinų įvykių eigą,
kai tuometinė nepriklausoma (ne
„tarpukario”) Lietuva pergyveno
paskutinius pilnus savo nepriklauso-
mo gyvenimo metus. Tokios mintys
man rezgasi galvoje, suėjus 70 metų
nuo mūsų visų likimą palietusio Ant-
rojo pasaulinio karo pradžios.

Kam tai turėtų būti įdomu? Ar
istorikams, kurie ir taip viską žino, ar
tai nedidelei likusiai krūvelei žmo-
nių, kurie tuos metus išgyveno jau
būdami pilnai subrendę Lietuvą sta-
čiusieji mūsų tėvai bei seneliai, ar tik
išeivijoje galutinai subrendusi jau-
nesnioji karta, ar ir tokiems, kurie
gimė ir užaugo jau už Lietuvos ribų,
apie ją girdėję tik iš savo tėvų pasako-
jimų ar apie ją skaitę knygose?

Tai buvo 1939-ieji metai, Lietu-
vai atnešę daug karčių nusivylimų ir
nelaimių, bet taip pat ir retų malo-
nių ir džiaugsmingų pergyvenimų,
kuriuos skaitytojui norima perduoti
per šių eilučių autoriaus, tais lemtin-
gais metais tebuvusio tik eiliniu pat-
riotinio nusistatymo jaunu gimnazis-
tu, akis.

Pradžios mokykloje būdamas,
žinoma, nesekiau nei Lietuvos, nei
pasaulinės politikos. Žiemą mokslas,
o vasarą – tik vaikiški žaidimai, gal
net ir kvadratas. Iš tų metų tik per
miglas prisimenu apie kažkokį Ame-
rikos lietuvį, boksininką Šarkį Žu-
kauską, pasaulio bokso čempioną
(1932 m.).

Pradėjau labiau domėtis, kas da-
rosi pasaulyje, kai 1933 m., brolių pa-
ruoštas, peršokau ketvirtą skyrių, ir,
išlaikęs stojamuosius egzaminus,
pradėjau lankyti pirmąją Kauno
„Aušros” berniukų gimnaziją. Pui-
kiai prisimenu dar prieš pat egzami-
nus įvykusį, nelaimingai pasibaigusį
Dariaus ir Girėno skrydį. Sekiau
1936 m. įvykusią Berlin olimpiadą,
karpiau ištraukas iš laikraščių, kol
susidarė stora su paveikslais olimpia-
dos knyga, kurią su pasididžiavimu
rodydavau draugams.

Prisimenu, kai baigus keturias
klases gimtadieniui gavau man tokią

brangią dovaną – neseniai (1936 m.)
išleistą A. Šapokos Lietuvos istorijos
knygą, daug platesnę negu mūsų tuo-
met naudojamas istorijos vadovėlis.
Nepagalvojau, kad po kelerių metų
tas pats Šapoka taps ir mano moky-
toju.

Atėjo 1939-ieji

Atėjus 1939 metams mes visi
aukštesniųjų klasių gimnazistai dar
nebuvome atsigavę nuo kas mums
atrodė gėdingas Lietuvos vyriausybės
1938 metų kovo mėnesio Lietuvos vy-
riausybės atsisakymas senosios Lie-
tuvos sostinės Vilniaus. Beveik tuo
pačiu laiku Vokietija užgrobė Austri-
ją, o rugsėjo mėnesį įvyko ir kitas gė-
dingas išdavimas – Muenchen mieste
pasirašytas sandėris, kuriuo Vokieti-
jai buvo paaukota ir Čekoslovakijos
valstybė. Gelbėdamasis iš sunkios pa-
dėties, Anglijos premjeras Neville
Chamberlaine 1938 m. rugsėjo mėne-
sį Muenchene pasirašė su Hitleriu
sutartį, pagal kurią vokiečiams buvo
atiduota Čekoslovakijos dalis, vadi-
nama Sudetenland. Net ir mes, jauni
gimnazistai, supratome, kad padėtis
Europoje tapo labai rimta ir kad
Lietuvai grėsė didžiulis pavojus.

Pažvelkime į tuos lemtingus
1939 metus. Tuomet, minint 21-ąją
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį,
t. y. paskutinę, kai Lietuvos žemėje
dar nebuvo nė vieno sovietų ar vo-
kiečių kareivio, 1939 m. vasario 16 d.
Kaune tuometinis Lietuvos preziden-
tas Antanas Smetona taip kalbėjo:
„Vasario 16 diena Lietuvai yra kaip
Nauji metai. Kaip kiekvienų Naujų
metų angoje mes atsigrįžtame į
išeitąjį kelią, jį apžvelgiame, įkaino-
jame ir nusistatome gaires ateinan-
tiems metams, taip ir vasario 16 die-
ną mes visi turime peržiūrėti, ką pa-
darėme, ir kas dar mūsų laukia.”

Baigdamas savo kalbą, preziden-
tas sveikino visus Lietuvos žemės sū-
nus ir dukras, ir visus lietuvius už
tėvynės ribų. Ar prezidentas tuomet
galėjo įsivaizduoti, kad vos tik po ke-
lerių metų prie tūkstančių nuo bolše-
vikiško maro bėgusių tautiečių prisi-
dės šimtai tūkstančių savo noru pa-
liekančių nepriklausomybę vėl atga-
vusią tėvynę?

Nauja vyriausybė

1939 metus Europa sutiko su
labai dideliu nerimu. Prezidentas A.
Smetona tuometinę padėtį pavadino
„tokia pavojinga, kurios dar nebu-

Paskutiniai Lietuvos nepriklausomybės metai
Buvusio gimnazisto prisiminimai

vome turėję”. Nerimo ir visa Lietuva.
Nežinojo, ką daryti ir po atsisakymo
nuo Vilniaus 1938 m. kovo 24 d. su-
darytoji vyriausybė su tautininkų
partijos veikėju, kunigu Vladu Miro-
nu priešakyje. Stebėjausi, kad prezi-
dentas Smetona ministru pirmininku
parinko kunigą. Tuomet dar turbūt
nebuvau girdėjęs apie prelatą Mykolą
Krupavičių, dar garsesnį Lietuvos
politiką.

Jau nuo 1936 metų vykstančia-
me Ispanijos pilietiniame kare gen.
Francisco Franco daliniai 1939 m.
sausio 26 d. įžengė į Barcelonos mies-
tą. Atrodė, kad karo pabaiga jau visai
netoli, bet užtruko dar apie du mėne-
sius. Aš to Ispanijos pilietinio karo
pradžioje, jau iš mažens tėvų moky-
tas, kad reikia visuomet klausyti vy-
resniųjų, taigi, ir vyriausybės, palai-
kiau legalią Ispanijos vyriausybę. Ir
tik karui besitęsiant supratau, kas
ten darosi, ir ėmiau laukti sukilėlių
pergalės, kuri pagaliau atėjo, kai
Franco daliniai kovo 28 d. įžygiavo į
krašto sostinę Madridą ir taip už-
baigė beveik trejus metus trukusį Is-
panijos pilietinį karą. Mes, vaikai, jau
buvome „Lietuvos aide” ir katalikų
„XX amžiuje” daug prisiskaitę apie
komunistinės vyriausybės žiaurumus
ir kaip karžygiškai nuo vyriausy-
bininkų gynėsi nacionalistų kariūnai,
apsupti Toledo miesto Alcazar tvir-
tovėje. Mums, vaikams, ypatingą
įspūdį padarė, kai gynėjų vadas, plk.
Moscardo, priešui pareikalavus ati-
duoti jo ginamą tvirtovę, atsisakė tai
padaryti. Už tai raudonųjų pagrobtas
pulkininko sūnus buvo sušaudytas.

Vasario 10 d. mirė popiežius Pi-
jus XI, pats pirmasis popiežius, kuris
savo akimis buvo matęs ir aplankęs
Lietuvą. Naujuoju popiežiumi kovo
12 d. buvo išrinktas kardinolas Euge-
nio Pacelli, pasirinkęs Pijus XII var-
dą. Turėjau įdomią progą per Kauno
radiją klausyti popiežiaus rinkimų
eigos. Tada susipažinau ir su degina-
mų balsavimo lapų dūmų spalvos tra-
dicija.

Prarandame Klaipėdą

1939 m. kovo 16 d. Vokietija užė-
mė likusią Čekoslovakijos dalį, pa-
vadindamas ją protektoratu. Rytinė
krašto dalis, vokiečiams pritariant,
tapo „nepriklausoma” Slovakijos val-
stybe.

Praėjus vos kelioms dienoms,

Hitler ir vėl pajudėjo, kai kovo 22 d. iš
Lietuvos buvo atplėštas Klaipėdos
kraštas. Mūsų ankstyvesnis džiaugs-
mas ir išdidumas, kad Lietuva neišsi-
gando Hitlerio, kai 1934 m. ji iškėlė
Klaipėdoje veikiantiems naciams vo-
kiečiams taip vadinamą dr. Neumann
ir von Sass bylą, subliuško. Štai, ne-
seniai atsisakėme Vilniaus, o dabar –
ir Klaipėdos. Po Klaipėdos praradimo
padidėjo ir komunistų judėjimas, pa-
kilo dėmesys ir Sovietų Sąjungai.

Šitaip Vokietijai staiga sujudėjus,
susirūpino ir Sovietų Sąjunga. Stalin
pareikalavo keturių salų Suomijos
įlankoje, kurias turėdamas tikėjosi
geriau apsaugoti Leningrad ir Kronš-
tat laivyno bazes. Nors suomių mar-
šalas Mannerheim siūlė vyriausybei
salas atiduoti, vyriausybė tai padary-
ti atsisakė.

Vėl keičiasi vyriausybė

Kiek prisimenu, suaugę kaltino
Mirono tautininkų vyriausybę nemo-
kant spręsti vidaus ir užsienio poli-
tikos problemų. Smetona pagaliau
sutiko Mironą atleisti ir naują, taip
vadinamą vieningo darbo vyriausybę
kovo 30 d. pavedė sudaryti kariuo-
menės štabo viršininkui gen. Jonui
Černiui. Mums, gimnazistams, gen.
Stasys Raštikis atrodė tinkamesnis,
bet jau buvome girdėję iš gudresnių,
kad prezidentas Smetona, matyda-
mas žmonėse vis labiau augantį Raš-
tikio populiarumą, nebūtų su tuo su-
tikęs. Kaimynai ir tėvai stebėjosi, kad
naujoje vyriausybėje be tautininkų
dalyvavo du krikščionių demokratų ir
du liaudininkų atstovai.

Pogrindyje veikusi Lietuvos ko-
munistų partija nebuvo rimta politi-
nė jėga, bet mus, vaikus, erzino gana
dažnai pasitaikantys svetimos ideo-
logijos raudonų vėliavų iškabinimai.
Tėvai smerkė net ir patį prezidentą
už, jų nuomone, jo per daug atlaidžią
politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

Praradę Klaipėdą, apsidžiau-
gėme išgirdę, kad netoli nuo Palangos
bus skubiai statomas Šventosios uos-
tas. Deja, man juo pasinaudoti ir net
pamatyti neteko. Padidėjusi prekyba
su Vokietija Lietuvai buvo labai nau-
dinga, nors ir toliau Anglija buvo
svarbiausia mūsų eksporto partnerė.
Eksportuodami ten specialiai augin-
tas kiaules, į lietuvių kalbą įsivedėme
naują žodį – „bekonas”.

