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Lietuva atstovaus
Danijai

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) – Ru-
sijos užsienio politikoje, ypač santy-
kiuose su kaimynais, yra nemažai
mąstymo, kad naudos turėti gali tik
viena pusė, tačiau yra galimybių su-
grąžinti santykių su Maskva švy-
tuoklę į teigiamą pusę, teigia JAV
valstybės gynybos sekretoriaus pava-
duotojas tarptautinio saugumo klau-
simais Alexander Vershbow.

Vilniuje viešėjęs A. Vershbow pa-

klaustas, ar, jo požiūriu, Rusija atsi-
sako ,,nulinės sumos” žaidimo tai-
syklių, t. y. savo interesų siekimo kitų
valstybių sąskaita, savo užsienio po-
litikoje, atsakė, kad ,,vaizdas yra mig-
lotas”.

,,Rusų požiūryje į daugelį klausi-
mų mes tikrai matome nemažai ‘nu-
linės sumos’ mąstymo. Ypatingai jų
santykiuose su kaimyninėmis valsty-
bėmis – ar tai būtų Baltarusija, ar

Ukraina ir Centrinė Azija. Akivaizdu,
kad santykiai su Rusija yra sudėtingi.
Mes turime būti realistiški net ir ties-
dami partnerystės ranką”, – sakė
aukšto rango JAV Gynybos departa-
mento atstovas.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad po pas-
tarųjų Rusijos ir JAV prezidentų su-
sitikimų atsivėrė galimybės pagerinti
santykius su Maskva. Washington ir
Maskva, pasak jo, atrado bendrų in-

teresų Šiaurės Korėjos ar Irano bran-
duolinių programų klausimais.

,,Jei plėsime bendradarbiavimą,
mes galbūt pajėgsime sumažinti įta-
rumą ir nepasitikėjimą, kuris aiškiai
išaugo. Santykiuose yra bendradar-
biavimo krypčių, jie yra pagrįsti
bendrais interesais kovojant su tero-
ristais, branduolinių ginklų neplati-
nimu ar Artimųjų Rytų regiono sta-
bilumu. Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. H1N1 gripo vi-
rusas: 10 taisyklių, ku-
rias būtina žinoti (p. 2)
•Reikia naujo referendu-
mo (p. 3)
•Šiųmetiniai ,,Derliaus
pietūs” (p. 4)
•Komentaras. Gen. Vit-
kausko istorija ne jam
vienam priklauso (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Detroit, MI prisimintos
dr. kun. Boreišio 50 mir-
ties metinės (p. 8)
•Atsiminimai (98) (p. 9)
•Muzikinis spalis (p. 10)

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) –
Lietuva ir Danija susitarė, kad Lietu-
va atstovaus Danijai Kaliningrade iš-
duodant Šengeno vizas. Atitinkamą
atsakomąją notą Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
įteikė Danijos ambasadoriui Lietu-
voje Laurids Mikaelsen.

Pagal šį susitarimą į Daniją vyks-
tantiems Rusijos piliečiams bus iš-
duodamos Šengeno vizos Lietuvos ge-
neraliniame konsulate Kaliningrade.

,,Norėčiau Danijos vardu padė-
koti Lietuvai, ištiesusiai pagalbos
ranką ir prisidėjusiai prie Danijos ir
Kaliningrado srities santykių išplė-
timo”, – notų apsikeitimo iškilmėse
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
joje sakė L. Mikaelsen.

Jis taip pat pranešė, kad Danija
svarsto galimybę atstovauti Lietuvos
konsuliniams interesams Vietnamo
sostinėje Hanojuje.

Susitarimas dėl atstovavimo Da-
nijai Kaliningrade įsigaliojo šių metų
spalio 5 d. Lietuva taip pat atstovauja
Estijai vizų išdavimo srityje Kalinin-
grado srities gyventojams.

JAV pareig∆nas: Rusija nori siekti naudos tik sau
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Čikaga, spalio 6 d. (,,Draugas”)
– Š. m. spalio 3 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, įvyko iškilmingas
Lietuvių Fondo pokylis, skirtas LR
Prezidento Valdo Adamkaus ir Almos
Adamkienės garbei. Pokylyje dalyva-
vo LR ambasadorius JAV ir Meksikai
Audrius Brūzga, LR generalinė kon-
sulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, Le-
mont miesto meras Brian K. Reaves
ir kiti.

Renginio metu prezidentas V.
Adamkus įteikė Lietuvos valstybės
apdovanojimus JAV gyvenantiems
asmenims arba jų artimiesiems, ku-
rie buvo apdovanoti Liepos 6-osios –
Valstybės dienos proga, tačiau dėl
vienų ar kitų priežasčių tų apdova-
nojimų negalėjo pasiimti. Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Komandoro kryžiumi buvo apdo-
vanotas daktaras Kazys G. Ambro-
zaitis (k). Pokylio dalyviai galėjo ap-
žiūrėti fotoparodą ,,Prezidento Valdo
Adamkaus misija 2004–2009”. Susi-
rinkusiems koncertavo lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, šokiams grojo
,,Broliai Švabai”.
J. Urbono nuotr.

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) – Krašto apsaugos ministerijoje vyko akcijos
,,Šiltos kepurės Afganistano vaikams” metu surinktų kepuraičių perdavimas į
misiją Afganistane išvykstantiems kariams. Renginyje dalyvavo (iš kairės): ka-
talikų šalpos organizacijos Lietuvos Caritas generalinis direktorius kunigas
Robertas Grigas, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, užsienio reika-
lų viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, Lietuvos vadovaujamos Goro pro-
vincijos atkūrimo grupės dešimtosios Lietuvos karių pamainos vadas pulki-
ninkas leitenantas Gediminas Macijauskas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

1. Nėra reikalo panikuoti. Iki
šiol H1N1 gripas nėra pavojingesnis
už sezoninį gripą. Per keletą mėnesių
mirčių atvejų ir gydymo ligoninėse
skaičius buvo mažesnis nei sezoninio
gripo atvejų metu. Viruso mutacija
dramatiškai nepakito. Tačiau yra ti-
kimybė šiam gripui išplisti, tuo la-
biau, kad gripo H1N1 atvejai buvo
registruojami visą vasarą.

2. Virusas yra pavojingesnis
tam tikroms žmonių grupėms.
Tai vaikai jaunesni nei 2 metų, nėš-
čios moterys ir asmenys, sergantys
astma, cukralige bei širdies ligomis.
Paaugliai ir jaunimas taip pat labiau
pažeidžiami. Sezoniniu gripu dažniau
serga vyresnio amžiaus asmenys. Šiai
asmenų grupei nėra taip pavojingas
H1N1 virusas, nes jų imuninis atsa-
kas yra stipresnis, kadangi jie praei-
tyje buvo susidūrę su įvairaus tipo
gripo virusais.

3. Plaukite rankas dažnai ir
kruopščiai. Panašiai kaip ir sezoni-
nio gripo atveju, H1N1 virusas pa-
sklinda nuo sergančio asmens jam
kosint, čiaudant. Ypač kruopščiai mo-
kykite plauti rankas vaikus. Jie pri-
valo plauti rankas su muilu ir vande-
niu pakankamai ilgai, kol sudainuos
„abėcėlės dainą”. Taip pat tikslinga
naudoti alkoholio pagrindu pagamin-
tas rankų švarinimo priemones.

4. Skiepykite vaikus prieš
jiems susergant gripu. Vaikai nuo
6 mėn. iki 24 mėnesių amžiaus, nėš-
čios moterys, sveikatos apsaugos dar-
buotojai turi būti paskiepyti pirmiau-
siai, ypač jei vakcinų kiekis yra ne-
pakankamas. Privalu paskiepyti ma-
žamečių vaikų tėvus ir asmenis, pri-
žiūrinčius kūdikius, o taip pat asme-
nis, turinčius sveikatos problemų.

5. Pasiskiepykite anksčiau.
Spalio mėnesį planuojama gauti 195
milijonus vakcinų. Jei jums teikiama
pirmenybė pasiskiepyti – stenkitės
tai padaryti kuo anksčiau. Pasitik-
rinkite pas savo gydytoją ar sveikatos
įstaigoje, kada įmanoma tai padaryti.
Dauguma vaikų bus paskiepyti mo-
kyklose, iš anksto išsiunčiant tėvams
sutikimo skiepytis formas.

6. Imunitetui išsivystyti rei-
kalingas laikas. Net ir pirmieji pa-
siskiepijusieji neįgaus imuniteto iki
Padėkos dienos. Vienos H1N1 vakci-
nos dozės pakanka suaugusiems ir
vaikams nuo 10 iki 17 metų amžiaus;
o jaunesniems reikalingos 2 dozės.
Atlikti vaikams tyrimai rodo, kad
imuninis atsakas paskiepijus H1N1
vakcina yra panašus į sezoninio gripo
skiepijimo atsaką. Imunitetas išsivys-
to praėjus 1–2 savaites po paskutinės

vakcinos. Šiuo metu vaikams, vyres-
niems nei 10 metų, ir suaugusiems
skiriama 1 vakcinos doze prieš sezo-
ninį gripo virusą, kai tuo tarpu jau-
nesni nei 9 metų, privalo gauti 2 do-
zes su 21 dienos pertrauka, jei skiepi-
jami pirmą kartą. Panaši skiepijimo
taktika bus skiepijant prieš H1N1
gripo virusą, – praneša Jesse Good-
man, vienas iš FDA vadovų. Jis pažy-
mi, kad greitu metu tikimasi sužinoti
tikslų vakcinų pristatymo laiką.

7. Vakcinos yra tikrinamos.
Sveikatos atstovai teigia, kad H1N1
vakcinos yra saugios ir veiksmingos,
bet tai dar yra tikrinama. Federalinė
vyriausybė atlieka tyrimus 8 valsti-
jose, nustatyti vakcinų veiksmingu-
mą ir jų vartotiną kiekį. Galvojama,
kad vaikams pirma vakcinos dozė leis
imuninei sistemai „atpažinti” naujo
tipo virusą, o antra dozė – padės imu-
ninei sistemai pagaminti pakankamą
kiekį antikūnių prieš H1N1 virusą.

Tyrime, nustatant vakcinos kiekį
ir būtinybę 2 vakcinacijų, dalyvauja
600 vaikų. Siekiama nustatyti kokio
stiprumo: 15 mikrogramų (tokia vak-
cina naudojama sezoninio gripo atve-
ju) ar 30 mikrogramų vakcina yra
naudotina. Galutiniai rezultatai pa-
aiškės spalio mėnesį.

Vakcinų gamintojai taip pat at-
lieka studijas vakcinų saugumui už-
tikrinti.

8. Kaip elgtis H1N1 gripo ži-
dinyje? Jei prasidėjo gripo protrū-
kis, o jūs dar nepasiskiepiję, būkite
itin atsargūs. Nesilankykite parduo-
tuvėse, sportiniuose renginiuose,
bažnyčiose, sporto klubuose. Sten-
kitės laikytis atokiau nuo žmonių.
Plaukite rankas!

9. Ką daryti susirgus? Jei jūs
turite kitų sveikatos problemų ar esa-
te nėščia, atsiradus gripo simpto-
mams – skambinkite savo daktarui.
Jis tikriausiai paskirs „Tamiflu” ar
„Relenza”. Jei jūsų kvėpavimas pa-
sunkėjo, kankina dusulys, atsirado
skausmas krūtinėje, vargina vėmi-
mas ar didėja karščiavimas, – priva-
lote vykti į greitosios pagalbos ligo-
ninę (emergency room). Nors daugu-
ma žmonių gali gydytis ir namuose,
patariami gydytojo.