Bus daugiau.Prieškarinis Kaunas.

Klaipėdoje išsilaipina nacistinės Vokietijos daliniai.
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Lietuvoje, Šakiuose, veikiantis
bendruomenės šalpos fondas ,,Šakie-
čiai” praneša, kad VSI „Solidarity”
direktorius, vokietis Gerhard J. Carl
nuo 2002 m. trylikai gausių Šakių ra-
jono šeimų, kuriose gyvena 70 vaikų,
suteikė 237,352.71 Lt paramą. 2004
m. Šakių savivaldybė G. J. Carl su-
teikė Šakių ,,Garbės piliečio” vardą.
Carl yra apdovanotas šalies Prezi-
dento ordinu bei Marijampolės ap-
skrities ,,Garbės ženklu”.

Šalia to, daugiavaikei Griškabū-
džio seniūnijos našlei A. Starkaus-
kienei nupirko butą. Barduose gy-
venantiems Raulynaičiams skyrė
6,000 Lt buičiai pagerinti. Sintautų
seniūnijos Veršių kaime (mano tėtės
tėviškėje) gyvenanti ir 7 vaikus augi-
nanti Kevelaičių šeima džiaugiasi
mikroautobusu, į kurį sutelpa visa
šeima. 30,000 Lt buvo panaudota
Kardauskų namui Griškabūdžio se-
niūnijoje įrengti. ,,Solidarity” dėka

nupirktas namas kriukiečiams  Bara-
nauskams. Vokietis paliko viltį ir Ki-
dulių seniūnijos gyventojai Rasai
Bernotavičienei surasti erdvesnį bu-
tą. Gelgaudiškio seniūnijos Silvijos ir
Rolando Pranaičių šeimai, nukentė-
jusiai nuo gaisro, Skaistakaimyje už
15,000 Lt nupirko namą. Vėliau šiai
šeimai dar davė 4,000 Lt smulkiems
remonto darbams. Ritos ir Gintauto
Flederių šeimai su 5 vaikais davė
15,000 Lt.

G. J. Carl sako: ,,Kodėl žmogus iš
užsienio užsiima labdara? Neslepiu,
kad esu tikintis, kad esu nusižeminęs
prieš Dievą. Aš apie tai kalbu, o lab-
dara – pagarbos atidavimas Dievui”,
– kalbėjo svečias.

G.  J. Carl tikslas – mažinti dau-
giavaikių šeimų skurdą. Jis sako, kad
gyvenimas yra prasmingas, kai dirba-
mi geri darbai, kai jie atliekami kartu.

Antanas Kramilius
Sydney, Australija

AR ŽINAI, KAI YRA GERAI?

LIÙDA RUGIENIENÈ

JAV Lietuvių Bendruomenės Mi-
chigan apygardos metinis suvažiavi-
mas įvyko rugsėjo 30 d. Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos Kultūros
centre.

Suvažiavime dalyvavo apygardos
ir apylinkių valdybų nariai, apylinkų
išrinkti atstovai ir Tarybos nariai.
Svečių teisėmis taip pat dalyvavo LB
garbės konsulas Algis Zaparackas ir
dailininkė Danguolė Jurgutienė.

Apie apygardos ribose vykusią
veiklą buvo išklausyta keletas pra-
nešimų.

Grand Rapids apylinkės prane-
šimą, atsiųstą pirmininkės Jolantos
Paalksnienės, perskaitė Vytautas
Jonaitis. Galima pasidžiaugti, kad
Grand Rapids apylinkė šiais metais
surengė Lietuvos nepriklausomybės
ir birželio trėmimų minėjimus, daly-
vavo miesto muziejaus etninių kraštų
festivalyje, tačiau svarbiausia – atgai-
vino lituanistinę mokyklą, kuriai va-
dovauti sutiko Svaja Mikulionytė. 

Apie Detroit apylinkės veiklą
kalbėjo pirmininkas Algis Rugienius.
Detroit apylinkė taip pat surengė
Lietuvos nepriklausomybės minėji-
mą, o svarbiausias metų renginys
buvo Lietuvos vardo tūkstantmečio
šventė, surengta kartu su Michigan
apygarda.

Apygardos pirmininkė Liūda
Rugienienė plačiau papasakojo apie
tūkstantmečio šventę. Šeštadienį
vakare, balandžio 18 d., buvo atidary-
ta paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje”.
Parodą ypatingai meniškai parengė iš
Lietuvos atvykę menininkai, o visuo-
menei ją pristatė JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkė Dalė Lukienė.
Sekmadienį prof. dr. Bronius Ma-
kauskas skaitė paskaitą ,,Lietuvos
istorija laiko tėkmėje”. Meninę pro-
gramos dalį atliko Laima Maziliaus-
kienė, Kristina Petrauskaitė ir Ada
Šimaitytė. 

Tūkstantmečio proga apygarda
buvo paskelbusi vaikams konkursą
,,Vaikai piešia Lietuvos gimtadienį”.
Konkurse dalyvavo penkiasdešimt
Detroito ,,Žiburio” lituanistinės mo-
kyklos mokinių. Laimėjusiems buvo
įteiktos piniginės premijos. Visi mo-
kinių darbai buvo nufotografuoti ir
išspausdinti specialiame leidinyje,
kurio kopiją vedėja Vida Pekorienė

nuvežė į Nacionalinę Martyno Maž-
vydo nacionalinę biblioteką. 

Šį rudenį Grand Rapids savo
naujoje lituanistinėje mokykloje žada
tūkstantmečio konkursą užbaigti.

Gegužės mėn. buvo vykdomi
rinkimai į JAV Lietuvių Bendruo-
menės XIX Tarybą. Michigan apygar-
doje kandidatavo ir laimėjo keturi
atstovai: tai Birutė Bublienė, Kas-
tytis Giedraitis, Rasa Karvelienė ir
Linas Orentas. Michigan apygardoje
balsavime dalyvavo lygiai tiek pat
asmenų, kiek prieš trejus metus, kas
nudžiugino rinkimų komisijų narius,
nes kitose vietovėse balsuotojų skai-
čiai sumažėjo. Visi naujai išrinkti Mi-

MICHIGAN APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Michigan apygardos naujai išrinkta pirm. Janina Udrienė (k.) su buvu-
sia pirm. Liūda Rugieniene.                                 Algio Rugieniaus nuotr.

chigan atstovai rengiasi dalyvauti
Tarybos sesijoje Denver mieste.

Suvažiavimas priėmė dvi re-
zoliucijas ir padėką:

1. Lenkijos spauda informuoja,
kad JAV atsisako savo planų Len-
kijoje ir Čekijoje įkurdinti priešrake-
tinę sistemą; JAV administracija
daug dėmesio skiria Rusijai ir mano,
kad pasaulio problemoms spręsti
reikalinga Rusijos pagalba, todėl
Baltijos kraštams gresia pavojus pasi-
likti NATO ir ES kraštų buferine zo-
na. Siūlome, kad JAV LB Krašto val-
dyba stengtųsi susitikti su JAV admi-
nistracija aukščiausiame lygyje ir iš-
siaiškintų JAV poziciją Baltijos kraš-
tų atžvilgiu.

2. Michigan apygarda pakartoti-
nai ragina Lietuvos Respublikos Sei-
mą kuo skubiau priimti Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymą, ku-

ris leistų lietuvių kilmės LR pilie-
čiams, įsigijusiems Lietuvos pilietybę
gimimu, jų vaikams, vaikaičiams ir
provaikaičiams išsaugoti Lietuvos
pilietybę.

3. Michigan apygardos lietuviai
dėkoja JAV Kongresui, ypatingai Mi-
chigan valstijos atstovams už H./Res.
285, kuri sveikina Lietuvos Respub-
likos žmones Lietuvos vardo tūks-
tantmečio sukakties proga.

Po ilgametės veiklos iš apygardos
valdybos pareigų pasitraukė Liūda
Rugienienė, Vytautas Jonaitis ir Jo-
nas Urbonas. Į naują valdybą išrinkti
pirmininkės pareigoms Janina Ud-
rienė, Vytas Raguckas ir Gražina
Kriaučiūnienė.

A. Rugienius pasveikino naują
valdybą ir padėkojo pareigas ėju-
siems.

Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai: Vytautas Jonaitis, Janina Udrienė, pirm. Liūda Rugienienė, Garbės konsulas
Algis Zaparackas, antroje eilėje: Artūras Stapušaitis, Kęstutis Černis, Vytas Raguckas, Eleonora Raguckienė, Nariman-
tas Udrys, Leokadija Kizlauskienė, dail. Danguolė Jurgutienė, Kazys Kizlauskas ir Kastytis Giedraitis.
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Užsienieçiai renkasi studijas Kauno
Vytauto Didžiojo universitete

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
siūlo skirti savo pirmuoju pavaduo-
toju Seimo vicepirmininką liberal-
centristą Raimondą Šukį. Toks nuta-
rimo projektas įregistruotas Seimo
posėdžių sekretoriate. Sprendimą dėl
Seimo pirmininko pirmojo pavaduo-
tojo priims Seimas.

Prieš tapdama Seimo vadove I.
Degutienė buvo Seimo pirmininko
pirmoji pavaduotoja.

Kaip numato Seimo Statutas,
Seimo pirmininko teikimu Seimas
vieną iš Seimo pirmininko pavaduo-
tojų paskiria Seimo pirmininko pir-
muoju pavaduotoju. Jis pavaduoja

Seimo pirmininką, laikinai išvykusį
arba susirgusį ir dėl to laikinai nega-
lintį eiti savo pareigų.

Naujoji parlamento vadovė I. De-
gutienė yra sakiusi, kad artimiausiu
metu ketina teikti Seimui dar vieno
pavaduotojo nuo opozicijos kandida-
tūrą. Manoma, kad parlamento sen-
buvis Česlovas Juršėnas galėtų tapti
Seimo pirmininkės pavaduotoju nuo
opozicinių socialdemokratų.

Rugsėjo 17 d. Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų frak-
cijai atstovaujanti Seimo pirmininko
pirmoji pavaduotoja I. Degutienė iš-
rinkta Seimo pirmininke. 

R. Šukî siùloma skirti Seimo
pirmininkès pavaduotoju

Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) –
Pirmadienį prie Jungtinės Karalystės
ambasados Vilniuje surengtas pike-
tas palaikyti Londone teisiamą lietu-
vį, kuriam, anot piketo organizatorių,
dėl veiksmų per protestą prieš Didžiojo
dvidešimtuko (G20) šalių vadovų susi-
tikimą gresia kalėjimas iki gyvos galvos.

Apie 10 piketo dalyvių laikė pla-
katą su užrašu ,,Freedom to Min-
daugas Lenartavičius”, taip reikšda-
mi paramą Lietuvos piliečiui, kuris
šių metų balandžio 1 d. dalyvavo
Londone surengtuose protestuose
prieš G20 šalių vadovų susitikimą ir
žiebtuvėliu bandė padegti žaliuzes
marmuriniame banko pastate.

Primindami šį įvykį, ir, kaip teigė
vienas piketo organizatorių Darius
Pocevičius, norėdami parodyti, jog
Didžiosios Britanijos teisėsauga yra
mirštanti, protestuotojai uždegė žieb-
tuvėlį ir simboliškai palaikė prie pla-
kato.

Paklaustas, ar bandymas padeg-
ti, jo nuomone, yra normali protesto

forma, D. Pocevičius atsakė, jog M.
Lenartavičius ,,turbūt įsijautė į vaid-
menį”.