10. Nuo kiaulienos H1N1 gri-
pu neužsikrėsite. H1N1 gripas ne-
plinta per mėsą, todėl galite valgyti
patiekalus iš kiaulienos saugiai.

Paruošta pagal „Chicago Tribune”
Source: Center for Disease Control

and Prevention, New York City
Department of Health

The Wall Street Journal
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JAV pradedama
skiepyti nuo kiaulių

gripo
Indiana ir Tennessee valstijų

medikai spalio 5 d., pirmadienį, pra-
deda skiepyti JAV gyventojus nuo
pavojingo gripo A(H1N1), pranešė
JAV ligų kontrolės ir prevencijos cen-
tras.

JAV vyriausybė užsakė maždaug
250 mln. skiepų dozių penkiose ben-
drovėse – ,,Sanofi-Aventis SA”, ,,Ast-
raZeneca”, ,,CSL Ltd”, ,,Novartis
AG” ir ,,GlaxoSmithKline”.

Skiepai bus gaunami po maž-
daug 20 mln. dozių per savaitę, ir val-
džia galės tiksliai pasakyti, kiek ame-
rikiečių iš tikrųjų bus paskiepyti.
Vyriausybė platina skiepus nemoka-
mai, bet klinikos ir vaistinės gali imti
užmokestį už paskiepijimą.

Statistiką papildomai apsunkina
tai, kad praėjusį mėnesį prasidėjo se-
zoninis skiepijimas nuo paprasto gri-
po.

Amerikos epidemiologai sako,
kad mirštamumas nuo kiaulių gripo
palyginti nedidelis, bet jis pavojinges-
nis paaugliams ir vaikams.

Pasaulinės sveikatos organizaci-
jos duomenimis, iki rugsėjo pabaigos
visame pasaulyje laboratorijose buvo
patvirtinti daugiau kaip 340 tūkst.
susirgimų gripu A(H1N1) atvejų ir
daugiau kaip 4,100 žmonių nuo šios
ligos mirė. Daugiau kaip 3 tūkst. mir-
ties atvejų tenka Šiaurės ir Lotynų
Amerikai.

BNS

Vitamino D nauda
Ar jūs žinote, kad 75 proc. ameri-

kiečių gauna nepakankamai vit. D?
Daugelį metų gydytojai žinojo, kad
vit. D stiprina kaulus, bet pastaruoju
metu mokslininkai nustatė, kad vit.
D sumažina vėžinius susirgimus, taip
pat – širdies ligas. Studijų metu nu-
statyta, kad padidintas vit. D kiekis
gali sumažinti žarnyno vėžio riziką,
klubo lūžimus, dantų iškritimą, taip
pat sustiprina raumenis.

Pastaruoju metu gydytojai pata-
ria 10–15 min. būti saulėje keletą
kartų per savaitę arba vartoti vit. D
papildo 1,000 IU kasdien. Norėdami
gauti vit. D kiekį, kurį gaunate būda-
mi saulėje 10 minučių, turite suval-
gyti:

150 kiaušinių trynių
arba 3 3/4 svaro (ūkyje išaugin-

tos) lašišos,
arba 30 porcijų sausų pusryčių,

praturtintų vit. D,
arba 2 1/6 svaro sardinų,
arba 30 puodelių apelsinų sul-

čių, praturtintų vit. D.
Tad džiaukitės saule ir papildy-

kite savo organizmą taip mums rei-
kalingu vit. D.

O. Radzevičienė

Penktadienį ,,Redakcijos žo-
dyje” rašiau apie šiuo metu Sei-
mo kėdėse sėdinčius 35 milijo-
nierius. Panašus skaičius – 31,2
proc. – šią savaitę apibūdino ir
Lietuvos jaunimo nedarbo lygį.
Pagal Europos Sąjungos statis-
tikos tarnybos ,,Eurostat” duo-
menis, paskelbtus spalio 1 d., tai
yra vienas didžiausių rodiklių
visoje ES. Bent jau kol kas per-
šasi dvi išvados. Pirmoji – jau se-
niai visų pranašaujama – tokia pa-
dėtis jaunus lietuvius dar labiau
vers emigruoti į svečias šalis.
Kita, mažai aptariama proble-
ma, tai jaunų žmonių nesuge-
bėjimas ateityje įsijungti į socia-
linį-bendruomeninį šalies gyve-
nimą. Labai galimas daiktas, jog
ilgainiui nedirbantis Lietuvos
jaunimas, jei neemigruos iš ša-
lies, paprasčiausiai taps tingi-
niais ir veltėdžiais. Jie neturės
mažiausio noro ir supratimo,
kodėl rytais reikia dėl kažko
keltis ir išnaudoti savo laiką.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Medjugorje stebuklų
puoselėtojui atimtos

kunigystės teisės
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Katalikų spaudos tarnyba (CNS) pranešė, kad popiežius Benedik-
tas XVI Medjugorje stebuklų puoselėtojui kun. Tomislav Vlasic
atėmė kunigo teises ir pašalino iš pranciškonų vienuolijos. Šis

reportažas buvo išspausdintas ,,The Catholic Times”, Lansing vyskupijos
savaitraščio, 2009 m. rugpjūčio 7 d. laidoje.

Prie šios žinios tuoj vėl sugrįšiu, o kol kas pasidalinsiu mano atmin-
ties archyvuose iškilusiais asmeniniais prisiminimais iš 1987 metų. Tais
metais aplankėme savo sūnų, studijuojantį Lubbock mieste, Texas valsti-
joje. Bevažinėjant po gražų universiteto miestą, tolumoje pastebėjome
vėjo malūnus, pastatytus lyg ant pylimo. Arčiau privažiavus pasirodė, kad
ten esama katalikų bažnyčios. Bažnyčia buvo moderni, pastatyta pusiau
po žeme ir iš tų vėjo malūnų pati gaminosi elektrą. Užėję į vidų sutikome
patį kleboną. Kitų žmonių bažnyčioje nebuvo, nes buvo šiokiadienio po-
pietė. Mums parodžius susidomėjimą, klebonas daug ką papasakojo ir pa-
rodė. Parodė ir savo 10,000 skaidrių rinkinį, esantį bažnyčios balkone prie
vargonų. Jis parodė savo sukurtus vaizdinius montažus, kurie buvo iš
anksto paruošti. Jie šv. Mišių ar kitomis progomis yra rodomi ant didelių,
baltų bažnyčios sienų. Įdomu, kad tie montažai yra nublukę, vos matomi
ir apie juos nieko tiesiogiai tikintiesiems nesakoma. Klebono teigimu, tie
vaizdai sukuria nuotaiką, norint palengvinti žmonėms tinkamai nusi-
teikti ir suartėti su Dievu, panašiai, kaip naudojama šviesos, religinė mu-
zika, giesmės bei smilkalai. Jo nuoširdumas buvo tiesiog vaikiškas, jo en-
tuziazmui nebuvo galo. Sau pagalvojau, kad tokios technologinės mandry-
bės vieną dieną gali išslįsti iš kontrolės ir sukelti nenumatytas pasekmes.

Po gerų metų, 1988 m. rugpjūčio 15 d., per pasaulį nubangavo žinias-
klaidos pranešimai, kad susirinkusiai 22,000 tikinčiųjų miniai prireikė
500 komunijos dalintojų. Tai buvo John Newman parapijoje, kurios kle-
bonu buvo Joe James. Spėju, kad tai buvo tas pats klebonas, kuris prieš
metus mums taip nuoširdžiai aprodė savo bažnyčią ir ten sukauptas vaiz-
dines garbinimo priemones. Jo teigimu, po 1988 m. vasario mėn. ką tik
įvykusių, bet mažai dalyvių susilaukusių pamaldų jam apsireiškęs pats
Dievas. Jis šią savo viziją paminėjo ten pamaldose buvusiems. Kitą savaitę
ir kas savaitę po to susirinko vis daugiau tikinčiųjų. Klebonas prieš porą
mėnesių buvo ką tik grįžęs iš Medjugorje vietovėje esančios ir jau pasau-
lyje pagarsėjusios Marijos apsireiškimo vietovės.

Su laiku atsirado liudininkų, kurie sakė dangaus skliaute matę pul-
suojančią saulę su iš jos trykštančiu šviesos fontanu. Jie taip pat matė
auksinius šviesos spindulius, nusileidžiančius ant tikinčiųjų. Visa tai
spaudoje skaitydamas prisiminiau tą mums aprodytą technologiją. Taip
pat lazerio technologija jau buvo gana išvystyta, nors negaliu tvirtinti,
kad ji buvo naudojama. Kas savaitę pradėjo rodytis ir Marija. Prieš visus
šiuos ,,stebuklus” parapijai priklausė 250 žmonių. Vyskupijos sudaryta ty-
rimų komisija buvo nustebinta sukeltu tikinčiųjų dėmesiu Marijai, bet
griežto sprendimo dėl įvykių antgamtiškumo nepadarė. Kol kas kasmet
Dangun Žengimo šventėje (rugpjūčio 15 d.) susilaukiama nuo 2,000 iki
4,000 tikinčiųjų.

Dabar grįžkime į Medjugorje, esančią Bosnia-Herzegovina valstybėje,
anksčiau buvusioje Jugoslavijoje. Toje vietovėje 1981 m. birželio 24 d. še-
šiems paaugliams (nuo 10 iki 17 metų amžius) apsireiškusi Marija. Tie ap-
sireiškimai vyko ir tebevyksta kas dieną. Tai tikrai Guinness rekordus sie-
kiantis dažnumas. Pirmasis istorijoje užrašytas Marijos pasirodymas įvy-
ko 1061 m. Walsingham, Anglijoje. Po to yra užrašyta tūkstančiai kitų Ma-
rijos pasirodymų ar apsireiškimų. Kai kurie išgarsėjo po visą pasaulį,
pvz., Guadalupe Meksikoje (1521 m.), Lourdes Prancūzijoje (1858 m.), Fa-
tima Portugalijoje (1917 m.). Paminėtina ir Šiluvos Marija Lietuvoje (1608
m.), nors pasaulyje apie tai mažai žinoma.

BNS pranešimu, popiežius Benediktas XVI kun. Vlasic ne tik atleido
iš kunigystės, bet ir nuo pranciškonų vienuolijos įžadų. Vlasic vėl tapo pa-
sauliečiu. Po to, kai jis atsisakė talkinti Vatikano sudarytai komisijai, ty-
rinėjančiai jo galimas erezijas ir schizmos skatinimą, jis nuo 2008 m. va-
sario mėn. buvo laikomas pranciškonų vienuolyne L’Aquila, Italijoje. Jis
taip pat buvo apklausiamas dėl galimų doktrinos pažeidimų, sąžinės ma-
nipuliavimų, įtartino misticizmo, nepaklusnumo hierarchijai ir nusižen-
gimo šeštajam Dievo įsakymui. Vatikano komisijos teigimu, visi šie galimi
nusižengimai siejami su ,,Medjugorje reiškiniu”. Vlasic buvo uždrausta
turėti bet kokių ryšių su žiniasklaida. Jis buvo pripažintas atsakingu už
elgesį, kenksmingą eklezinei doktrinai ir disciplinai. Popiežius taip pat
perspėjo Vlasic, kad jis gali būti ekskomunikuotas be papildomo perspėji-
mo, jeigu praktikuos kunigystės suteiktus įgaliojimus. Jam taip pat už-
drausta daryti viešus pareiškimus, ypač dėl Medjugorje, ir gyventi bet ko-
kiuose pranciškonų namuose.