Piketas rengtas pirmadienį, nes
tą dieną turėjo vykti teismo procesas.
Piketo metu surinkta 17 parašų. Peti-
cija nunešta ambasados darbuotojams.

Lietuvos ambasados Londone at-
stovas Giedrius Tamašauskas teigė,
kad dėl šio įvykio su atstovybe nesu-
sisiekė nei M. Lenartavičius, nei
Jungtinės Karalystės pareigūnai. 

Piketo organizatorių išplatinta-
me pranešime spaudai teigiama, kad
per balandžio 1–2 d. neramumus
Londone buvo suimti 4 žmonės, bet
tik vienas lietuvis buvo apkaltintas
,,padegimu siekiant sukelti pavojų
aplinkinių gyvybei” ir pusę metų ka-
linamas didžiausiame Europos kalė-
jime.

Piketo dalyvių įsitikinimu, Lon-
done gyvenantis ir pinigų neturintis
Rytų europietis neva buvo pasirink-
tas kaip ,,atpirkimo ožys”. 

SPORTAS

Kaunas, rugsėjo 21 d. (ELTA) –
Nors tradiciškai Kauno medicinos
universitetas kasmet daugiausiai iš
visų miesto aukštųjų mokyklų priima
studijuoti iš įvairių užsienio valsty-
bių atvykusių jaunuolių, šiemet di-
desniu užsieniečių skaičiumi gali pa-
sigirti ir Vytauto Didžiojo universite-
tas. Naujuosius mokslo metus VDU
pradėjo nemažas užsieniečių būrys –
daugiau nei 60 pagal įvairias mainų
programas pusmečiui ar metams at-
vykusių studentų, tarp jų – ir žymios
Fulbright stipendijos laureatė.

Anot Tarptautinių ryšių tarny-
bos direktorės Zinos Baltrėnienės,
kasmet augantis studijomis VDU be-
sidominčių gabių studentų skaičius
rodo, kad jaunas universitetas Lietu-
voje ir užsienyje jau užsitikrino stip-
rią vietą ir nenusileidžia kitiems.

VDU renkasi ir vis daugiau pagal
populiariausią mainų programą ,,LLP
Erasmus” atvykstančių studentų,
kurie vertina studijų kokybę ir nori da-
lytis turimomis žiniomis bei patirtimi.

,,Anksčiau atvykusius studentus
lyginome su turistais – juos domino
šalies istorija, kultūra, gyvenimas

postkomunistinėje valstybėje, o ne
universitetas, siūlomos studijos, jų
kokybė. Dabar jie žino, kur važiuoja,
ko nori, ir atvykę pramogas derina
prie studijų, o ne atvirkščiai, kaip bu-
vo programos vykdymo pradžioje”, –
sakė VDU Tarptautinių ryšių tarny-
bos Tarptautinių programų koordi-
natorė Jurgita Pilypaitytė.

Taip pat didesnis nei paprastai ir
visai studijų trukmei universitetą pa-
sirinkusių užsieniečių skaičius. Ba-
kalauro ar magistro kvalifikacinių
laipsnių siekiantys užsieniečiai išsi-
skiria ypač stipria motyvacija. Dalis
jų stebina itin geromis lietuvių kal-
bos žiniomis.

Iš Jungtinių Valstijų verslo admi-
nistravimą studijuoti atvykęs Lukas
Poderis VDU pasirinko paklausęs
draugų patarimų. Justinai Subačiū-
tei iš JAV grįžti į Lietuvą ir studijuoti
čia buvo sena svajonė. Apie studijas
Lietuvoje ne vienerius metus svajojo
ir puikiai lietuviškai kalbantis Ghu-
lam Rabani Rahmat iš Afganistano,
šiemet jo noras išsipildė – jis VDU
įstojo studijuoti teisės mokslus. 

Prie Jungtin∂s Karalyst∂s ambasados
vyko piketas 

I. Marçiulionytè nebesivaržys 
dèl UNESCO vadovo pareigû�

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsidėkojo
artimiesiems asmenų, gelbėjusių žydus, ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais ap-
dovanojo 47 geros valios piliečius. Šalies vadovė šiuo gražiu pavyzdžiu ragi-
no sekti kiekvieną ir pabrėžė, kad tautos paniekinimas, persekiojimas ir nai-
kinimas yra neatleistinas nusikaltimas. Pasak D. Grybauskaitės, kiekvienais
metais rugsėjo mėnesį minėdami Žydų genocido aukų atminimo dieną, prisi-
mename įvykius, nuo kurių praėjo jau daugiau nei pusė amžiaus, tačiau jie
tebelieka tokie pat skaudūs ir sukrečiantys. 

Prezidentė D. Grybauskaitė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo
Kazį Vitkevičių.                                             Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) –
Lietuva atšaukė ambasadorės Inos
Marčiulionytės kandidatūrą UNESCO
generalinio direktoriaus rinkimuose
ir parems Austrijos atstovę, euroko-
misarę Benita Ferrero-Waldner, pra-
nešė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas.

,,Daviau nurodymus atšaukti
mūsų kandidatūrą, kad bendra Eu-
ropos Sąjungos (ES) kandidatė galėtų
užimti UNESCO generalinio direkto-
riaus pareigas. Tokia kandidatė da-
bar yra B. Ferrero-Waldner, surinkusi
daugiausiai balsų. Padėtį reikia ver-
tinti realiai. Mes, būdami ES nariai,
raginame visas ES nares balsuoti už
ES kandidatą ir sutelkti bendras jė-
gas”, – sakė V. Ušackas.

Lietuvos ambasadorė UNESCO
I. Marčiulionytė per pirmą balsavimo
ratą Paryžiuje gavo 3, antrame rate – 4
balsus iš 58. UNESCO generaliniam di-
rektoriui išrinkti reikia 30 balsų.

Per antrąjį balsavimą didžiausio
palaikymo sulaukė Egipto kultūros
ministras Farouk Hosni, gavęs 23
balsus iš 58 – vienu daugiau nei ket-
virtadienį.

B. Ferrero-Waldner penktadienį
gavo 9 balsus – ketvirtadienį ji buvo
sulaukusi 7 šalių paramos. Vos vienu
balsu penktadienį nuo jos atsiliko bu-
vusi Bulgarijos užsienio reikalų mi-
nistrė Irina Bokova. Kol kas nėra aiš-
ku, ar Bulgarija paseks Lietuvos pa-

vyzdžiu.
V. Ušacko įsitikinimu, I. Marčiu-

lionytės kandidatavimas davė Lietu-
vai daug naudos. ,,Noriu padėkoti I.
Marčiulionytei ir visam diplomati-
niam korpusui, kuris padėjo garsinti
Lietuvos vardą tarp UNESCO narių
ir skleidžiant kultūros paveldo poli-
tiką”, – sakė V. Ušackas.

Penktadienį be jau minėtų kan-
didatų už I. Marčiulionytę daugiau
balsų gavo ir Ekvadoro atstovas, ta-
čiau, nepatvirtintais duomenimis,
trijų Baltijos šalių remiama I. Mar-
čiulionytė aplenkė Rusijos užsienio
reikalų viceministrą Aleksandr Ja-
kovenko, už kurį penktadienį balsavo
3 UNESCO Vykdomosios tarybos at-
stovai, nors ketvirtadienį jis buvo ga-
vęs 7 balsus, taip pat Benino, Tanza-
nijos ir Kambodžos atstovus.

Kol kas pirmaujančio Egipto at-
stovo F. Hosni šalininkai tvirtina, kad
jo pergalė taptų svarbia Vakarų šalių
žinia musulmonų pasauliui. Tačiau
šiuos rinkimus aptemdė pareiškimai,
jog šis egiptietis negali vadovauti
UNESCO, nes yra pasisakęs prieš Iz-
raelį.

Prieš pirmąjį balsavimo ratą F.
Hosni neigė jam mestus kaltinimus,
sakydamas, kad jo komentarai šiuo
klausimu buvo išsakyti per barnį su
Egipto musulmonų radikalais ir buvo
cituojami nepateikiant viso teksto.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) – Lietuvos autolenktynininkas Kazimieras
Vasiliauskas laimėjo Italijoje vykusį ,,Formulės-2” automobilių lenktynių čem-
pionato 13-ąjį etapą. 19-metis lietuvis tapo pirmuoju mūsų šalies atstovu, iš-
kovojusiu pergalę tokio rango varžybose.            James Bearne (ELTA) nuotr.
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VARŠUVA
Baltijos jūroje netoli Darlovo

miesto, esančio Lenkijos Vakarų Pa-
mario vaivadijoje, sekmadienį nu-
skendo lenkų žvejybinis traleris, vie-
nas jūreivis dingo be žinios, pranešė
naujienų agentūra PAP. Kaip sakė
lenkų Jūrų tarnybos gelbėjimo ir pa-
ieškų koordinavimo centro darbuoto-
jas, laivas nuskendo per vieną minu-
tę, esant geroms oro sąlygoms. Laive
buvo 9 žvejai, kurių 8 išgelbėjo neto-
liese buvę žvejybiniai traleriai. Din-
gusio žmogaus paieškos buvo bevai-
sės. Kodėl laivas nuskendo, vis dar
neaišku. 

PARYŽIUS
Prancūzijoje buvęs premjeras

Dominique de Villepin užsipuolė
prezidentą Nicolas Sarkozy teismo
procese, kuris prasidėjo pirmadienį
dėl kaltinimų sąmokslu apšmeižti
prezidentą. 55 metų D. de Villepin
kaltinamas sąmokslu apšmeižti N.
Sarkozy 2004 m., kai jiedu įnirtingai
kovojo dėl savo partijos paskyrimo
kandidatu į šalies prezidento parei-
gas. D. de Villepin neigia padaręs ką
nors neteisėta. Jei jo kaltė bus pripa-
žinta, jam grės kalėjimas iki 5 metų
ir 45,000 eurų bauda.

BERLYNAS
Viena Vokietijos prokurorė pra-

nešė, kad gydytojai pažadino iš dirb-
tinai sukeltos komos paauglį, kuris
praeitą savaitę įsiveržė į savo mokyk-
lą ginkluotas kirviu, peiliais ir ,,Mo-
lotov kokteiliais” bei sužeidė 9 moks-
leivius ir mokytoją. Pareigūnė nuro-
dė, kad prokuratūra vėliau išduos
įtariamojo suėmimo orderį dėl dešim-
ties mėginimų nužudyti, jeigu jo
būklė nepablogės. Paauglys įsiveržė į
Bavarijos miesto Ansbacho mokyklos
klasę prasidėjus pamokoms. Jis
sviedė į klasę ,,Molotov kokteilius” ir
puolė moksleivius kirviu. Policijai su-
laikant užpuoliką, jis buvo peršautas. 

MASKVA
Buvęs Rusijos prezidentas Boris

Jelcin kelerius paskutinius metus

prieš mirtį buvo sekamas šalies spe-
cialiųjų tarnybų ir gyveno ,,auksi-
niame narve”, kurį sukūrė vadovo
paskirtasis įpėdinis Vladimir Putin,
pareiškė vienas garsus Kremliaus
kritikas. V. Putin nurodymu buvo
klausomasi B. Jelcin pokalbių tele-
fonu, sakė buvęs Rusijos premjeras
Michail Kasjanov, kuris griežtai kri-
tikuoja dabartinę šalies vyriausybę.
Jis pridūrė, lankytojams taip pat
buvo apribotos galimybės susitikti su
šalies vadovu, kuris buvo pirmasis
demokratiškai išrinktas Rusijos pre-
zidentas. Šiuos komentarus M. Kas-
janov išsako savo knygos ištraukoje,
kurią išspausdino Rusijos opozicijos
leidžiamas savaitraštis ,,Novoje
Vremia”. 

DELIS
Stiprus 6,3 balo žemės drebėji-

mas pirmadienį sukrėtė Himalajų
kalnuose esančią nuošalią Butano
Karalystę, pranešė JAV Geologijos
tarnyba,  požeminiai smūgiai taip pat
buvo juntami Indijos šiaurės vaka-
ruose ir Bangladeše. Kol kas negauta
jokių pranešimų apie nukentėjusiu
žmones ir sugriovimus.

WASHINGTON, DC
Penktadienį mirė Irving Kristol,

kuris buvo žinomas kaip griežtas
antikomunistas ir kaip ,,neokonser-
vatyvizmo krikštatėvis”, nulėmęs
šiuolaikinę JAV politiką. Jam buvo
89 metai. ,,Jo išmintis, nuovoka, gera
nuotaika ir didžiadvasiškumas pa-
vertė jį kelių mąstytojų ir valstybės
tarnautojų kartų draugu”, – sakoma
nepasirašytame ,,The Weekly Stan-
dard” pranešime. 2002 m. liepą tuo-
metinis prezidentas G. W. Bush apdo-
vanojo I. Kristol Prezidento laisvės
medaliu – aukščiausiu JAV civiliniu
apdovanojimu.

JERUZALĖ
Izraelis Rusijai pasakė, kad

nepuls Irano, interviu CNN tvirtino
prezidentas D. Medvedev, tokį puo-
limą pavadinęs ,,blogiausiu dalyku,
kokį galima įsivaizduoti”. Pasak D.
Medvedev, Izraelio prezidentas Shi-
mon Peres tokį dalyką pasakė per
rugpjūtį įvykusį susitikimą Rusijos
Sočio kurorte.

Rusijai priimtinas tik bendras
su Washington PRG sistemos

projektas 

Amerikiečiams atsisakius Lenkijoje statyti priešraketinio skydo elementus,
lenkų ginklų gamykla ,,Bumar” siūlo parengti nuosavą priešraketinę sistemą.

SCANPIX nuotr.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) –
Rusija nusiteikusi prieš bet kokias
Jungtinių Valstijų siūlomas priešra-
ketinės gynybos (PRG) sistemas,
jeigu jose nenumatytas Rusijos daly-
vavimas, sakė Rusijos ginkluotųjų
pajėgų generalinio štabo viršininkas.

Šveicarijoje viešintį Rusijos pre-
zidentą Dmitrij Medvedev lydėjęs ge-
neralinio štabo viršininkas generolas
Nikolaj Makarov sakė žurnalistams,
kad Maskvai būtų priimtinas Wa-
shington pasiūlytas bendros PRG
sistemos projektas.

,,Arba reikia kurti priešraketinę
gynybą kartu, arba...”, – Rusijos nau-
jienų agentūros citavo N. Makarov
pasisakymą, kuris šį sakinį paliko ne-
užbaigtą.

Jungtinės Valstijos praeitą savai-
tę paskelbė atsisakančios planų iš-
dėstyti PRG skydo elementus Čekijo-
je ir Lenkijoje, kurie buvo smarkiai
supykdę Rusiją.

Maskva siūlė Washington kurti
bendrą PRG ankstyvojo perspėjimo
sistemą, kurioje būtų naudojamos
šiuo metu veikiančios Rusijos radio-
lokatorių stotys, esančios prie jos
pietinio Armaviro miesto ir Azerbai-
džano miesto Gabalos.

N. Makarov sakė, kad Rusija ir
JAV gali bendradarbiauti priešrake-
tinės gynybos srityje, tačiau konkre-
čios derybos dėl bendros sistemos
nevyksta.

Rusija kol kas nepriėmė spren-
dimo atsisakyti įkurti kompleksus
„Iskander” Kaliningrado srityje, JAV
nusprendus nekurti PRG dalių Euro-
poje, pareiškė N. Makarov.

„JAV priešraketinės gynybos sis-
temos neatsisako, ją pakeičia jūrine
sudedamąja dalimi”, – pažymėjo jis.

Rusija neigiamai žiūri į tai, kad
naujos JAV PRG dalys numatomos
išdėstyti Kaukaze, pareiškė N. Maka-
rov. Į klausimą apie pasitarimus su
JAV dėl PRG jis atsakė, kad jos te-
bevyksta. 

Tuo tarpu buvęs Lenkijos prezi-
dentas Aleksandr Kwasniewski in-
terviu vokiečių žurnalui „Der Spie-
gel” pareiškė, kad nereikia dramati-

zuoti JAV sprendimo atsisakyti prieš-
raketinio skydo statybos planų Vidu-
rio Europoje. Kaip rašo Lenkijos
naujienų agentūra PAP, eksprezi-
dentas sakė nesutinkąs su teiginiu,
jog „JAV išdavė Lenkiją”.

„Man ir kai kuriems politikams
nėra staigmena, jog amerikiečiai
pakeitė savo planus, nes jau Obama
rinkimų kampanijos metu buvo kal-
bama apie techninius gynybos planus
ir išlaidas jiems”, – sakė A. Kwas-
niewski.

„Kalbant apie saugumą reikia
prisiminti, jog amerikiečiai kuria
naują gynybinę sistemą, kuri bus pa-
tikimesnė”, – pabrėžė A. Kwas-
niewski. Pasak buvusio Lenkijos va-
dovo, nors JAV sprendimą ir galima
vertinti kaip Rusijos pergalę, jo ne-
galima vertinti „tik savo kiemo” po-
žiūriu.

A. Kwasniewski taip pat pripa-
žino, kad Lenkijos ir Čekijos vaidmuo
Washington politikoje sumažėjo.
„Nors Ukraina, Baltarusija ir Kauka-
zo šalys nėra įgyvendinusios visų
demokratijos normų tokiu lygiu, kad
galėtų būtų priimtos į demokratinių
šalių būrį, Europos politikai privalo
rūpintis, kad Amerika šių regionų
neužmirštų”, – sakė jis.

Amerikiečiams atsisakius Len-
kijoje statyti priešraketinio skydo
elementus, lenkų ginklų gamykla
,,Bumar” siūlo parengti nuosavą
priešraketinę sistemą, kuri saugotų
Lenkijos oro erdvę, rašo dienraštis
,,Rzeczpospolita”. Kaip dienraščiui
sakė ,,Bumar” direktorius Edward
Nowak, įmonės specialistai yra pajė-
gūs sukurti tokią gynybinę sistemą,
kuri nuo raketinio puolimo saugotų
ne tik Lenkiją, bet ir gretimas šalis.

,,Rzeczpospolita” rašo, jog prieš-
raketinio skydo programos parengi-
mo projektas ,,Skydas Lenkijai” jau
perduotas šalies gynybos ministrui.
Dienraščio žiniomis, Lenkijos spe-
cialistai ieško būdų priešlėktuvinei
sistemai pagerinti. Naujos programos
įgyvendinimas galėtų kainuoti iki 15
mlrd. zlotų.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!
www.draugas.org
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Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir jo
mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus
nenorėjo, kad kas apie tai žinotų.
Mokydamas savo mokinius, jis tvirti-
no: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į
žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet
nužudytas jis po trijų dienų prisi-
kels.” Mokiniai nesuprato tų žodžių,
bet nedrįso jį klausti.

Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis
paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės
kelyje?” Jie tylėjo. Mat kelyje jie
ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. At-
sisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė:
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie
paskutinis ir visų tarnas!” Paėmęs
mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsi-
kabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs
priima tokį vaikelį, tas priima mane,
o kas priima mane, tas ne mane pri-
ima, bet tą, kuris yra mane siuntęs”.
(Mk 9, 30-37)

Jėzus keliauja Jeruzalės link,
kur bus suimtas, nužudytas ir po
trijų dienų prikeltas. Jis užsuka pas-
kutinį kartą į Kafarnaumą. Greičiau-
siai apsistoja Petro ir Andriejaus
namuose. Paprastai būna, kad apaš-
talai namuose privačiai klausinėja Jė-
zų, ką reiškia vienas ar kitas dalykas.
Šį kartą Jėzui reikia jų paaiškinimo:
„Apie ką kalbėjotės kelyje?” Jie
sutrikę tyli, nes iš tiesų neturi kuo
pasigirti: kalbėtasi visiškai priešingai
Žmogaus Sūnaus paskelbtai nuolan-
kumo kelionei.

Panašiai, kaip ir prieš tai buvusį
Jėzaus skelbimą apie Velykų slėpinį
lydėjo Petro prieštaravimas, atsklei-
dęs, jog mąstoma „ne Dievo minti-
mis”, taip ir dabar po antrojo skelbi-
mo kilusios diskusijos tarp mokinių
parodo, jog jie ir toliau mąsto grynai
„žmonių mintimis” (Mk 8, 31-33).

Jėzus vėl turi aiškinti (ir tai tęsis
per visus amžius), jog mokinio kelias
negali būti kitoks, nei Mokytojo
kelias. Dar kartą jis yra priverstas
patikslinti jo sekimo reikalavimus:
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie

paskutinis ir visų tarnas!” Vadinasi,
reikia priimti kita tvarka išdėstytas
vertybes, iš esmės besiskiriančias
nuo pasaulio vertybių, reikia atlikti
mąstymo revoliuciją (lot. revolutio –
apsisukimas, pokytis).

„Jei kas trokšta būti pirmas...”.
Galima trokšti būti pirmam. Tai nėra
draudžiama, tai nėra nuodėmė. Jėzus
tik apreiškia naują ir skirtingą kelią
tam pasiekti: ne kitų sąskaita, bet
kitų naudai. Juk jis tęsia: „tebūnie
paskutinis ir visų tarnas”. Šis tarnys-
tės kelias yra priešingas galios troš-
kimui, vedančiam į aplinkybes, kai
vienas viešpatauja, o kiti tarnauja;
vienas tapo „laimingu” (jei iš viso ga-
lima viešpataujant būti laimingu), ki-
ti – nelaimingi; vienas yra nugalėto-
jas, visi kiti – nugalėti. Bet koks pa-
saulyje esantis blogis, ypač karai, ky-
la būtent iš tos šaknies – save laikyti
didesniu už kitus.

Jėzus atliko revoliuciją ne kitus
naikindamas, bet save atiduodamas
kitiems, tarnaudamas kitiems, pakel-
damas kitus. Tai nėra gyvenimo ar
progreso nuvertinimas, bet greičiau
priešingai – gyvenimo postūmis, tik-
rasis gyvenimas. Jėzus nepanaikina
didelių darbų troškimo. Yra privalu
būti pirmam, tačiau kelias tam pa-
siekti yra pasikeitęs: ne per kitų gal-
vas tai yra daroma, bet nusižeminant
ir pakeliant kitus kartu su savimi.