Kun. Vlasic buvo centrinė figūra, iškėlusi ir išgarsinusi šio Marijos
apsireiškimo aplinkybes ir dalyvius. Jis pats tuometiniam popiežiui Jonui
Pauliui II rašė esąs įsitikinęs, kad visame tame slypi Dievo apvaizda. Ta-
čiau tos vietovės vyskupas visu tuo netikėjo ir apšaukė kun. Vlasic prasi-
manymu. Netrukus kun. Vlasic išvyko į Italiją ir Parma vietovėje įsteigė
Taikos Karalienės bendruomenę vyrams ir moterims. Prieš tai buvo pa-
skebta, kad jis buvo tėvas vaiko, kurį pagimdė pranciškietė vienuolė. Žo-
džiu – skandalas. Nukelta į 9 psl.

ARÙNAS DIRGÈLA

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
tiesiogiai susidūrė su neįveikiama
kliūtimi gerinti Lietuvos santykius
su Rusijos Federacija. Tai lyg ilgo
veikimo mina, padėta santykiuose su
Kremliumi: okupacinės žalos atlygi-
nimo klausimas. Gal verta padėti
prezidentei? Kad reikia išieškoti žalą,
tauta pasisakė referendume. Pame-
nu, aš irgi balsavau. Dabar balsuo-
čiau kitaip.

Tikrai būtų lengviau, jei SSRS
dar egzistuotų. Tačiau liko tik jos
„teisių perėmėja”, kuri pati nuken-
tėjo nuo komunistinės imperijos nė
kiek ne mažiau už Lietuvą. Kai kas
labai norėtų SSRS laikyti Rusija –
manau, tai nėra visiškai teisinga, nes
tai buvo internacionalinė bolševikinė
valstybė, supūdžiusi lageriuose sta-
čiatikių dvasininkiją, carinę karinin-
kiją, inteligentiją, sunaikinusi spe-
cifines rusų kaimo bendruomenes.
Ypač valdant J. Stalinui. Už nuosto-
lius, padarytus Lietuvai, sąskaitą pa-
teikti norisi, bet susidaro dviprasmy-
bė, nes dabartinė Rusija nėra grynai
ta pati Sovietų Sąjunga, kuri tuos
nuostolius padarė. Iš dalies galima
teigti, kad rusiška ji tapo po J. Stalino
mirties, valdant L. Brežnev, bet šiuo
laikus Lietuva pasitiko jau būdama
imperijoje. Kaip kalbame apie taria-
mą imperijos rusiškumą, prisiminki-
me, kad gensekas J. Andropov agita-
vo už nacijų suartėjimą ir susiliejimą,
sukuriant naują tautą, kažkokią virš-
tautę – tarybinę liaudį. Na, bet dėl to,
ar tarp RF ir SSRS negalima dėti
lygybės ženklo, galima ir nesutikti.

Rusijos vadovai yra viešai ne kar-
tą pasisakę už lygiavertę partnerystę
bei abipusiai naudingus santykius su
bet kuria valstybe. Galbūt veidmai-
niškai. Suprantama, į pirmą vietą jie
kelia savo šalies nacionalinius intere-
sus (taip, kaip juos įsivaizduoja) ir
jautriai reaguoja į priešiškus Rusijai,
jų suvokimu, veiksmus. Rusų ambici-
ja – sugrąžinti šaliai didžiosios valsty-
bės statusą. Visa, kas susiję su taria-
ma ar tikra rožine istorine praeitimi,
yra neliečiama šventybė. Pergalė
Antrajame pasauliniame kare ir im-
perinė didybė – tai lyg ikonos ar pas-
kutiniai apkasai, už kurių trauktis
nebėra kur. Skirtingai nei mums, ru-
sui žuvęs kovoje prieš nacius kareivis
visada bus išvaduotojas. Todėl Stali-
no ir Hitlerio imperijų sugretinimas
Maskvai atrodo didžiausia šventva-
gystė, kokia tik gali būti.

Vadinasi, Lietuvos veiksmai su-
vienodinti okupacijas neprisideda
prie tarpusavio santykių gerinimo.

Todėl, norėdama, kad dvišalis
bendradarbiavimas stiprėtų ir būtų
saugus, Lietuva turinti peržiūrėti rei-
kalavimus atlyginti okupacijos metu
padarytą žalą. Matyt, verta kalbėti
apie naujo referendumo surengimą.
Pavyzdžiui, reikalauti atlyginti patir-
tą žalą ne visai šaliai, o tikrai nekal-
tai nukentėjusiems asmenims, juolab
kad represijos prieš Lietuvos gy-
ventojus prasidėjo Lietuvai dar neta-
pus LTSR. Tai būtų kažkas panašaus
į tai, kaip pavieniams gyventojams
žalą atlygino Vokietija. Na, galima dėl
to diskutuoti, bet reikalauti atlyginti
žalą visai šaliai „urmu”, kaip yra

dabar, – nelogiška ir beviltiška. Ru-
sija su tuo niekada nesutiks ir nema-
tyti jokių prielaidų, kad ši nuostata
pasikeis.

Lietuvos verslui Rusija tebėra
didžiausia partnerė – jai tenka 16,1
proc. Lietuvos eksporto ir 30,1 proc.
importo. Be to, Rusija yra investavusi
Lietuvoje 2,44 mlrd. litų (7,3 proc.
visų tiesioginių užsienio investicijų),
o Lietuvos įmonių tiesioginės investi-
cijos Rusijoje siekia 0,65 mlrd. litų
(12,7 proc. visų Lietuvos investicijų
užsienyje). Taip pat ši šalis yra vie-
nintelė energijos šaltinių tiekėja
Lietuvai. Šių ir kitų faktų pakanka,
kad Rusiją vadintume ypatingai svar-
bia visai Lietuvos ekonomikai. Žino-
ma, Kremliaus politika neretai gąsdi-
na ir pila vandenį ant Rusijai priešiš-
kų jėgų malūno. Lietuvoje netrūksta
politikų ir partijų, labai nepalankiai
vertinančių Kremliaus politiką.

Apie būtinybę keisti agresyvią
retoriką bendraujant su Maskva pra-
kalbo ir prezidentė D. Grybauskaitė.
Susitikime su Seimo Užsienio reikalų
komiteto nariais ji paragino parla-
mentarus ieškoti būdų, kaip būtų ga-
lima sukurti ir išlaikyti pagarbius
santykius su Rusija. Ji pirmoji šalies
vadovė, priėmusi kaimyninės valsty-
bės prezidentą A. Lukašenka, ji taip
pat nepasididžiavo telefonu susisiekti
su Rusijos prezidentu D. Medvedev,
kai Lietuvos vežėjų verslui iškilo
rimtų sunkumų dirbti su užsakovais
Rusijoje. Taip pat prezidentė skep-
tiškai vertina Seimo TS-KD frakcijos
narių naują pasiūlymą kriminalizuoti
okupacijų neigimą, pareiškusi, kad
tokie įstatymai nepagerins santykių
su kaimynais. Konservatoriai aiškiai
persistengė.

Viena aišku: Lietuvos politika su
Rusija turinti būti daug aktyvesnė,
todėl prezidentės judesiai šia krypti-
mi yra vertintini palankiai. Kiekvie-
nas apsilankymas, kiekvienas ryšys
su aukštais šios valstybės pareigū-
nais gerina abipusį supratimą ir
mažina įtampą. Kremlius linkęs labai
agresyviai ginti savo įsivaizduojamus
interesus ir nesunkiai pasiduoda
„apgultos tvirtovės” jausmui. Būtina
skatinti rusus ne gintis nuo tariamų
ir įsivaizduojamų priešų, o kuo atvi-
riau bendradarbiauti. Tai, beje, su-
mažins autoritarizmo šioje šalyje įsi-
galėjimo tikimybę ir skatins demok-
ratinius procesus, mažins dabar pas-
tebimą rusų priešiškumą Vakarams.
Profesorius V. Landsbergis pasakytų,
kad nuolaidžiavimas Kremliui dabar
būtų panašus į Vakarų demokratijų
nuolaidžiavimą A. Hitleriui . Bet oku-
pacinės žalos atlyginimas – ne Su-
detai. Tai greičiau Versalio sutartis,
primetusi Vokietijos respublikai re-
paracijas už Vokietijos imperijos su-
keltą karą ir pagimdžiusi vokiečių
tautos fiurerį.

Jeigu Airijai galima referendume
balsuoti du kartus, galima ir Lietu-
vai. Manau, įvertinusi naujas aplin-
kybes, istorijos dulkių nugulimo po-
veikį, siekį sureguliuoti politinius
santykius su kaimynais bei norą, kad
Rusijai neprireiktų fiurerio – yra
prasmės galvoti apie naują referen-
dumą okupacinės žalos atlyginimo
klausimu.

Balsas.lt

REIKIA NAUJO
REFERENDUMO
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

2009 m. rugsėjo mėn. 27 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, vyku-
sieji organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą’’ „Derliaus pietūs’’ jau praei-
tyje. Beveik 250 tradicija tapusio kas-
metinio renginio rėmėjų, pietautojų
po valdybos narės Ritonės Rudaitie-
nės sukalbėtos nuoširdžios maldos
valgė Aldonos Šoliūnienės, jos šeimos
narių bei talkininkų paruoštą skanų
maistą. Prie stalų visus aptarnavo
vikrūs ir draugiški, organizacijai ne
pirmą kartą į talką atėję Čikagos apy-
linkių kunigo Lipniūno-prezidento
Stulginskio moksleivių ateitininkų
kuopos nariai. Valio, moksleiviai!

Pietums paskirtas laikas greitai
bėgo. Vienu metu koridoriuje, prie
pietų registratorės Ramintos Mar-
chertienės ir jos talkininkių stalo
stovėjo ilga eilė žmonių, laukiančių
už pietus užsimokėti. Svečiams susė-
dus prie Rugilės Šlapkauskienės ir
kitų narių rožių vazonais papuoštų ir
moksleivių padengtų stalų, pietų pro-
gramą pradėjo vesti valdybos narė
Irena Grigaitienė. Jai atiteko maloni
pareiga pristatyti Lietuvių Fondo
direktorių Tarybos pirmininką Rimą
Griškelį. Jis ,,Vaiko vartai į mokslą’’
tarybos pirmininkei Daliai Anysienei
perdavė LF paramos čekį, remiant
organizacijos įteiktą paramos prašy-
mą. Pietuose dalyvavęs Lietuvos Res-
publikos gen. konsulato Čikagoje
vicekonsulas Vytautas Mikėnas padė-
kojo organizacijai už jos darbą ir pa-
sišventimą Lietuvos vaikų labui.
Trumpą programėlę atliko grupės
„Pasakos’’ gražiais sceniniais rūbais
apsirengę maži šokėjai ir jaunos dai-
nininkės (vadovė – Rūta Mičiulienė).
Šokėjėlius koridoriuje apspito ir per-
sirengti padėjo rūpestingos jų ma-
mytės. Popietės talkininkės platino
bilietėlius Aldonos Kamantienės su-
organizuotai loterijai. Daug kas su
nekantrumu laukė, ar Dalia Lietuv-
ninkienė praneš, kad jų bilietėlis
laimėjo organizacijos narių suneštą
gėrybėmis pripildytą krepšį, maišą ar
dėžutę. Popietė užsibaigė bendru
smagiu dainavimu, moksleivių ves-
tomis dainomis, kurioms akordeonu
pritarė kuopos valdybos narys Dovas
Lietuvninkas. (Jie visi buvo ir pietų
patarnautojai.)

* * *
Rugsėjo 20 d. Pal. Jurgio Matu-

laičio misijos šeima dalyvavo bendro-
se šv. Mišiose misijos kieme, o po Mi-
šių vyko tarnysčių mugė. Mugėje da-
lyvavo ir labdaros organizacija „Vai-
ko vartai į mokslą”, ir „Derliaus pie-
tų” metu savo organizacijos visuome-

niškumo principą įgyvendinę moks-
leiviai ateitininkai. Vienas „Derliaus
pietų” dalyvis valdybos narei sakė,
kad jis buvo sužavėtas jaunųjų ben-
dravimo ir draugystės, nes tai aiškiai
matėsi, kai jie linksmai dainavo.

Organizuojant labdaros lėšų tel-
kimo renginį, pvz., pietus, reikia iš-
laikyti tam tikrą aukso vidurį. Reikia
renginio lankytojus bei rėmėjus už-
imti, pavalgydinti, jiems padėkoti,
kai kada ir pralinksminti. Ir prie to
labai prisidėjo jauni talkininkai-dai-
nininkai. Tuo pačiu visiems reikia
prisiminti, koks to lėšų telkimo ren-
ginio tikslas. „Derliaus pietų” lanky-
tojams apie tikslą buvo stengiamasi
vaizdžiai priminti nuotraukomis iš
remiamų centrų veiklos, rodant jau-
nų centrų lankytojų veidus. Nuot-
raukose taip pat matėsi keturios Či-

kagos apylinkių kunigo Lipniūno-
prezidento Stulginskio moksleivių
ateitininkų kuopos narės (viena nuo
2009 m. rudens – jau studentė), ku-
rios praėjusią vasarą dirbo savano-
rėmis Lietuvoje – trys organizacijos
remiamame dienos centre Žemaičių
Kalvarijoje, viena – Vilniuje. Tai:
Andrytė Siliūnaitė, Vija Lietuvnin-
kaitė, Emilija Pranckevičiūtė ir Vaiva
Lagunavičiūtė. Savo įspūdžiais iš įsi-
mintinos artimo meilės bei tarnystės
kupinos vasaros jos dalijosi ir dar il-
gai dalysis.

Tą popietę, kai Lemont vyko
„Derliaus pietūs’’, organizacijos pir-
mininkė Aldona Vaitienė ir iždinin-
kas Ramojus Vaitys dar viešėjo Lietu-
voje. Savo viešnagės metu, kiek ga-
lėjo, su organizacijos koordinatore
Lietuvoje Žydrūne Liobikaite lankė
„Vaiko vartai į mokslą’’ remiamus
vienuolika dienos centrų, kuriuose
rizikos grupės šeimų prieauglis randa
užuovėją, įsitraukia į popamokinę
veiklą.

Liobikaitė po apsilankymo vie-
name remiame dienos centre rašė, ką
jai papasakojo to centro vadovė:
„Dažnai vaikai ateina agresyvūs,
pikti, nes patys patiria fizinį smurtą:
ne tik namuose, gatvėje, bet ir mo-
kykloje. Vaikai neturi su kuo pasikal-
bėti, prie ko prisiglausti, nesulaukia
paguodos, palaikymo. Vieno užsiėmi-
mo metu berniukas sakė, kad tada,
kai jam yra labai sunku, kai verkia,
jis apsikabina šunį, nes nei mama,
nei tėtis vis tiek nesupras ir nepa-
guos. Dėl to prevencinės, terapinės ir
socialinių įgūdžių ugdymo programos
yra labai reikalingos.’’

Kito centro vadovė su koordina-
tore sakė, kad svarbu su vaikais
ruošti namų darbus, svarbu, kad vai-
kai dienos centre gautų pavalgyti
(koordinatorės ir valdybos narių apsi-

Šiųmetiniai „Derliaus pietūs’’
Skanūs pietūs, paslaugūs talkininkai, dosnūs remėjai, nepamirštama misija

lankymo metu vienas berniukas,
atėjęs į centrą, apie 14 val., tą dieną
dar buvo nieko nevalgęs). Tačiau sun-
kiausia, daugiausia laiko ir kantry-
bės reikalaujanti pagalba yra vaikų
auklėjimas. Lietuvoje prasidėjus nau-
jiems mokslo metams, pasišventę
pedagogai, socialiniai darbuotojai ir
savanoriai centruose dirba toliau, ži-
nodami, kad jie turi bendravimo ir
moralinio palaikymo užnugarį bei
rėmėjus.

* * *
Lėšų telkimas JAV nesibaigia

„Derliaus pietumis’’. Čikagos apylin-

kėse gruodžio mėnesį „Vaiko vartai į
mokslą” dalyvaus Pasaulio lietuvių
centro Kalėdų mugėje, o rėmėjų būre-
liai kituose miestuose taip pat pla-
nuoja savo lėšų telkimo renginius bei
projektus. Rėmėjų būreliai veikia
Sunny Hills, Florida; Detroit, Cleve-
land ir Philadelphia.

Teresė Gečienė rašė, kad ji vėl
šiemet organizacijai telks lėšas Phila-
delphia Lietuvių namų mugėje lap-
kričio 7–8 d. „Tai didžiausias metų
renginys, Philadelphia sutraukiantis
žmonių iš arti ir toli, ne tik lietuvių
kilmės, bet ir amerikiečių, kurie do-
misi ‘FAIR’ renginiais. Šalia parduo-
damų daiktų ant stalo padedu didelį
nuo raugintų agurkų stiklainį, kurį
kviečiu ‘pamaitinti’ (Please, feed the
pickle jar) nieko nenuperkančius
stalo praeivius’’, – laiške rašė Gečie-
nė. Gal ypač šiais nepastoviais ekono-
mikos laikais lėšų telkimas labdaros
tikslams pareikalauja išradingumo,
pasišventimo ir svarbiausia – gera-
širdžių rėmėjų.

2009 m. ,,Derliaus pietus’’ gali-
ma laikyti pavykusiais. Tai nuopel-
nas ne vien organizacijos narių, bet ir
organizacijos veiklai bei projektams
pritariančių ir remiančių.

Apie „Vaiko vartai į mokslą’’ gali-
ma daugiau sužinoti aplankius tink-
lalapį www.childgate.org.

Aldona Kamantienė ir Irena Grigai-
tienė.

2009 m. ,,Derliaus pietuose” apsilankė Spurgien�, Kaminskienė ir Avižienis.

Lietuvių Fondo direktorių Tarybos pirmininkas Rimas Griškelis ir ,,Vaiko var-
tai į mokslą’’ tarybos pirmininkė Dalia Anysienė.

Kun. Lipniūno–prezidento Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai ne
tik aptarnavo stalus, bet ir dainavo. R. Kubiliūtės nuotraukos

Meninėje programoje šoko ,,Pasakos” šokėjėliai.
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Laiškų, nuomonių ir komentarų
skyrius vis labiau įgauna didesnę
reikšmę šiame dienraštyje. Garbingi
asmenys jį mėgsta, savo nuomonę
noriai reiškia ir, kaip ne kartą jau
paaiškėjo, jame randame ne tiktai
naujų žinių, bet jis virsta net pamo-
kančiu, auklėjimo skyriumi.

Ak, ir akys nušvito, išvydus ir
perskaičius Broniaus Nainio veda-
mąjį „Mes ‘presingavome’...” (2009
m. rugsėjo 18 d.). Kaip džiugu ir ver-
tinga, jog autorius pagaliau pasuko
teigiama linkme ir savo gabia plunks-
na pajudino mūsų širdžiai labai ma-
lonią, rimtą, kartkartėmis opią temą
apie mūsų gimtosios kalbos teršimą
Lietuvoje. Tai visados vienas svar-
biausių bei jautriausių mūsų gyveni-
me reiškinių.

Va, jau XVI a. kan. Mikalojus
Daukša, pirmasis žinomas D. Lietu-
vos rašytojas, susirūpinęs savo gimtą-
ja kalba, įtikinančiai savo credo
dėstė: „Ne žemės derliumi, ne rūbų
įvairumu, ne gamtos gražumu, ne
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja
tauta, bet savo kalbos išlaikymu ir
vartojimu.”

O mūsų laikais kalbininkas prof.
dr. Antanas Klimas savo knygoje
„Kalbos puošmenos ir pabiros” įdo-
miai bei išsamiai nagrinėja lietuvių
kalbos, ,,pačios archaiškiausios, pa-

čios seniausios iš visų gyvųjų indoeu-
ropiečių kalbų”, grožį ir lankstumą.
Argi reikia stebėtis, jog ir kitataučiai
lietuvių kalba susidomėjo ir net ją
vertina?! Štai UNESCO 1977 m.
įtraukė XVIII a. mūsų žymiojo rašy-
tojo – klasiko Kristijono Donelaičio
garsiąją poemą „Metai” į Europos li-
teratūros šedevrų biblioteką!

O ką mes, „patriotai”, darome?
Savo nuosavą, garbingą, seną, gražią
kalbą dergiame, piktžolėmis apleidžia-
me! Na, ir atsiradus darbščiam žmo-
gui, kaip Br. Nainiui, kuris kruopš-
čiai ir su meile šimtais tų „dilgėlių” iš
interneto (Lietuvoje vartojamų) išra-
vėja ir mums pasibjaurėjimui pakiša,
atsiranda čia iš Lietuvos atvykusių su
stebėtinai abejingu peties truktelėji-
mu: „Tai kas? Kalba privalo žengti
pirmyn, ji turi keistis”! Sutinkam!
Aišku, kad kalba vystosi, eina su lai-
ku, ne atgal, pamesdama savitą pas-
kirtį, apžėlusi nuodingais „grybais”.
Ir lietuvių kalba žymiai pažengė pir-
myn, nuolat vartodama naujus XXI a.
žodžius, bet ne šiukšlėmis „išdabin-
ta”, keverziškai padirbtais, net nesu-
prantamais žodžiais.

Sėkmės Nainiui ir toliau eiti šiuo
keliu (sykį jį atradus!) brangių skai-
tytojų labui bei jų pasigėrėjimui!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

MIELAS DÈMESYS GIMTAJAI KALBAI!

DONATAS JANUTA

Negerai, kai įsivelia klaidos
rašant apie žmones. Dar blogiau, jei-
gu tas atsitinka rašant apie Lietuvą
ir sunkią Lietuvos istoriją. 1941 metų
vyriausio Lietuvos kariuomenės vado
generolo Vinco Vitkausko istorija yra
ir Lietuvos istorija. 

Dana Stankaitytė (,,Draugas”,
2009 m. rugsėjo 18 d., laiškų skyrius)
dar kartą klausia, lyg vėl teigia, ar ne
pats gen. Vitkauskas nusprendė
įjungti Lietuvos kariuomenę į sovieti-
nę? Anksčiau Stankaitytė buvo rašiu-
si, kad tai buvo padaryta ,,išdaviko
gen. Vitkausko dėka”(,,Draugas”,
2009 m. birželio 20 d.)

Pirmiausia, reikia atsiminti, kad
Lietuvos ateitis – ne tik kariuomenės,
bet ir visų Lietuvos žmonių – buvo
nuspręsta dar anksčiau. Tai buvo
padaryta 1939 m. rugpjūčio 23 d., ka-
da buvo pasirašyta Molotov-Ribbent-
rop sutartis. Po to Maskvai nerūpėjo,
nei ką Vitkauskas, nei ką Smetona ar
kas nors kitas galvos ar norės, nes
visus lemtingus sprendimus Maskva
jau iš anksto buvo padariusi ir pa-
siruošusi vykdyti. 