Matome aiškų skirtumą tarp pa-
gonybės ir krikščionybės. Pagonys
aukština silpnojo auką stipresniojo
naudai, krikščionybė aukština stip-
resniojo auką silpnesniojo naudai.
Žmonijos istorija pasikeitė nuo to
laiko, kai Dievas nuolankiai pasilen-
kė prie mūsų (žr. Jn 1,14; 13, 1-17).
Juk dabartinės visuomenės didžiau-
sias pasididžiavimas yra rūpestis
kenčiančiais, prispaustaisiais, neį-
galiaisiais. Tai kyla tiesiogiai iš krikš-
čioniškosios revoliucijos, nors ir para-
doksalu, jog ta pati visuomenė šian-
dien priešinasi krikščionybei, iš ku-
rios gavo savo pamatines vertybes.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

A†A ALEKSUI KARALIŪNUI
ATMINTI

BRONIUS NAINYS

Nors jau dveji metai, bet kažin
kokia tuštuma lieka, ir tiek. Ją la-
biausiai pajuntu bažnyčioje. Visada
sėdžiu vakarinėje koridoriaus pusėje
paskutinėje eilėje, prie sienos. Tai
mano nuolatinė vieta, nes silpnėjanti
klausa čia geriausiai pagauna nuo al-
toriaus sklindančius garsus. Alto-
riaus iš čia nematau, nė prie jo Mišias
atnašaujančio kunigo, ir tik dalį
maldininkų, tačiau visada matau prie
lango, žemutinėje bažnyčios dalyje
sėdinčius. Ten, paskutinėje eilėje,
kaip ir ,,manojoje’’, koridoriuje, be-
veik visada tie patys žmonės. Joje ir
Alekso bei Alės Karaliūnų vietos. Ir
atsisėdus pirmas mano žvilgsnis –
visada į juos. Tačiau, deja, jau dveji
metai, iš tikrųjų turbūt pustrečių, kai
toje eilėje sėdi tik viena Alė. Žvilgsnis
– ir širdyje kažin kokia tuštuma. Ir ne
tik šiai vienai akimirkai. O buvo taip
jauku ir miela.

Rytoj važiuosim pas Karaliūnus,
dažnai džiaugdavosi Bronė, grįžusi iš
Centro po dienos darbų. Alė pakvietė
užkandžiuko. Ir taip būdavo dažnai.
Kartais kvietimai ateidavo taip, kaip
čia minėtas, per Bronę, kartais ji pa-
kviesdavo po Mišių, vos tik išėjus iš
bažnyčios, kartais paskambindavo ir
į namus. Ir mudu su Brone važiuo-
jam. Tai būdavo pati maloniausia
savaitinės kasdienybės pertraukėlė. 

Elena Karaliūnienė – pagirtina
šeimininkė. Ir svarbiausia – šį užsi-
ėmimą mėgstanti. Vargu ar kuri nors
kita geriausia gali ją pralenkti gry-
bais. Jų visokių, pririnktų Wisconsin
valstijoje, kur Karaliūnai turi vasar-
namį: virtų, keptų, tušintų, marinuo-
tų. O ypač jų derinys kartu su ten pat
Alekso pagauta žuvim. Kas begali
būti skaniau!? Ir dar tokioje mieloje
bendrijoje. Ir taip daug metų.

Ketveriukė atrodė sava ir nieka-
da nesibaigsianti, nes buvo tokia tik-
roviška. Mane ir Alį siejo bendras
darbas ,,Pasaulio lietuvio” gamyboje
ir prekyboje – Alis tvarkė jo iždą ir
padėjo leidinį platinti, o Bronė kartu
su Ale ir jų iš apie 50 moterų sutelkta
kultūrinė bendrija buvo pagrindinis
Pasaulio lietuvių centro gyvybės šal-
tinis. Tad būdavo ne tik apie ką kal-
bėti, bet ir ką kartu daryti.

Ypač kad mane ir Alį domino dar
ir Lietuvos politika. Tai būdavo ma-
loniausios kartu praleistos valandos.
Bendravimo kelias ėjo valgomajame
per grybus, kurių bent keturi skir-
tingi patiekalai sudarydavo spalvingą
ratelį stalo viduryje. Mudu su Aliu
versdavom netikusias Lietuvos val-
džias, gaila, kad Lietuva tos mūsų
išminties negirdėjo. Kitaip nė viena iš
jų daugiau negu pusmetį nebūtų
išsilaikiusi.

Alė su Brone aptardavo tikroviš-
kesnius reikalus: pavasariais – puoš-
nių Velykų stalų valgiaraščius, vasa-
romis – gegužinių linksmybes, ru-
deniais – Moterų savaitgalių, Centro
vakarienių kalbėtojas, kalėdines
muges, prieš Kalėdas – jausmingas
Kūčių programas. Ir kaip nekeista,
kartais imdavom kalbėti visi iš karto:
aš su Aliu – savo, Bronė su Ale – savo.
Per tuos pačius grybus. Ir vieni
kitiems nekliudydavom. Ir niekad
nenorėdavom kalbų baigti ir važiuoti
namo. Tokios smagios buvo tos grybų
popietės. Beje, Bronė grybų nevalgė,
tačiau Alė niekada nelikdavo nu-
skriausta, nes aš atsakydavau už abu.

Deja, šiandien šios bendrijos ne-
bėra. Išsiskyrėm. Aukščiausiojo valia.
Ir liko tik malonūs prisiminimai.
Grįžta jie visada, pažvelgus į tą vietą
bažnyčioje, kur kartu su Ale sėdėjo ir
Aleksas. Tačiau lyg žaibas praskrieja
mintimis, ir vėl iš naujo pasidaro taip

Vieną vasaros popietę Pasaulio lietuvių centre, kuriam Karaliūnų šeima skyrė
labai daug savo darbo ir laiko (iš k. į d.): Rūta, Elena, Živilė ir Aleksas. Nuotr.
Nėra sūnaus Rimanto.

tuščia, tuščia. Ir kažko labai gaila. Su
Aliu mintimis dalintis buvo ne tik
miela, bet ir prasminga. Turėjo jis
dabartinę, modernią, kompiuterinę
žinių gaudymo įrangą ir, gerai įvaldęs
naudojimosi ja techniką, žinojo, kas
vyksta tėvynėje – kiekvieną minutę,
jeigu norite, suvokė padėtį ir suge-
bėjo ją tikroviškai vertinti. Tuščia
liko ir šioje vietoje. Tuščia, manau, ne
tik man.

Alekso Karaliūno pasigenda ir vi-
sa lietuviška aplinka. Toji, kuri mūsų
lietuviškame gyvenime yra pati svar-
biausia: skautai, kuriems jis atidavė
didžiausią savo gyvenimo dalį, Lietu-
vių Bendruomenė, ypač jos kultūrinė
pusė, Pasaulio lietuvių centras, ku-
riame jis buvo nuolatinis moterų kul-
tūrinio būrelio, sakykim, ,,fizinis”
talkininkas. Bet labiausiai – draugai,
nes su Aliu visada labai malonu ir
miela buvo bendrauti.

Prieš dvejus metus iškeliavusiam
Aleksui Karaliūnui prisiminti, vasa-
ros pabaigoje, nors jos karščiams dar

stipriai plakant, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčoje, Lemon-
te, išklausę ankstyvas Mišias už jo vė-
lę, Alės Karaliūnienės pakviesti rin-
komės kaimynystės ištaikingoje golfo
svetainėje pusryčių. Apie 50 giminių,
artimiausių bendradarbių, draugų,
giliai apgailėdami netektį reiškėme
užuojautą šeimai, beje, ir patys sau,
nes esame netekę tauraus lietuvio
patrioto, tautos darbininko, o taip
pat ir ypač vertingo, draugiško žmo-
gaus. Tad ir niekad mes jo neuž-
miršim, ypač tie, kuriems arčiau jo ir
šios, daug lietuvių tautai davusios,
Alės ir Alekso lietuviškai išaugintos
šeimos teko būti. Primins jį pras-
mingas šeimos pastatytas paminklas
ant kapo lietuviškose Kazimierinėse
ir darbai, ypač Pasaulio lietuvių cent-
re, kur juos pasišventusiai ir energin-
gai tęsia Alė, dažnai patalkininkau-
jama tėvelio pėdomis skautijoje stip-
riai žengiančios dukters Rūtelės. Kol
patys nukeliausim ten, kur Aleksas
amžinai ilsisi, ir vėl susitiksim. 
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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

Marija D. Navickas, gyvenanti Westlake Village, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija Meškauskas, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė dvi „Draugo”
prenumeratas metams ir paaukojo dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus  skaitote ir dosniai remiate.

Astrida Pauperas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Kastytis Giedraitis, gyvenantis Livonia, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Anna Janevicius, gyvenanti Kankakee, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr.90

Traukdamiesi vėliau važiavome
per Dno, Porchovą, Pskovą ir kitus
mažiau žinomus Rusijos miestus, kol
pasiekėme kažkokį miestelį netoli
Estijos sienos.

Čia mus visus, kartu su visa
bataliono ginkluote ir manta, susodi-
no į traukinį, ir kelionę Lietuvos link
jau tęsėme geležinkeliu. Vyrų nuotai-
ka buvo gera. Visi džiaugėmės savo
sėkme, kad išlikome gyvi, kad jau
greitai būsime Lietuvoje ir pasi-
matysime su artimaisiais. Gavę alko-
holinių gėrimų, visi atsipalaidavo ir,
išsidėstę vagonuose, su savo kovos
draugais šventė laimingą grįžimą iš
Rytų fronto. Mūsų ešelonas tuomet
važiavo per Latvijos teritoriją ir buvo
kažkodėl trumpam sustojęs. Aš su
savo geru fronto draugu, vokiečiu
puskarininkiu Anthony Betz, taip pat
kiek išgėrę, linksmai šnekučiavomės
prie karininkų vagono. Mūsų pokalbį
netikėtai nutraukė tuometinis bata-
liono vadas vokietis Fiihrer. Išėjęs ir
išvydęs mane, jis draugiškai paprašė
prieiti arčiau ir atvirai pasakė:

– O, Leo. Tu geras vyras, klau-
syk. Rusai čia vėl netoli pralaužė
frontą ir kyliu įsiveržė į mūsų pozici-
jas. Mus siunčia atgal į frontą, kad
padėtume atremti bolševikų puoli-
mą... Tu pereik per vagonus ir pasa-
kyk savo vyrams, kad jie grupelėmis,
bet ne daugiau, kaip po 3–4 žmones,
paliktų traukinį ir grįžtų namo savo
keliais. Kitaip, mes būsime priversti
vėl lįsti į apkasus... Ar supratai?

– Taip! – atsakiau vokiškai.
– Beje, supranti, kad tai ne įsaky-

mas, ir aš tau nieko nesakiau! –
diskretiškai pridūrė bataliono vadas.

– Aišku! – atsakiau entuziastin-
gai ir nuskubėjau vykdyti jo slaptos
užduoties.

Deja, kaip greitai paaiškėjo, tą
,,Fiurerio” (taip mes jį, lietuviai vadi-
nome) pavedimą įvykdyti nebuvo taip
paprasta. Dalis mūsiškių jau buvo
taip įkaušę, kad susikalbėti su jais
buvo praktiškai neįmanoma. Vieni
jau buvo ,,smigę”, kiti dar dainavo ar
vogariojo, ir jiems jau buvo visai ne-
besvarbu, kur juos pasiųs. Jie galėjo
žygiuoti kad ir į patį pragarą. Bet
dabar, bėgti iš savo šiltų vagonų, jie
kažkodėl visai nesiruošė. Vis dėlto
man pavyko suagituoti apie du treč-
dalius bataliono karių. Mano draugas
Anthony Betz kuo nuoširdžiausiai
atkalbinėjo mane, nuo bėgimo kartu
su kitais, sakydamas, kad taip pasi-
elgdamas aš užsitrauksiu sau didelę
nešlovę, kad vėliau dėl to man teks
gailėtis ir panašiai. Aš taip nemaniau
ir, atsisveikinęs su suglumusiu Ant-
hony, išlipau iš traukinio.