Pulkininkas Kazys Ališauskas
šitaip rašo apie Lietuvos kariuo-
menės įjungimą į sovietų armiją:
,,1940 m. rugsėjo 27 d. komisarų ta-
rybos pirmininkas Gedvila paskyrė:
‘Krašto apsaugos ministerijos vy-
riausiąją likvidacinę komisiją’ (…).
Šios komisijos pirmininku buvo div.
generolas V. Vitkauskas, nariais bri-
gados generolas A. Čepas-Čepauskas
ir raudonosios armijos atstovas gene-
rolas majoras Šliomin. Šiai komisijai,
komisarų tarybos nutarimu, buvo
duotas uždavinys: Lietuvos kariuo-
menę performuoti į raudonosios ar-
mijos lietuvių korpą (…). Kaune lik-
vidacinėje komisijoje, be gen. St. Raš-
tikio, dar buvo generolai Barzda-
Bradauskas ir A. Gustaitis, pulk. Ra-
jeckas, pulk. ltn. Urbelis ir dar kele-
tas karininkų. (…) Nei likvidacinė
komisija, nei gen. Raštikis Lietuvos
kariuomenės nelikvidavo, nes Lietu-

vos kariuomenė buvo rusų jau likvi-
duota (pabraukta mano – D. J.).” 

Nors, kaip Ališauskas rašo, rusai
jau buvo ,,likvidavę” Lietuvos kariuo-
menę, t.y. įjungę į savo,  vis tiek buvo
likę įvairūs, galbūt biurokratiniai
dokumentų sutvarkymo ir kitokie
reikalai, kuriuos likvidacijos komisija
turėjo atlikti. ,,Lietuvių archyve”,  iš-
spausdintame Brooklyn, N.Y. 1952
m., Raštikis straipsnyje ,,Lietuvos ka-
riuomenės tragedija”  rašo apie tą lik-
vidaciją.

Jis rašo, kad gen. Vitkauskas bu-
vo užimtas įvairiais darbais, iš Vil-
niaus negalėjo išvykti, todėl pagrin-
diniams likvidacijos darbams, kurie
vyko Kaune, Raštikis buvo paskirtas
vadovauti kaip gen. Vitkausko pava-
duotojas. Jis taip pat aprašo, kaip
sunku buvo jam likvidacijos darbą
vykdyti, ir kaip pareigingai jis jį at-
liko. Tik vieną kartą pavyko sukviesti
visos likvidacijos komisijos posėdį, į
kurį gen. Vitkauskas irgi neatvy-
ko. Nelabai aišku, ar Raštikis skun-
džiasi, ar giriasi, bet pareiškia, kad
dėl to Krašto apsaugos ministerijos
likvidacijos klausimus teko spręsti
jam pačiam, kartu su brig. gen. Barz-
du-Bradausku, plk. Rajeckum ir plk.
ltn. Urbeliu.

Vitkauskas su gen. Jonu Čer-
nium buvo artimi pažįstami nuo 1920
m., kai kartu kovojo Lietuvos Ne-
priklausomybės kovose. Širvintų-
Giedraičių kovoje prieš lenkus 1920
m. spalio 16 d. Vitkauskas buvo sun-
kiai sužeistas ir perdavė Černiui ko-
vos vado pareigas. 1998 m. sausio 2 d.
dienraštyje ,,Kauno diena” buvo išs-
pausdintas straipsnis, skirtas gen.
Černiaus atminimui. Apie 1940 m.
bolševikų kariuomenės įvedimą Lie-
tuvon ten rašoma, kad gen. Černius
yra pasakojęs šitaip: ,,Vitkauskas su-
pratęs savo vaidmens beviltiškumą,
net galvojęs nusižudyti. Černius jam
pasakė, kad tuo tautos neišgelbės.” 

Kad gen. Vitkauskas buvo nus-
prendęs nusižudyti, o ne vykdyti
bolševikų įsakymus ir pasisakė apie
tai ne tik generolui Černiui, bet ir
savo žmonai, patvirtina Kaune gy-
venanti Vitkausko duktė.

Stankaitytė taip pat klausia, ar
ne gen. Vitkauskas įvykdė įsakymą
išsiųsti Lietuvos karininkus į Mask-
vą. Gen. Vitkausko duktė Laimutė
Vitkauskaitė-Matukonienė šitaip ra-
šė apie pačio Vitkausko ir kitų Lie-
tuvos karininkų išsiuntimą į Maskvą,
Norilską ir kitus tolimus kraštus:
,,1941 m. birželio 14–15 d. naktį (apie
2–3 val.) gen. Vitkauskui buvo per-
duota skubi telefonograma, kurioje
buvo reikalaujama 7 val. ryto būti
Kauno geležinkelio stotyje dėl būti-
numo skubiai išvykti į Maskvą, nes
VI.16. d. karo akademijoje prasidės
pusės metų trukmės pasitobulinimo
kursai Pabaltijo respublikų aukšto
rango karininkams. (Taip buvo izo-
liuotos grupės generolų, pulkininkų
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, daugu-
ma kitų vėliau buvo represuoti.) Su
dideliu nerimu palydėjome savo Tėvą
į stotį, kurios perone nebuvo nė vieno

Gen. Vitkausko istorija ne
jam vienam priklauso

civilio žmogaus. Seno tipo traukinio
durys buvo atidarytos, link kurių
buvo paliktas takas, iš abiejų pusių
saugomas 10-ties rytietiškų veido
bruožų enkavedistų su šautuvais.”

Vitkauskaitė rašo ir apie kitą
gen. Vitkausko kelionę į Maskvą:
,,Gen. V. Vitkauskas prieš savo norą
buvo įtrauktas į delegaciją, kuri 1940
m. liepos pabaigoje, turėjo vežti į
Maskvą vadinamojo, ‘liaudies seimo’
prašymą priimti Lietuvą į Sovietų
Sajungą. . . . Su juo traukiniu drauge
važiavo ir mano motina. (…) Apie 23
val. į Vitkauskų kupė pasibeldė šioje
delgacijoje buvusi ir poetė Salomėja
Nėris. ‘Ar Jūs neužsigausite, jeigu
Jus sutrukdysiu?, – paklausė ji. –
Leiskit išsiverkti kartu su jumis’ (…)
ir prapliupo raudoti. Ji, kaip ir Vit-
kauskai, suprato padėties tragiškumą
ir beviltiškumą.” 

NKVD archyvuose ir kituose šal-

tiniuose yra gen. Vitkausko pokari-
niai laiškai ir raštai, kuriais mėgino
padėti represuotiems karininkams ir
kitiems nukentėjusiems žmonėms.
Vienas istorikas yra įsitikinęs, kad
gen. Vitkauskas buvo ir liko doras
Lietuvos patriotas. Anksčiau rašiau
(,,Draugas” 2009 m. liepos 4 d. ir rug-
sėjo 2 d.), kad gen. Kazys Musteikis
savo atsiminimuose rašė: ,,būčiau
linkęs manyti, kad g. Vitkauskas
bolševiku nebuvo, bet, kaip daugelis
labai garbingų lietuvių, manė, jog su
rusais-bolševikais bus galima sugy-
venti.” 

Mes gen. Vitkausko pilno paveik-
slo neturime. Nėra taip paprasta
vertinti žmogų, jo veiksmus, ypač iš
tolo. O kai to žmogaus istorija yra ir
dalis Lietuvos istorijos, turėtume
būti dar atsargesni, kad nesuklystu-
mėm. Gen. Vitkausko istorija yra ir
Lietuvos istorija, kurią turėtumėm
branginti.

Gen. Vitkauskas ant žirgo veda Lietuvos kariuomenę į Vilnių 1939 m. spalio 28 d.

Gen. Vincas Vitkauskas
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JAV pareig∆nas: Rusija nori 
siekti naudos tik sau

URM persp∂ja saugotis sukçiû Bankokas, spalio 5 d. (BNS) –
Norvegija išsaugojo savo kaip pa-
traukliausios gyventi šalies vardą,
rodo Jungtinių Tautų (JT) duome-
nys, pagal kuriuos Lietuva yra 46-oje
valstybių sąrašo vietoje, o Afrikos
valstybės į pietus nuo Sacharos – pa-
čioje pabaigoje.

Dar prieš pasaulinę ekonomikos
krizę surinkti duomenys rodo, kad
geriausiomis gyvenimo sąlygomis gali
džiaugtis žmonės Norvegijoje, Aust-
ralijoje ir Islandijoje, blogiausia pa-
dėtis šiuo atžvilgiu yra Nigeryje, Af-
ganistane ir Siera Leonėje.

JT vystymo programos (JTVP)
indeksas buvo parengtas remiantis
2007 m. duomenimis apie BVP dalį
vienam gyventojui, švietimą ir tikė-
tiną gyvenimo trukmę. Jis atskleidė
didelius skirtumus tarp išsivysčiusių
ir besivystančių šalių. 

Tokios šalys kaip Norvegija pri-
skirtos labai aukšto socialinės raidos
indekso grupei, kurioje iš viso yra 38
valstybės.

Lietuva, esanti 46 vietoje, Latvija
48-ojoje, Estija 40-ojoje ir Lenkija 41-
ojoje priskirtos aukšto socialinės rai-
dos indekso grupei.

Tikėtina gyvenimo trukmė pas-
kutinėje sąrašo vietoje esančiame Ni-
geryje buvo 50 metų – maždaug 30-
čia metų trumpesnė nei Norvegijoje,

rodo indeksas. Kiekvienam Nigeryje
žmogaus uždirbtam doleriui tenka 85
Norvegijoje uždirbti doleriai.

Pusė žmonių skurdžiausiose 24
valstybėse buvo neraštingi, o viduti-
niokų grupei priskirtose šalyse šis
skaičius buvo 20 procentų.

10-oje vietoje esančioje Japonijoje
žmonės gyveno ilgiau nei visi kiti –
vidutiniškai 82,7 metų, o karo nua-
lintame Afganistane – vos 43,6 metų.

19-oje vietoje esančiame mažy-
čiame Lichtenšteine, kuriame gyvena
3,000 žmonių, yra 15 bankų ir dau-
giau kaip 100 turto valdymo bendro-
vių, buvo didžiausia BVP dalis vie-
nam gyventojui – 85,383 JAV dol.

Skurdžiausi žmonės gyvena De-
mokratinėje Kongo Respublikoje, kur
vidutinės pajamos vienam žmogui
buvo 298 dol. per metus.

Penkios valstybės – Kinija, Vene-
suela, Peru, Kolumbija ir Prancūzija
– pakilo per tris ar daugiau vietų, pa-
lyginti su ankstesniu sąrašu. Tai nu-
lėmė didesni uždarbiai ir ilgesnė ti-
kėtina gyvenimo trukmė. Kinija, Ko-
lumbija ir Venesuela papildomų taš-
kų pelnė dėl pagerėjusio švietimo.

JTVP nurodė, kad viso pasaulio
mastu socialinė raida nuo 1980 metų
pagerėjo 15 proc. ir kad didžiausius
laimėjimus šioje srityje pasiekė Kini-
ja, Iranas ir Nepalas.

Norvegija yra geriausia vieta gyventi

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) – Lie-
tuvos parlamentarai Europos valsty-
bių parlamentų narių pirmosiose žai-
dynėse bendroje įskaitoje užėmė ant-
rą vietą. Jie nusileido tik nugalėtojais
tapusiems žaidynių organizatorių at-
stovams – Rusijos komandai. Treti li-
ko Rumunijos parlamentarai. Seimo
nariai varžėsi penkiose rungtyse: ma-
žojo futbolo, teniso, stalo teniso,
šachmatų ir golfo. Iš viso žaidynėse
dalyvavo 12 valstybių parlamentarai. 