Po to mūsų vadas vokiečių fronto
vadovybei pranešė, kad didžioji dalis
karių dezertyravo ir todėl batalionas
negalės grįžti į frontą, nes dabar nėra
net kam iškrauti vagonų su ginkluote
ir amunicija. Nors iškrovimo darbai
buvo kaip ir pradėti, Šiaurės fronto
vadai buvo priversti atšaukti įsaky-
mą ir leisti ,,girtuoklių” ešelonui ke-
liauti namo. Sena taisyklė, kad ,,gir-
tam sekasi” vėl pasitvirtino. Visi
pasilikę vagonuose pirmieji pasiekė
Lietuvą. O mes – ,,dezertyrai”, tuo
tarpu buvome priversti slapstyda-
miesi keliauti pėsčiomis ar ieškoti
pakeleivingo transporto.

Aš suorganizavau grupę ,,dezer-
tyrų”, į kurią be manęs įėjo dar 3

kariai. Vienas jų buvo kaunietis, pa-
varde Karvelis, gyvenantis Laisvės
alėjoje. Kitų dviejų neatsimenu. Susi-
tarėme, kad jeigu kas, visi trys apsi-
mes ,,pagautais dezertyrais”, kuriuos
aš, neva, lydžiu į Kauną, kad grąžin-
čiau į dalinį. Savo ginklus turėjome
visi, bet slėpėme juos po milinėmis.

Iš traukinio išlipome Latvijoje,
Rėzeknėje, todėl pirmiausia geležin-
kelio stotyje pradėjome dairytis kitų
traukinių, vykstančių Lietuvos link.
Keleiviniais traukiniais ar pakelei-
vingu kariniu transportu važiuoti be
dokumentų buvo labai rizikinga. Mus
kaipmat būtų susėmusi vokiečių karo
lauko žandarmerija.

Bet ir vėl pasisekė. Gana greitai
suradome prekinį traukinį, kuriuo iš
fronto atgal į Vokietiją buvo gabena-
ma amunicijos tara. Vokiečiai buvo
tvarkingi ir taupūs. Įvairias medines
dėžes bei kitą tarą nuo patrankų svie-
dinių, minų, šaudmenų jie tvarkingai
surinkdavo ir grąžindavo gamintojui,
kad tas pridėtų ,,šviežios produkci-
jos” ir siųstų atgal į frontą. Tokių trau-
kinių mašinistais daugiausia buvo len-
kai, nes geležinkelis iš Rytų fronto į
Vokietiją ėjo pro okupuotą Lenkiją.
Aš, neblogai mokėdamas lenkiškai,
nesunkiai susitariau su traukinio ma-
šinistu, kad jis mus pavežtų iki pat
Kauno. Nuoširdus lenkas, pamatęs,
kad mes ne vokiečiai, o ,,litwini”, mė-
ginantys pasprukti namo, draugiškai
įspėjo, kad pagrindinėse stotyse siau-
čia žandarai, todėl mums būtina sau-
gotis. Jis mus priėmė į garvežio ,,ten-
derį” – atvirą skyrių, kur laikomas
kuras – akmens anglis. Įsitaisėme gan
saugiai. Tarą gabenantys vyresnio
(apie 60 metų) amžiaus vokiečiai su
kariškomis uniformomis dar pavaiši-
no savo maistu. Kaune, prieš išlipda-
mas iš traukinio, kaip atlygį, lenkui
atidaviau savo ,,Zeiss Ikon” fotoka-
merą. Jis liko labai patenkintas.

Įžengęs į namus išgąsdinau savo
jauniausią sesutę Oną. Pirmąsias
akimirkas ji manęs negalėjo pažinti,
nes mano veidas ir visa uniforma bu-
vo pajuodę nuo anglies dulkių. Bet
greit patyrėme daug džiugesio…

Nusiprausęs ir užkandęs apsi-
rengiau Lietuvos kariuomenės uni-
forma ir kartu su sesute Ona išėjau
aplankyti brolio Vinco. Brolis po eili-
nio sužeidimo buvo gydomas Raudo-
nojo kryžiaus ortopedinėje ligoninėje
(Vytauto prospekto ir Kęstučio gatvių
sankryžoje). Šį kartą kulka jam buvo
perkirtusi kojos nervą. Anot jo, iš to
nervo buvo likęs tik siūlas. Daktarai
net buvo pasirengę tą koją pjauti.
Skausmas buvo nežmoniškas, bet
brolis atsisakė gydytis Vokietijos ligo-
ninėje, kad būtų arčiau namų. Ypač
dėl šio sužeidimo Vincas paskui kan-
kinosi iki gyvenimo pabaigos.

Aš tuomet džiaugiausi išlikęs
gyvas ir, kaip paleistas Karvelis bei
kiti du ,,dezertyrai”, jau planavau,
kad savo dalinio pats tikrai neieško-
siu ir į jį nebegrįšiu. Apgaulės bei
prievartos būdu mobilizuotas ir su
žandarų pagalba išvežtas iš Lietuvos,
dabar džiaugiausi laisve ir tikėjausi,
kad į jokią ,,Prancūziją” manęs dau-
giau jau niekas neišveš… Su tokiomis
nuotaikomis iš Panemunės ir ėjau
pas brolį, kai atsitiktinai prie pat
ligoninės, Vytauto prospektu kaip tik
važiavo mašina, pilna mūsų bataliono
kariškių.                    Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.       Mums reikia
elgtis lygiai taip pat, kaip elgtųsi kon-
flikto atveju, pvz. Danija, kuri irgi
yra ne per toliausiai nuo Rusijos,
bent jau nuo Kaliningrado.

– Rusija Lietuvos verslui yra
pati artimiausia, didžiausia ir
todėl geidžiamiausia rinka. Ar
noras patekti į tą rinką, joje išsi-
laikyti, Jūsų manymu, neskatina
verslininkų nuolaidžiavimo Ru-
sijai?

– Manau, kad tai labai teisinga
pastaba. Ramūnas Vilpišauskas vie-
name susitikime pastebėjo, kad Lie-
tuva kenčia nuo tam tikros pusiaus-
vyros nebuvimo tarp savo ekonomi-
nio ir politinio intereso. Politiniai ir
ypatingai saugumo interesai mus ve-
da toliau nuo Rusijos į NATO bloko
stiprinimą ir į euroatlantinę kryptį.
Tačiau ekonominiai interesai, deja,
mus vedė ir tebeveda į Rusiją. Tai nė-
ra normalu ir tas pusiausvyros nebu-
vimas mums nieko gero nežada todėl,

kad ekonominių santykių stiprinimas
ir gerinimas paprastai, normaliai
žvelgiant, turėtų gerinti ir politinius
santykius.

Jeigu mes to nematome, lieka li-
kiminis apsisprendimas – arba kartą
ir visiems laikams pakeisti verslo bei
ekonomikos kryptį į Vakarų ir Vidu-
rio Europą bei Aziją, arba pradėti
politiškai nuolaidžiauti Rusijai. Pas-
tarasis variantas, labai noriu tikėti,
neįmanomas, nes jis Lietuvai neat-
neštų nieko gero ir tik nusiųstų žen-
klą apie krypties kaitą Lietuvos poli-
tikoje. Tai priartintų mus prie gali-
mybių patirti kažką panašaus, ką
patyrė Gruzija – anksčiau ar vėliau
būtų nuspręsta išmėginti NATO
reakcijas. Tad gal verta pabandyti
įtikinti mūsų verslo svarbiausius žai-
dėjus iš esmės keisti savo verslo kryp-
tį ir mėginti verslą nukreipti į kitas
rinkas?

Sutrumpinta. 
Žurnalas ,,Kelias”

L. DONSKIS: „KALININGRADO KORTA”...
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EDVARDAS ŠULAITIS

Rugsėjo 13 d. Cicero lietuviams
buvo neeilinė diena. Tos dienos rytą
po šv. Mišių Šv. Antano parapijos baž -
ny čioje susirinkusiųjų į „kavutės”
kambarį išgirsta įdomesnių, nei pap -
rastai, dalykų.

Atvykusiųjų laukė JAV LB Cicero
apylinkės valdybos organizuoti kuge-
lio pusryčiai ir atsisveikinimas su
kun. dr. Kęstučiu Trimaku, kuris mė -
nesiui išvyksta į savo nuolatinę ke -
lionę Lietuvon.

Pasivaišinus prakalbo JAV LB
Cicero apylinkės valdybos pirminin -
kas Mindaugas Baukus, kuris pažy -
mėjo, jog šie kugelio pusryčiai su -
rengti norint paremti JAV LB Švieti-
mo tarybos rugsėjo mėnesį ruošiamą
Pa ramos telkimo vajų. Jis sakė, kad
iš 60 bendruomenės skyrių Ameri -
koje į tokį raginimą atsiliepė nedau -
gelis. Cicero bendruomenė yra viena
jų. Šių kugelio pusryčių pelnas, anot
pirmininko, bus skirtas šiam kilniam
tikslui paremti.

Kun. dr. K. Trimako kelionė 
į Lietuvą

Po M. Baukaus pranešimo į susi -
rin kusius tautiečius prabilo Cicero
lie tuvių dvasios vadovas kun. dr. K.
Tri makas. Nepaisant, kad jis Lietu -
voje šį kartą išbus tik mėnesį (nuo
rugsėjo 15 iki spalio 15 d.), jo pateik-
tų darbų sąrašas tėvynėje yra gana
įspūdingas.

Štai dalis jo veiklos plano Lie tu -
voje. 

Pagerbiant Sibiro kankinės atei-
tininkės Adelės Dirsytės atmintį
kunigas  dalyva us Šiaulių vyskupijos
Jau ni mo dienoje (rugsėjo 26 d.) mi -
nint A. Dir sytės mirties sukaktį, ves
pokalbius su jaunimu apie ją.

Rugsėjo 27 d. šv. Mišios Šiaulių
ka tedroje A. Dirsytės gimimo šimt-
mečio proga po šv. Mišių skaitys pa -
skaitą visuomenei.

Dalyvaus pasitarime dėl A. Dir -
sy tės Si bi re sukurtos maldaknygės
naujos lai dos, domėsis naujo leidinio
apie Adelę Dirsytę išleidimo klausi-

Neeilinis Cicero lietuvių susibūrimas

Išleidžiant Cicero lietuvių dvasios vadovą kun. dr. K. Trimaką ,,kavinės” vedė -
jos Jonė Bobinienė (kairėje) ir Mėta Gabalienė perduoda voką su parama
neturtingiems Lietuvos studentams.                        Edvardo Šulaičio nuotr.

Didžiausia lituanistinė mokykla JAV švenčia savo jubiliejų. Šventiniai renginiai jau prasidėjo. Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) mokiniai šeštadienį,
rugsėjo 19 d., parodė gražią jubiliejui skirtą programą, o rugsėjo 26 d. Jaunimo rūmuose, Pasaulio lietuvių centre 6 val. v. prasidės iškilmingas pokylis. Tel.
pasiteiravimui: 708-424-8605 (Regina Saulienė).
Nuotraukose: mokiniai į salę pakvietė mokyklos vadovės Svajonę Kerelytę (kairėje) ir Audronę Elvikienę; (dešinėje): vaikai stebėjo savo draugų suruoštą pro-
gramą.