***
Lietuvos dviratininkė Simona

Krupeckaitė Kolumbijoje vykusių XIX
tarptautinių treko varžybų ,,Gran Ca-
racol de Pista” galutinėje įskaitoje už-
ėmė trečią vietą. Nugalėjo italė Gior-
gia Bronzini, surinkusi 41 tašką. Ant-
rą vietą užėmė kolumbietė Diana
Garcia, pelniusi 30 taškų. S. Krupec-
kaitė surinko 26 taškus. Lietuvos dvi-
ratininkė laimėjo 200 m sprinto var-
žybas ir 500 m lenktynes.   EPA-ELTA nuotr.

SPORTAS

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) – Lie-
tuvos Užsienio reikalų ministerija
(URM) perspėja saugotis sukčių, siū-
lančių pervesti pinigus užsienyje nu-
kentėjusiems artimiesiems.

URM atkreipia dėmesį, kad Lie-
tuvos diplomatinės atstovybės ir kon-
sulinės įstaigos užsienyje mobiliojo
ryšio telefonu niekada nenurodė ir
nenurodo užsienio šalies banko są-
skaitos, į kurią galima pervesti pini-
gus užsienyje nukentėjusiam artima-
jam arba giminaičiui. Tokie ir pana-
šaus pobūdžio prašymai yra sukčiavi-
mas, teigiama ministerijos pranešime.

Padėti artimajam, užsienyje pa-
puolusiam į nelaimę arba jei jam pri-
reikė finansinės paramos, siūloma
dviem būdais: per tarptautinį pinigų
perlaidų tinklą ,,Western Union” per-
vesti jam pinigines lėšas, kurias jis
gali pasiimti banke užsienyje, arba
įmokėti norimo dydžio pinigų sumą į
Lietuvos Užsienio reikalų ministeri-
jos sąskaitą Lietuvoje.

Pinigams įplaukus į sąskaitą, mi-
nisterija nurodo juos išmokėti nuken-
tėjusiam asmeniui Lietuvos diploma-
tinėje atstovybėje arba konsulinėje įs-
taigoje užsienyje.

Lietuvoje bus atšauktas vasaros laikas

Kaune sustiprinta prokurat∆ros apsauga

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) – Spalio 1–5 d.  vykęs XX tarptautinis literatūros fes-
tivalis ,,Poetinis Druskininkų ruduo” kvietė poezijos gerbėjus į įvairius renginius
Vilniuje ir Druskininkuose. Šiemetė šventė buvo skirta haiku – lakoniškos japonų
poezijos žanrui, kurį praktikuoja daugybė žmonių visame pasaulyje. Festivalyje
dalyvavo daugiau kaip šimtas poetų, iš jų beveik pusė – haiku kūrėjų ir žinovų, du
profesoriai iš Japonijos. Šiais metais ,,Poetiniame Druskininkų rudenyje” savo kū-
rybą skaitė poetai iš Austrijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Indijos,
Italijos, Japonijos, JAV, Latvijos, Naujosios Zelandijos, Portugalijos, Rusijos,
Serbijos, Slovėnijos ir Ukrainos.                                                 ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Pasak A. Vershbow, JAV yra su-

sirūpinusios dėl pastarųjų rusų ir
baltarusių pratybų ,,Zapad 2009” sce-
narijaus ir masto, tačiau, jo teigimu,
turint omenyje pratybų scenarijų ne-
būtinai reikėtų interpretuoti perne-
lyg plačiai.

Kalbėdamas apie pradedamą
rengti naująją NATO strateginę
programą A. Vershbow, kuris 1999 m.
dalyvavo rengiant senąją strateginę
programą, sakė po teroristų ir kiber-
netinių išpuolių pasaulis pasikeitė, o
kariavimo metodai taip pat keitėsi.

,,5-asis straipsnis yra NATO pag-
rindas ir turi būti patikimas. Mes ži-
nome, kad jis svarbus Lietuvai ir ki-
toms Rytų Europos šalims, ypač po
įvykių Gruzijoje. Mes turime būti už-
tikrinti, kad turime išteklių naujajai
strategijai paremti kai ją priimsime.
Mes taip pat turime užtikrinti, kad
NATO kaip organizacija būtų pajėgi
tinkamai veikti”, – dėstė A. Vershbow.

Kalbėdamas apie naująją strate-

ginę programą, kurios kūrimu užsii-
mančioje specialistų grupėje daly-
vauja ir bendras Baltijos šalių atsto-
vas, jis pabrėžė, kad santykiai su Ru-
sija yra sudėtingi, ypač kai paliečiami
vadinamosios posovietinės erdvės
klausimai, todėl NATO turi būti ap-
dairi vykdydama būtiną planavimą.

Kartu jis pažymėjo, kad JAV, kaip
ir ilgą laiką iki šiol, susirūpinimą ke-
lia NATO šalių gynybai skiriamų lėšų
kiekis. Naštos prisiėmimo klausimas,
pasak jo, buvo iššūkis nuo pat NATO
sukūrimo, o dėl pasaulinės krizės šis
klausimas tapo dar svarbesnis. JAV
atstovas pabrėžė, kad daug šalių gy-
nybos finansavimą apkarpė didesne
dalimi nei visą finansavimą apskritai.

Pasak jo, Amerikoje taip pat
vyksta įtemptos politinės diskusijos
dėl gynybos finansavimo, nes karo
pramonė yra susijusi ne tik su pačia
gynyba, bet ir darbo vietomis. Vis dėl-
to A. Vershbow pažymėjo, kad JAV iš-
laidos gynybai ir toliau gerokai viršys
2 proc. nuo BVP ribą.

Vilnius, spalio 5 d. (ELTA) –
Paskutinį spalio sekmadienį, spalio
25 dieną, Lietuvoje bus atšauktas va-
saros laikas.

Jis atšaukiamas kasmet spalio
mėnesio paskutinį sekmadienį ket-
virtą valandą nakties, pasukant laik-
rodžio rodyklę viena valanda atgal, o
įvedamas kovo paskutinį sekmadienį
trečią valandą nakties, pasukant laik-
rodžio rodyklę viena valanda pirmyn.

Vasaros laikas atšaukiamas viso-
je Europos Sąjungoje. Teigiama, kad
vasaros laikas teikia galimybę ilgiau
naudotis šviesiu paros metu, taupyti
elektros energiją.

Pirmieji vasaros laiką Pirmojo
pasaulinio karo metais įvedė anglai –
pristigus kuro ir degalų, buvo nu-
spręsta geriau panaudoti saulės švie-
są. Didžiosios Britanijos pavyzdžiu pa-
sekė nemažai pasaulio ir Europos šalių.

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) – Pir-
madienio rytą Kaune V. Sladkevi-
čiaus gatvėje nušautas Kauno apy-
gardos teismo teisėjas Jonas Furma-
navičius. Jį Drąsius Kedys kaltino
tvirkinus jo mažametę dukterį.

Pirminiais duomenimis, Kaune,
Vilniaus gatvėje, gyvenantis teisėjas
rytą sėdo į savo automobilį važiuoti į
darbą. Važiuojant atbuline eiga prie
pat gatvės automobiliui kelią pastojo
kita mašina. Teisėjui išlipus iš auto-
mobilio į jį pasipylė šūviai. 

Apie 11 val. savo gyvenamojoje
vietoje rasta nužudyta buvusios D.
Kedžiaus draugės Laimos Stankū-
naitės sesuo Violeta Narusevičienė.
Prokurorų teigimu, prie moters kūno
rastas iš D. Kedžiaus tėvų namų din-
gęs pistoletas. 

D. Kedys ieškomas kaip galėjęs
dalyvauti nužudant Kauno apygar-

dos teismo teisėją J. Furmanavičių ir
buvusios savo gyvenimo draugės se-
serį V. Narusevičienę.

Po dviejų žmogžudysčių Kaune
stebimi išvažiavimai iš miesto, pa-
galbon pasitelktas sraigtasparnis, su-
stiprintas įėjimas į Kauno apygardos
prokuratūrą.

Kauno apygardos prokuratūros
vyriausiais prokuroras Kęstutis Be-
tingis sakė, kad pasirūpinta visų as-
menų, kuriais skundėsi ir kuriems
priekaištų turėjo D. Kedys, saugumu.

,,Abi žmogžudystes siejame su D.
Kedžiu, todėl stengiamės pasirūpinti
visais asmenimis, kurių jis nenorėjo
matyti savo gyvenime”, – sakė parei-
gūnas. Per žiniasklaidą prokuroras
kreipėsi į D. Kedį, ragindamas jį kuo
greičiau pačiam ateiti į policiją arba į
prokuratūrą.
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BRIUSELIS
Šimtai pienininkystės sektoriaus

ūkininkų iš kelių Europos Sąjungos
(ES) šalių suvažiavo traktoriais į
Briuselio centrą, siekdami spausti
ten susirinksiančius Bendrijos žemės
ūkio ministrus skirti daugiau lėšų
krizę išgyvenantiems pieno gaminto-
jams. Apie 1,000 ūkininkų iš Vokie-
tijos, Prancūzijos ir kitų ES šalių
laukia į neeilinį pasitarimą atvyks-
tančių ministrų, paruošę karvių var-
pelius, švilpukus ir kiaušinius.  

MASKVA
Rusijai ir Jungtinėms Valstijoms

atsirado geras pagrindas ,,perkrauti”
santykius karinėje srityje, ir ateityje
abi šalis gali rengti ir bendrus ka-
rinius mokymus, pareiškė JAV gyny-
bos sekretoriaus pavaduotojas tarp-
tautinio saugumo klausimais Alexan-
der Vershbow.  Jis pranešė, kad abie-
jų šalių karinės žinybos dabar rengia
,,platesnį ir ambicingesnį 2010 m.
karinio bendradarbiavimo darbo pla-
ną”. Gynybos sekretoriaus pavaduo-
tojas nurodė, kad pirmasis teigiamas
Rusijos ir Amerikos santykių ,,per-
krovimo” karine linija rezultatas bu-
vo per Rusijos ir JAV aukščiausio ly-
gio susitikimą Maskvoje liepą pasi-
rašytas dokumentas dėl bendradar-
biavimo karinėje srityje.

* * *
Ingušijos prezidentas Junus-Bek

Jevkurov pranešė, kad atleido visą
respublikos vyriausybę, pranešama
BBC tinklalapyje. Pasak J. B. Jevku-
rov, ministrų kabinetas atleistas ,,dėl
nepatenkinamo darbo respublikos
socialinės ir ekonominės raidos klau-
simais”. Kiti kabineto nariai eis savo
pareigas, kol bus sudaryta naujos
sudėties vyriausybė. Maskva nepa-
tenkinta pastaruoju metu, kad Ingu-
šijos valdžia nesugeba įveikti smurto
bangos, kurią sukėlė separatistų
veikla.

* * *
Sausakrūvio ,,Arctic Sea” įgulos

narių žmonos kreipėsi į Rusijos vy-
riausybę, prašydamos užtikrinti, kad
jūrininkams būtų suteikta medicinos
pagalba, ir padėti vyrams sugrįžti na-

mo, praneša interneto leidinys
,,Morskoj biuleten”. Pasak moterų, iš
Tyrimų komiteto prie Rusijos proku-
ratūros gautuose laiškuose joms bu-
vo pranešta, kad ,,atlikus neatidėlio-
jamus veiksmus laive, jūrininkai bus
išsiųsti į nuolatinę gyvenamąją vietą
Archangelske”. ,,Tyrimo komisija
užbaigė darbą laive 2009 m. rugsėjo
16 d., bet mūsų vyrai iki šiol tebėra
sausakrūvyje”, – sakoma kreipimesi.