Laimos Apanavičienės nuotraukos 

Maironio lituanistinė mokykla švenčia savo 50-metį

New York pristatyta Laimono Briedžio
knyga  ,,Vilnius: City of Strangers”

Lietuvos generalinis konsulatas
New York kartu su leidykla ,,Central
European University Press” 2009 m.
rugsėjo 10 d. surengė Laimono Brie -
džio knygos „Vilnius: City of Stran -
gers” pristatymą viename žinomiau -
sių nepriklausomų New York kny gy -
nų ,,Rizzoli”.

Knygos pristatyme gausiai daly-
vavo niujorkiečiai, besidomintys Vil -
niaus istorija ir kultūra, istorikai,
žur nalistai, kultūrologai, lietuviai,
lenkai, žydai, kilę iš Lietuvos. Svečius
pasveikino generalinis konsulas New
York Jonas Paslauskas.

Laimonas Briedis gimė Vilniuje,
apgynė daktaro vardą Kanadoje, Bri -
tų Kolumbijos universitete, dirbo To -
ronto universiteto istorijos katedroje.
Šiuo metu jis dirba ir gyvena dvie-
juose miestuose – Vilniuje ir Vanku -
ve ryje.

,,Vilnius: City of Strangers” –

tarsi geografinis romanas, besire -
miantis atvykėlių svetimšalių keliau-
tojų istoriniais liudijimais ir sekantis
vingiuotais besikeitusio Europos že -
mėlapio takais. 

L. Briedžio knygoje panaudoti
Na poleono, Fiodoro Dosto jevskio,
Stendalio, Levo Tols tojaus, Jo sifo
Brodskio ir kitų žinomų asme nybių
laiškai, dienoraščiai, pastebėjimai ir
apmąstymai.

Knygoje Vilnius atskleidžiamas
kaip slenkstis, ribinė daugelio tau-
tinių transformacijų ir asmeninių
virsmų vieta. Istorikai vadina knygą
kokybiškai nauju žingsniu Europos
istoriografijoje, o literatūros kritikų
ją vertina už grožio ir melancholijos
kupinų prarastų Vilniaus atsiminimų
atgaivinimą. 

LR generalinio konsulato  
New York info

mais. Leidinys bus spausdinamas
Lie tuvoje.

Ryšiai su Lietuvos ateitininkais:
pasitarimas su „Ateities” redaktore
Re da Sopranaite; Galimi susitikimai
su Ateitininkų federacijos vadovybe
ir ateitininkų jaunimu.

Ryšiai su visuomene, švietėjais,
žiniasklaida: dalyvavimas „Marijos
radijas” laidose (girdima visoje Lietu -
voje). Laidų temos: ,,Kristaus gyvy-
bės kultūra”, ,,Jaunimo religiniai
išgyvenimai ir tikėjimas”, „‘Draugo’
dienraščio šimtmetis ir jo katalikiš -
kumas”.

Apsilankymas Vytauto Didžiojo
uni versiteto Katalikų teologijos fa -
kul tete ir Kauno kunigų seminarijo-
je.

Tytuvėnuose spalio 3–4 d. savait-
galį dalyvaus seminare, kur skaitys
pa skaitą apie tikėjimo ir religinių iš -
gyvenimų psichologiją tikybos moky-
tojams bei pasauliečiams darbuoto-
jams parapijose.

Domėsis ,,Gyvybės kultūros” ini-
ciatyvinės grupės veikla ir naujo poe -
zijos rinkinio „Jis man dovanojo

būtį” spausdinimo rei kalais Kaune.
Dalyvaus kūrybos va ka re Kauno že -
mės ūkio universitete. Susitiks su da -
bartine „Draugo” Kultūros skyriaus
redaktore rašytoja Renata Šerelyte.

Išleidžiant kun. dr. K. Trimaką,
kaip paprastai, jam voką su pinigais
Lietuvos studentams paremti įteikė
kavinės vedėjos Mėta Gabalienė ir
Jonė Bobinienė. Kun. dr. K. Trima -
kas piniginę paramą žadėjo perduoti
kolegai dr. Eugenijui Danilevičiui,
ku ris labiau žino vietinių studentų fi -
nansinę padėtį. Visi palinkėjo išvyks -
tančiam kunigui kuo geriausios kelio -
nės ir  pasisekimo atliekant užsimo-
tus planus.

Kun. dr. K. Trimakas, išvykda -
mas į tolimą kelionę, paminėjo, jog jo
viešnagės Lietuvoje metu lietuviškas
pa maldas Šv. Antano parapijos baž -
ny čioje (9 val. r.) atnašaus kun. An -
tanas Gražulis, SJ. Vis laukiama dau-
giau tautiečių, kurie atsilankytų į šią
lie tuvių pastatytą ir Palaimintojo ar -
kivyskupo J. Matulaičio pašventintą
šventovę.
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Daugumai žmonių pažįstamas
atvejis – laikas miegoti, o užmigti
niekaip nepavyksta. Galima išgerti
migdomųjų, tačiau geriau išbandyti
kitą būdą – prieš miegą suvalgyti ką
nors skanaus ir padedančio užmigti.
Kai kurie maisto produktai atpalai-
duoja įtemptus raumenis, ramina
nervų sistemą, reguliuoja hormonų –
serotonino ir melatonino, skati-
nančių užmigimą, išsiskyrimą.

Prieš miegą naudinga suvalgyti
bananą. Bananuose yra ne tik sero-
tonino ir melatonino, bet ir magnio,
kuris atpalaiduoja raumenis.

Žinomas senas būdas – ramu-
nėlių arbata. Ramunėlės turi silpną
migdomąjį poveikį ir veikia kaip
natūralus kūno ir sielos atpalaiduoto-
jas.

Anglijoje ir JAV prieš miegą daž-
nai geria šiltą pieną. Pieno sudėtyje
yra triptofano – aminorūgšties, tu-
rinčios raminamųjų savybių, bei kal-
cio, padedančio pasisavinti tripto-
faną. Be to, pienas veikia psichiką:
žmogus tarsi grįžta į savo vaikystę,
kai būdamas mažas gerdavo pieną iš
buteliuko. Į šiltą pieną ar žolelių

arbatą galima įdėti truputį medaus.
Cukrus dideliais kiekiais gerai veikia
nervų sistemą, tačiau maži gliukozės
kiekiai slopina neurohormoną oreksi-
ną, kuris dirgina nervines ląsteles.

Valgyti prieš miegą nevalia, bet
dažnai labai norisi. Skrandžio neper-
kraus  šiek tiek keptų bulvių, kurios
sugeria rūgštis, trukdančias triptofa-
no gamybai.

Avižų košė – puikus melatonino
šaltinis. Jei užmigti trukdo nemalo-
numai darbe, depresija, pabandykite
prie košės pridėti 2 arbatinius šaukš-
telius linų sėmenų. Linų sėmenys
praturtintos omega-3 riebalų rūgšti-
mis, kurios pakelia nuotaiką.

Užmigti gali padėti migdolų rie-
šutai. Jų sudėtyje yra triptofano bei
raumenis atpalaiduojančio magnio.
Be to, šie riešutai naudingi širdies
darbui.

Pats geriausias triptofano šalti-
nis – kalakutiena. Reikia nepamiršti,
kad triptofanas geriausiai veikia
esant tuščiam skrandžiui, o jo poveikį
skatina angliavandeniai. Todėl vaka-
re galima suvalgyti sumuštinį su ka-
lakutiena ir grūdėta duona.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Maistas prieš miegą

Maistas nuo streso
Mokslininkams tapo aišku, kodėl

vaikai ir suaugusieji mėgsta ledus.
Paaiškėjo, kad ledai – puikus vaistas
nuo streso. Jo sudėtyje esantys pie-
nas ar grietinėlė turi triptofano –
natūralaus trankvilianto, kuris rami-
na nervų sistemą, gerina nuotaiką,
padeda kovoti su nemiga.

Šokoladas, kuriuo neretai puo-

šiami ledai, veikia smegenis lyg nar-
kotikas. Mokslininkai šokolado sudė-
tyje atrado medžiagą, giminingą hor-
monui adrenalinui. Panašiai kaip
kofeinas, ši medžiaga didina arterinį
kraujospūdį bei greitina pulsą, taip
padėdama prisitaikyti prie kintančios
aplinkos ir kovoti su stresu.

Maistas grožiui
Ne kartą esame girdėję, kad

reikia valgyti sveikai, kad tinkamuo-
se produktuose yra daug naudingųjų
medžiagų, kurios reikalingos ne tik
sveikatai, bet ir jaunystei palaikyti.
Taigi kokie tie tinkami produktai,
kuriais būtina papildyti savo valgia-
raštį?

Avokadai turi daug aliejaus ir B
vitaminų, kurie maitina odą. Nia-
cinas (vitaminas B3) yra ypač svar-
bus. Jis ramina suerzintą parau-
dusią, dėmėtą odą. Vienas avokadas
turi 3,8 mg niacino, t.y. 27 proc. kas-
dieninio poreikio.

Mango 80 proc. užtikrina kas-
dienį vitamino A, kuris palaiko ir
atnaujina odos ląsteles, poreikį. Kaip
antioksidantas jis taip pat kovoja su
neigiamu laisvųjų radikalų, skati-
nančių odos senėjimą, veikimu.

Migdolai – vitamino E, kuris
drėkina sausą odą ir stabdo pirma-
laikį veido audinio senėjimą, šaltinis.

Varškės sūrio produktai svarbūs
ne tik kaulams, bet ir veido odos būk-
lei. Bet odai yra svarbesnis ne kalcis,
o selenas.

Austrės – tai ne tik žinomi afro-
diziakai, jie svarbūs puikus cinko šal-
tinis, todėl gali padėti kovoti su akne. 

Keptos bulvės. Viena neskusta
kepta bulvė užtikrina 75 proc. kas-
dieninio vario poreikio. Varis kartu
su vitaminu C ir cinku svarbus elasti-
no gamybai.

Grybai turi daug riboflavino. Jis
svarbus odos atsinaujinimui, gyjant
žaizdoms po nudegimo ar chirurginių
procedūrų.

Kviečiai yra geras biotino šalti-
nis. Biotino stoka gali sukelti der-
matitą.

Burokai yra folatų ir natūralių
raudonųjų pigmentų, kurie gali ko-
voti su vėžiu, šaltinis. 

Cinamonas padeda kontroliuoti
cukraus kiekį kraujyje ir cholestero-
lio kiekį.

Granatų sultys mažina krau-
jospūdį ir turi daug antioksidantų.

Moliūgų sėklos didelio jose esan-
čio magnio kiekio dėka mažina anks-
tyvos mirties riziką.

Sardinės turi daug omega-3 rie-
balų rūgščių ir kalcio, taip pat ge-
ležies, magnio, fosforo, kalio, cinko,
vario ir mangano ir vitaminų B.

Šaldytos šilauogės (bruknės, mė-
lynės) turi labai daug naudingųjų me-
džiagų. Nors šaltis gali sumažinti kai
kurių maistingųjų medžiagų poveikį,
šaldytas uogas galima valgyti ištisus
metus. Jos ne tik gerina atmintį, stip-
rina regėjimą (mėlynės), bet ir yra
puikus priedas desertiniams patie-
kalams.

Konservuotas moliūgas – mažai
kalorijų turinti daržovė, turinti daug
vitamino A. Labai tinka norintie-
siems sulieknėti. 