DELIS
Jungtinės Tautos (JT) pranešė,

kad laikinai uždarė savo atstovybes
Pakistano sostinėje, kur pirmadienį
JT Pasaulinės maisto programos
(WFP) biure buvo susprogdinta
bomba. Gerai įtvirtinto ir saugomo
WFP biuro vestibiulyje susisprogdi-
nus mirtininkui, žuvo trys žmonės,
dar keli buvo sužeisti. Pastaruosius
pustrečių metų mirtininkų išpuolius
Pakistane vykdė ,,al Qaida” ir Ta-
libanas. Daug tokių išpuolių buvo
įvykdyti prieš užsieniečius ir jų in-
teresus. Spaudžiant Jungtinėms
Valstijoms, Pakistano saugumo pajė-
gos pradėjo kovoti su ekstremistais
jų įtvirtinimuose šalies šiaurės va-
karuose.

MANILA
Filipinų šiaurines salas pirma-

dienį vėl užklupo viesulo ,,Parma”
atneštos smarkios liūtys, sukėlusios
purvo nuošliaužas ir potvynius, kurie
nusinešė mažiausiai 16 žmonių
gyvybes, pranešė pareigūnai. ,,Par-
ma” susilpnėjo iki atogrąžų audros,
tačiau tebeslinko netoli salyno kran-
tų ir atnešė liūtis į Lusono salos šiau-
rinę dalį. Lietaus debesys virš salyno
ilgiau išsilaikė dėl artėjančio naujo
viesulo ,,Melor”.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

,,nusivylęs” dėl Čikagos pralaimėji-
mo kovoje už teisę organizuoti 2016
m. vasaros olimpines žaidynes, ta-
čiau džiaugiasi, kad buvo nuvykęs
asmeniškai agituoti už savo miestą.
Parskridęs į Washington B. Obama
sakė, jog tikėjosi sugrįžti iš Kopen-
hagos su ,,geresnėmis žiniomis”, ta-
čiau pasveikino Rio de Žaneirą su
pergale. ,,Galima sužaisti puikias
rungtynes, tačiau vis tiek neiškovoti
pergalės”, – guodėsi prezidentas žur-
nalistams Baltuosiuose rūmuose.

Graikû socialistai pasiekè
triuškinamâ rinkimû pergalê

Garsių politinių dinastijų atžalų dvikovą laimėjo socialistų partijos PASOK
vadovas George Papandreou.                                     AFP/Scanpix nuotr.

Atėnai, spalio 5 d. (,,Reuters”/
BNS) – Graikijos socialistai, žadėję
apmokestinti turtinguosius ir milijar-
dais atremti ekonomikos krizę, su
kuria nesugebėjo kovoti dabar val-
džioje esantys konservatoriai, pasie-
kė triuškinamą rinkimų pergalę.

Garsių politinių dinastijų atžalų
dvikovą laimėjo socialistų partijos
PASOK vadovas George Papandreou,
įveikęs kadenciją baigiantį premjerą
Costas Karamanlis, kuriam buvo pra-
laimėjęs 2004 ir 2007 m. rinkimus.

Atėnų centre aidėjo džiaugsmingi
šūksniai, gatves užtvindė žalių vėlia-
vų jūra ir šokantys socialistų šali-
ninkai.

,,Šiandien keičiame Graikijos ir
savo gyvenimo kursą, pradedame di-
deles nacionalines pastangas savo
šaliai atsigavimo, vystymo ir kūrimo
kursu nukreipti”,  – sakė G. Papan-
dreou, priešais džiūgaujančią minią
paskelbęs rinkimų pergalę.

Vidaus reikalų ministerijos skai-
čiavimu, PASOK parlamente turės
aiškią daugumą. Šaliai, laikomai
silpniausia euro zonos grandimi, kaip
tik reikia stiprios vyriausybės ant
recesijos slenksčio atsidūrusiai eko-
nomikai tvarkyti.

57 metų G. Papandreou pažadėjo
3 mlrd. eurų (10,4 mlrd. litų) ekono-
mikos skatinimo paketą apmokesti-
nant turtinguosius ir padedant ne-
turtingiesiems, o 53 metų K. Kara-

manlis ragino dvejus metus smarkiai
taupyti.

K. Karamanlis rinkimų centre
Atėnuose pripažino savo pralaimė-
jimą ir atsistatydino iš partijos va-
dovo pareigų.

Visuomenės apklausos rodė, kad
graikams įgriso penkerius metus
trukęs konservatorių valdymas, kuris
prasidėjo didelėmis viltimis padaryti
galą įsikerojusiai korupcijai, bet
greitai įklimpo į skandalą.

Suskaičiavus 50 proc. balsalapių
buvo paskelbta, kad PASOK surinko
43,6 proc.,  Naujosios demokratijos
partija – 35 proc. balsų. Ministerijos
skaičiavimu, PASOK parlamente
turėtų turėti 160 iš 300 vietų.

G. Papandreou, kuris yra gimęs
Jungtinėse Valstijose, labai stengėsi
išlįsti iš savo legendinio tėvo ir
PASOK įkūrėjo Andreas šešėlio. Tuo
tarpu įtaigus oratorius K. Kara-
manlis yra valstybininko Constan-
tine Karamanlis sūnėnas.

G. Papandreou susidurs su biu-
džeto deficitu, viršijančiu 6 proc.
bendrojo vidaus produkto, didėjančiu
nedarbu ir dideliu nepasitenkinimu
švietimo sistema, socialine apsauga ir
imigracija. Ekonomistai abejoja G.
Papandreou išlaidų plano protingu-
mu ir sako, kad tai gali priversti dau-
giau skolintis, nors šalis ir taip turi
antrą pagal dydį BVP procentais iš-
reikštą skolą euro zonoje po Italijos. 

Nobelio medicinos premijâ
pasidalijo trys amerikieçiai

Stokholmas, spalio 5 d. (AFP/
BNS) – 2009 m. Nobelio medicinos
premiją pasidalijo trys amerikiečiai –
Elizabeth Blackburn, Carol Greider
ir Jack Szostak. Pranešama, kad šie
trys mokslininkai pagerbti už darbus,
kurie padarė poveikį vėžio ir senėji-
mo tyrimams.

Premiją sudaro 10 mln. Švedijos
kronų (3,39 mln. litų), diplomas ir
kvietimas į gruodžio 10 dieną Stok-
holme įvyksiančias apdovanojimų
įteikimo iškilmes.

Švedų išradėjas Alfred Nobel
savo vardo premijas įsteigė 1895 m.
parašytu testamentu, kuriuo savo
turtą paliko specialiam fondui. Šis
fondas turi pagerbti ,,tuos, kurie per
praėjusius metus suteikė žmonijai
didžiausios naudos”. 

A. Nobel 1896 m. mirus, maž-

daug 31,5 mln. Švedijos kronų, kurie
šiandienos pinigais sudarytų maž-
daug 1,5 mlrd. kronų (0,5 mlrd. litų),
buvo panaudoti Nobel fondui įsteig-
ti.

A. Nobel testamente konkrečiai
nurodoma, kad premijos turi būti
suskirstytos į penkias lygias dalis,
kurios skiriamos už svarbiausius
atradimus ar pasiekimus fizikos,
chemijos, medicinos (ar fiziologijos),
literatūros ir taikos srityse.

Tačiau kai vaikų neturėjęs A.
Nobel mirė ir kai buvo perskaitytas
testamentas, jo turinys daugelį, taip
pat ir velionio šeimą, nustebino. Po
daugiau kaip trejus metus trukusių
ginčų buvo įsteigtas Nobel fondas, o
penkios A. Nobel pasirinktos įstaigos
sutiko teikti premijas.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

RUSIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXVII EILINIS SEKMADIENIS

DETROIT, MI

LAIMINGA SANTUOKA

„Ką tad Dievas sujungė, žmogus
teneperskiria!” (Mk 10, 9)

Šio sekmadienio skaitiniai mane
paskatino pamąstyti apie santuokos
teikiamą palaimą. Kartą teko daly-
vauti pamaldose, kuriose buvo susi-
rinkęs gausus šeimų būrys. Viena lai-
minga pora, nugyvenusi beveik tris-
dešimt metų kartu, buvo paklausta:
„Kas jums padėjo išgyventi kartu tiek
daug metų? Kokia gi jūsų bendro
gyvenimo sėkmės paslaptis? Kaip
jums pavyko išlaikyti laimingą san-
tuoką?” Viktorija pasakojo: „Ilgai
mąsčiau apie tai, peržvelgdama visus
mūsų bendro gyvenimo metus. Pa-
stebėjau vieną svarbų dalyką. Mes
abu labai pasikeitėme per tą laiką.
Kiekvienas iš mūsų stipriai keitėmės,
kad galėtume būti kartu, priimti
vienas kitą, papildyti ir paremti. Su-
gebėjimas keistis pačiam – mūsų sėk-
mės paslaptis. Kai abu susidurdavo-
me su supančio pasaulio iššūkiais,
stengėmės keistis, prisitaikyti ir pri-
siderinti vienas prie kito, kad abu
kartu kovotume su sunkumais. Nesi-
stengėme kovoti vienas su kitu, bet
visas savo pastangas skirdavome
įveikti bendras kliūtis. Aš planuoju
dar trisdešimt metų keistis, nes noriu
ir toliau džiaugtis darnia santuoka su
savo vyru. Tai nėra lengva. Tačiau
verta tai daryti.”

Viena moteris pasakojo apie tai,
kaip ji kartą važiavo nauju automo-
biliu. Sukdama sankryžoje ji užkliudė
šalia stovėjusią mašiną ir labai stip-
riai įlenkė savo automobilio dureles.
Išlipusi iš mašinos, ji buvo labai išsi-
gandusi ir sakė kitam vairuotojui:
„Mano vyras tikrai labai supyks, kai
pamatys, ką aš padariau. Šitą naują
automobilį mes nusipirkome prieš
dvi savaites. Investavome labai daug
savo santaupų. Nežinau, ką dabar
daryti...” Kitos mašinos vairuotojas
ją ramino, drąsino ir pasiūlė padėti
sutvarkyti šio įvykio dokumentus.
Vis dar drebėdama iš baimės, ji at-
sakė, kad nežino, kurioje vietoje pa-
dėti automobilio draudimo dokumen-
tai. Jis apžiūrėjo jos automobilį ir iš
spintelės paėmė knygelę su reikalin-
gais dokumentais. Atvertusi aplanka-
lo viršelį, ji pastebėjo jos vyro ranka
parašytą raštelį: „Mieloji, jei tu kada
nors patektum į avariją, žinok, kad aš
tikrai tave myliu labiau už šį automo-
bilį!”

Ar tikrai kitą žmogų mylime la-
biau už daiktus, už santaupas, už sa-
vo principus, už savo moralines nor-
mas ir įsitikinimus? Neturėtume į
žmones žiūrėti taip, tartum jie mums
priklausytų, tartum mes nusipel-
nėme juos turėti, tartum tai mūsų
nuosavybė. Viktorijos vyras, pasako-
damas apie savo laimingą santuoką,
mokė susirinkusias šeimas: „Šventa-
sis Raštas sako, kad žmona yra Dievo
palaima vyrui. Vyrai, visada prisimin-
kite, kad žmona neša jums Dievo
palaimą! Jis jus laimina per ją. Vyrai,
nustokite kritikuoti savo žmonas,
pasakoti ir rodyti kitiems jų silpny-
bes! Pastebėkite ne tai, ką ji daro blo-
gai, bet tai, ką ji daro gerai! Nekreip-
kite dėmesio į jos silpnybes ir žvelkite
į tai, ką ji daro gerai, pagirkite, pa-

drąsinkite! Leiskite vienas kitam būti
netobulam! Kažkas yra pasakęs:
‘Mano žmona turi vien tik tas silp-
nybes, kurios jai sutrukdė surasti ge-
resnį vyrą negu aš.’ Sutuoktinių silp-
nybės kaip tik parodo, kad jie vienas
kitam skirti, kad jie vienas kitą turi
papildyti.”