,,Sveikas žmogus"

A † A
UOGUTĖ BALDIŠIŪTĖ

LABANAUSKIENĖ

Mirė 2009 m. rugpjūčio 26 d., sulaukusi 87 metų.
Gimė Medėniuose, Lietuvoje.
1949 metais emigravo į Ameriką ir Čikagoje išgyveno 31 metus.
Į pensiją išėjo 1980 m. ir persikėlė prie savo anūkų į North Cas-

cades, Washington valstiją.
Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas su žmona Mona, anūkai Saulius

su žmona Traci, Kris su žmona Tricia, Vitas ir Stasys; proanūkiai
Katie, Nicole, Ryleigh ir Zachary; marti Regina; sūnėnai, dukterė-
čios ir jų šeimos: Danutė Karpavačius, Teresė Avižienis, Sophia Stu-
kas, Ona Jurėnas-Polyak, Julytė Ruslys, Juozas Norkus, Algis Jurė-
nas; švogeris Petras Jurėnas; Lietuvoje seserys Ona Baldišiūtė, Ge-
nė Toliušienė, Danutė Liekienė ir jų šeimos.

Šv. Mišios buvo aukojamos St. Genevieve bažnyčioje Twisp,
Washington. A. a. Regina palaidota Twisp kapinėse šalia vyro a. a.
Vytauto Labanausko.

Nuliūdę Labanauskų šeima ir visi artimieji

PADĖKA
A † A

ALGIS A. REGIS

Regių šeima nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems atsisvei-
kinime su a. a. Algiu, laidotuvėse, už išreikštas užuojautas, aukas,
gėles ir užprašytas Mišias už jo sielą.

Dėkojame kun. A. Saulaičiui už maldas laidojimo salėje, už iš-
kilmingas šventas Mišias ir už laidotuvių apeigas Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinėse.

Dėkojame diakonui V. Paškauskui ir kun. Markui už pagalbą per
Mišias.

Dėkojame parapijos choro nariams, giedojusiems per šventas
Mišias, A. Barniškiui ir V. Momkui už solo giesmes ir vargonininkei
J. Lukminienei.

Dėkojame Čikagos Šaulių kuopos šauliams už iškilmingą garbės
sargybą ir Z. Bagdžiuvienei už atsisveikinimą Lietuvos Šaulių sąjun-
gos vardu.

Dėkojame A. Paužuoliui už informalios programos nuoširdų
pravedimą laidojimo salėje.

Dėkojame P. Jurkui, S. Kupriui, A. Sakalaitei, M. Šatienei ir V.
Trumpjonui už gražius atsisveikinimo žodžius Lietuvių Respub-
likonų Illinois Lygos, Amerikos Lietuvių Tarybos, Marquette Park
Lietuvių Bendruomenės, Jaunimo Centro valdybos ir Mažosios Lie-
tuvos Rezistencinio sąjūdžio organizacijų vardu.

Dėkojame A. Reneckiui už atsisveikinimo žodžius gausių
giminių Lietuvoje vardu.

Dėkojame nešusiems karstą P. Aglinskui, R. Buntinui ir V.
Trumpjonui.

Dėkojame Jonui Miglinui už didelę ir nuoširdžią pagalbą su
laidotuvių detalėmis.

Dėkojame D. Petkui už rūpestingą paskutinį žemiškąjį patarna-
vimą mūsų mylimam tėveliui.

Regių šeima

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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��JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius praneša, kad PLC
skai tykloje rugsėjo 23 d. 2 val. p. p.
žiū rovai galės pamatyti  filmą ,,Pa -
žais lio vienuolyno idilės”. Visi yra
ma lo niai kviečiami. 

��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. 

��Lietuvių parapijos, vienuolijos
ir organizacijos su savo vėliavomis
da  lyvaus Lietuvos tūkstantmečio šv.
Mišiose, kurias spalio 25 d., sekma -
die nį, 3 val. p. p. Čikagos katedroje
kon celebruos kardinolas F. George,
OMI ir arkivyskupas S. Tamkevičius
SJ. Vėliavų išrikiavimu ir eisena į ka -
tedrą rūpinasi Algis Kazlauskas. Kad
būtų numatyta vėliavoms reikalinga
vieta, visas parapijas, vienuolijas ir
or ganizacijas prašome iš anksto už -
siregistruoti skambinant Algiui Kaz -
lauskui tel.: 708-349-1911, arba
parašyti el. paš tu: 

alkazlauskas@ com cast.net

�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.

��Visus lietuvius kviečiame į JAV
Romos katalikų kunigų vienybės 100-
ųjų metinių minėjimą, kuris įvyks
spalio 11 d., sekmadienį, 3:30 val. p.p.
Šv. Andriejaus bažnyčioje, New Bri -
tain. Programoje: šv. Mišios, ku rias
at našaus vyskupas Paulius A. Bal -
takis. Pamokslą sakys prelatas Alber -
tas Kontautas. Mišiose dalyvaus pre -
la tas Edmundas Putrimas, Kunigų
religines šalpos atstovas  prelatas A.
Bart kus ir kiti kunigai. Po šv. Mišių
pa rapijos salėje bus vakarienė, trum -
pas pranešimas apie Kunigų vienybes
veiklą. Bus rodomas filmas apie Ku -
nigų vienybės išvyką į Lietuvą, pri si -
menant  a. a.  kunigą Joną Rik te raitį.
Renginį ruošia Kunigų vieny bės cent -
ro valdyba, Šv. Andrejaus parapijos
ko mitetas ir Connecticut LB apygar-
da.

��Spalio 18  d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno patalpose,
Putname,  ruošiamas  liaudies instru-
mentinio ansamblio ,,Vaivora” ir so -
lis tės Irenos Milkevičiūtės koncertas.
Programoje skambės populiarios lie -
tuvių liaudies dainos ir keletas arijų.
11 val. r. šv. Mišios atnašaus kunigas
A. Žygas. Jei bus norinčių Hartford,
New Britain, New Haven ir Wa -
terbury lietuviai bus nuvežti į kon-
certą autobusu (Kaina – 5 dol.). Kon -
certo bilieto kaina: suaugusiems 15
dol., studentams 7 dol., vaikams iki
12 metų – nemokamai. Dėl papildo-
mos informacijos kreiptis į Angelę Jo -
nynienę (New Britain) tel.: 860-828-
9954; Danutę Grajauskienę (Har  -
tford) tel.: 860-657-9067; Vytau tą
Petruskevičių (Waterbury) tel.: 203-
757-9382; Dziną Inkratienę (New
Haven) tel.: 203-768-7344 ir Žyd rūną
Gimbutą (New Haven) tel.: 203-314-
4645. Renginį ruošia Rytinio Connec-
ticut apylinkė ir Connecticut apygar-
da.

IŠ ARTI IR TOLI...

Rima K. Binder, gyvenanti Long  Beach, IN,
tapo „Draugo” garbės prenumeratore.  Šią skaity-
toją „Draugas” lankys dar vienerius metus. Nuošir-
džiai dėkojame už tai, kad mus skaitote ir sveikiname
tapus garbės prenumeratore.

Maloniai pranešame, jog vienas pirmųjų, mokėdamas internetu per
,,Paypal”, ,,Draugo” pokyliui paaukojo dr. Jonas Prunskis su žmona Terri. 

Primename, jog nuo šiol bilietus į „Draugo” 100 metų sukakčiai skirtą
pokylį Willowbrook pokylių salėje š. m. spalio 17 d., šeštadienį, jau galima
nusipirkti ir internetu per „Paypal”, atsiskaitant kreditine kortele. Daugiau
informacijos rasite „Draugo” svetainėje adresu: www.draugas.org

Administracija

Aldona ir Ramojus Vaičiai prieš išvykstant  į Lietuvą, užsisakė 10 bi-
lietų į ,,Draugo” jubiliejinį pokylį. A. ir R. Vaičiai yra organizacijos ,,Vaiko var-
tai į mokslą” pirmininkai ir nuoširdūs kitų labdaros darbų rėmėjai. Pokylio
rengimo komitetas nuoširdžiai dėkoja už dėmesį dienraščiui.

Birutė Bublienė iš Detroit, Michigan valstijos, įsijungė į ,,Draugo”
pokylio komitetą ir užsakė visą stalą savo draugams iš Detroit apylinkės į ju-
biliejinį pokylį. 

Rengimo komitetas kviečia ir kitų apylinkių žmones savo dalyvavimu ar
aukomis bei sveikinimais paremti dienraščio šventę.

Ruošiant JAV LB Vidurio Vakarų apygardos gegužinę dirbo daug talkininkų.
Nuotraukoje iš kairės: apygardos valdybos iždininkė Genovaitė Treinienė ir
vicepirmininkė Birutė Kairienė padeda prekiauti maisto talonėliais.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvių Fondo rėmuose veikia
net 75 specialios paskirties fondai,
ku rių palūkanos skiriamos steigėjų
nurodytiems tikslams, atitinkan-
tiems pagrindinę LF misiją.

Šią vasarą naujasis LF valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas krei -
pė si į Prezidentą Valdą Adamkų ir Al -
mą Adamkienę su pasiūlymu įs teigti
Adamkų specialų fondą Lie tu vių Fon -
do rėmuose. V. ir A. Adamkai ma lo -
niai priėmė pasiūlymą ir sutiko su -
teikti savo vardą naujam fondui. Jų
pa geidavimu naujasis fondas bus
skir tas remti lietuvius jaunuolius,
sie kiančius aukštojo išsilavinimo ap-

lin ko saugos srityje. 
Šių metų spalio 3 d., šeštadienį,

Lietuvių Fondas Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL rengia iškilmingą
po ky lį, skirtą pagerbti ilgamečius
fondo narius Prezidentą Valdą Adam-
kų ir Almą Adamkienę. Surinktos
aukos ski riamos steigiamam  Adam-
kų vardo stipendijų fondui.

LF vadovybė nuoširdžiai kviečia
vi sus lietuvius dalyvauti šventėje ir
prisidėti prie naujojo fondo, remsian -
čio lietuvius aplinkosaugos mokslų
stu dentus.

LF info

Prezidento V. Adamkaus ir LF valdybos pirmininko M. Kasniūno susitikimo aki -
mirka.                                                                        LF archyvo nuotr.

Lietuvių Fondo rėmuose
steigiamas V. ir A. Adamkų

fondas

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
Inžinierius Antanas Rudis, ,,Draugo” spau-

dos rūmų ir tėvų marijonų vienuolyno statybos
komiteto pirmininkas,  buvęs Katalikų spaudos
draugijos ir ALT’o pirmininkas, Amerikos lietu-
vių visuomeninkas ir lietuviškų darbų rėmėjas,
artėjant ,,Draugo” šimtmečio jubiliejaus poky-
liui, savo a. a. žmonos, ilgametės BALF’o pirmi-
ninkės Marijos Rudienės atminimui už sakė savo
draugams 10 bilietų į ,,Draugo” pokylį.
Pokylio komitetas nuoširdžiai dėkoja už 1,000
dol. auką.

Mūsų ilgametė skaitytoja ir geradarė Mary Barzda, gyvenanti Little
Rock, AR, ir šį kartą nepamiršo „Draugo” pasveikinti su 100-ju gimta-
dieniu, atsiųsdama dosnią 1,000 dol. auką. Nuoširdžiausiai dėkojame ir
linkime skaityti „Draugą” iki 200 metų.