Kreipdamasis į žmonas, Vikto-
rijos vyras tęsė: „Žmonos, nesisten-
kite savo vyro pakeisti pagal savo no-
rus! Nelyginkite jo su kitais! Nesi-
stenkite padaryti jo idealiu vyru!
Leiskite jam būti tokiam, kokį jį Die-
vas sukūrė, ir gėrėkitės jo geromis sa-
vybėmis! Gal jis retai su jumis kalba,
nesako komplimentų, niekada nedo-
vanoja gėlių, neveda vakarienės kiek-
vieną savaitgalį į restoraną. Būkite
dėkingos Dievui už tai, kad jūsų vy-
ras darbštus, myli vaikus, stengiasi
išlaikyti šeimą! Gal jis nėra roman-
tikas, bet jis sunkiai dirba ir išlaiko
šeimą. Kuo daugiau teigiamų jo savy-
bių pastebėsite, tuo labiau jam pa-
dėsite kovoti su savo silpnybėmis.
Gal jis niekada neateina į bažnyčią
kartu. Neverskite jo tai daryti! Ne-
trankykite jam per galvą Biblija, ne-
pamokslaukite, nerodykite jo klaidų,
bet būkite jam kantri ir draugiška!
Mylėkite jį, melskitės už jį, pagirkite
ir pamatysite, kaip greitai jis keičiasi!
Negalite jo pati pakeisti. Būkite jam
pagarbi ir rodykite jam gerumą! Ir
Dievas padarys visa kita.”

Tikriausiai ne viena pora pasa-
kytų: „Mano santykiai su sutuok-
tiniu pakenčiami, neblogi, vidutiniš-
ki. Šiaip taip sugyvename kartu.
Nebėra tos meilės, kuri mus kažkada
įkvėpė bendram gyvenimui. Nema-
tau, kaip galėčiau vėl atrasti santuo-
kos džiaugsmą, patirtą prieš daugelį
metų.” Laimindamas sutuoktinius
bažnyčioje, dažnai kalbu, kad krikš-
čionio požiūris į santuoką turi būti
kitoks. Tikiu, kad Dievas, sujungęs
jus daugeliui metų, nori, kad visada
džiaugtumėtės santuokos pilnatve,
jos teikiamu džiaugsmu. Davęs jums
šį nepakartojamą pašaukimą, jis nori,
kad santuokos meilė niekada neblės-
tų, bet augtų. Tas, kuris padėjo jums
vienas kitą atrasti, taip pat nori, kad
kartu būtumėte laimingi. Jis tikrai
nelinki nė vienam vidutiniško, pa-
kenčiamo, varginančio gyvenimo. Jis
nenori, kad susitaikytumėte su griū-
vančia santuoka. Jis tikrai nori jus ir
toliau laiminti šiame kelyje, kad
nugalėtumėte visas piktojo daromas
kliūtis. Tačiau jūs patys turite žengti
drąsius žingsnius, dėti pastangų,
skirti laiko tam, kad galėtumėte at-
verti savo širdis jo palaimai.

Visada turite pasirinkimą. Galite
palikti viską taip, kaip yra, arba gali-
te apsispręsti atnaujinti ir stiprinti
santuokos ryšius. Tam reikės žengti
konkrečius ir drąsius žingsnius. Ga-
lite pasitarti su vyskupijos šeimos
centro konsultantais, lankyti semi-
narus, dalyvauti konferencijose, skai-
tyti knygas, taikyti jų įžvalgas savo
gyvenime. Galite prisijungti prie šei-
mų maldos grupelių jėzuitų bažny-
čiose ar kitose parapijose ir dalytis
sunkumais bei mokytis iš kitų porų.
Galite kurti naują maldos grupelę su
patyrusiųjų pagalba. Nukelta į 9 psl.

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

Prisimintos dr. kun. Boreišio
50-tosios mirties metinės

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., saulė-
to rudenėlio rytą, žmonės rinkosi į
Šv. Antano bažnyčią, Detroit, MI, kur
buvo aukojamos šv. Mišios už a. a.
kun. Igno Boreišio 50-ių metų mirties
sukaktį paminėti. Šv. Mišias aukojo ir
pamokslą pasakė buvęs Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Alfonsas Ba-
bonas, liturginius skaitinius skaitė
Algis Kaunelis.

Kun. Boreišis buvo Šv. Antano
parapijos steigėjas ir pirmasis parapi-
jos klebonas. Jis gimė 1887 m. gruo-
džio 25 d. Ratkupio kaime, Panemu-
nėlio valsčiuje, Rokiškio apskrityje,
Elžbietos ir Juozo Boreišių šeimoje.
Mokėsi Panemunėlio mokykloje, vė-
liau Kaune ir Petrapilyje. Kun. Bo-
reišis svajojo tapti matininku. Veng-
damas rusų kariuomenės, 1913 m. jis
pasitraukė iš Lietuvos ir išplaukė į
Ameriką švedų linijos „Grispsholm”
laivu. Atlante išgyveno laivo gaisrą ir
skendimą. Pagalbon atskubėjęs laivas
išgelbėjo keleivius ir I. Boreišis lai-
mingai pasiekė Amerikos krantus.

Kurį laiką jis gyveno Amsterdam,
NY. Vaistininkas Jonas Karuzas, pa-
stebėjęs pas jį dirbančio I. Boreišio
palinkimą į mokslą ir gabumus, pa-
siūlė jam stoti į kunigų seminariją ir
paramą. Jaunuolis Ignas, paskatintas
J. Židinavičiaus, pasiūlymą priėmė. I.
Boreišis pasirinko Šv. Kirilijaus ir Šv.
Metodojaus kunigų seminariją Or-
chard Lake, MI, kurioje mokėsi ne-
mažas būrelis lietuvių klierikų. Jis
įsijungė į seminarijoje veikusią Lie-
tuvių moksleivių Šv. Kazimiero drau-
giją lenkų seminarijoje. Taip pat
dėstė lietuvių literatūrą.

1920 m. gegužės 6 d. Ignas Bo-
reišis buvo įšventintas kunigu ir kitą
dieną paskirtas vikaru į Šv. Jurgio
lietuvių parapiją, Detroit, MI. Primi-
cijas laikė šios parapijos bažnyčioje
1920 m. birželio 20 d. Tais pačiais
metais gruodžio 24 d. kun. Boreišis
buvo paskirtas organizuojamos lietu-
vių Šv. Antano parapijos administra-
toriumi. 1922 m. vasario 25 d. jis pa-
skirtas laikinuoju Šv. Jurgio parapi-
jos klebonu. 1923 m. sausio 17 d. –
nuolatiniu Šv. Antano parapijos kle-
bonu, kur jis išbuvo iki savo mirties –
1959 m. rugsėjo 11 d.

Besikuriančioje parapijoje kun.
Boreišis vykdė bažnyčios ir mokyklos
statybą.  Sunkiai, bet sėkmingai iš-
sprendė lėšų suradimą parapijos sko-
loms apmokėti. Daug padėjo Lietuvai

sunkiausiu metu, paremdamas Tau-
tos fondą, Vilniaus Geležinį fondą, Šv.
Kazimiero vaikų prieglaudą, Telšių
dvasinę seminariją, Šaulių sąjungą ir
kitas organizacijas bei draugijas.

Klebonaudamas Šv. Antano pa-
rapijoje kun. Boreišis prisidėjo prie
Lietuvos Vyčių organizacijos kuopų
įsteigimo Detroit, MI, Cary, IN ir
Amsterdam, NY. Kun. Boreišis ne tik
globojo Lietuvos Vyčių 102 kuopą
Detroit, MI, ne tik nuolatos padėjo
verbuojant naujus narius, bet daug
dėmesio kreipė į visą lietuvių jauni-
mą, kad jis kuo ilgiau išlaikytų savo
lietuviškumą. Kun. Boreišis dažnai
dalyvaudavo Lietuvos Vyčių apskri-
čių suvažiavimuose, buvo visuotinių
narių seimo dalyvis ir patarėjas įvai-
riais reikalais. Kun. Boreišiui buvo
suteikta Lietuvos Vyčių garbės narys-
tė.

Kun. Boreišis palaikė lietuviškus
papročius: „kalėdojo” lankydamas
parapijiečius, vesdavo gegužines ir
birželines pamaldas. Kun. Boreišis
mylėjo Lietuvą ir jos žmones. Nuošir-
džiai priėmė klebonijoje į Šv. Antano
bažnyčią apsilankiusį prezidentą An-
taną Smetoną. 1934 m. kun. Boreišis
aplankė Lietuvą ir ta proga nuvyko į
Vilnių įteikti Detroit lietuvių pini-
ginę auką Vilniaus krašto lietuviams.

Kun. Boreišis jautriai išgyveno
Lietuvos okupaciją. Jis nuolat rėmė
ALT’ą, BALF’ą bei kitas organizaci-
jas.

Kun. Boreišis buvo knygų mylė-
tojas, turėjo arti 35,000 tomų biblio-
teką, kurioje buvo daug retų ir ver-
tingų knygų. Jo biblioteką paveldėjo
Tėvai Jėzuitai Čikagoje.

Sulaukęs 40 metų kunigystės
sukakties, kun. Boreišis mirė 1959 m.
rugsėjo  11 d. Palaidotas Švento kapo
(Holy Sepulchre) kapinėse, South-
field, MI.

• • •
Po šv. Mišių parapijos salėje pri-

siminti a. a. kun. Boreišį susirinko
gražus būrys žmonių. Prie scenos
buvo pastatytas jo portretas. Seselė
vienuolė Zosė Strakšytė paskaitė spe-
cialią maldą „Radiating Christ”, skir-
tą a. a. kun. Boreišiui.

Tikimės, kad Šv. Antano parapi-
jos steigėjas kun. Boreišis iš  dangaus
mato, kad per tiek laiko šios parapijos
žmonių skaičius žymiai sumažėjo.
Turbūt jis meldžiasi už mus ir mūsų
parapiją, kad ji dar gyventų ilgus me-
tus. Ilsėkis ramybėje, a. a. dr.  kunige,
klebone, Ignai Boreiši.

Šv. Antano Detroit, MI parapijiečiai gražiai paminėjo a. a. kun. Igno Boreišio
50-ių metų mirties sukaktį. Seselė vienuolė Zosė Strakšytė paskaitė specialią
maldą „Radiating Christ”, skirtą kun. Boreišiui.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr.98

Kartais tiesiog erzindavo lietu-
viškai (su ryškiu rusišku ar žydišku
akcentu) šaukdami: – Nū kajp, fašys-
tai, ahr šovinių dahr tūhryt?!

Tada mūsų minosvaidžių skyri-
ninkas Stanislovas Garšva (toks stam-
bus, aukštas, šaunus vyras, neprik-
lausomos Lietuvos Kauno policijos
vachmistras) taikliai atsakydavo į
įžūlius klausimus. O jei garsiakalbiai
ir po to nenutildavo (dėl per didelio
atstumo), mūsų vadas skambindavo
vokiečių artileristams, tiksliai nuro-
dydamas taikinio koordinates. Po ke-
lių minučių išgirsdavome trumpą ka-
nonadą, po kurios įkyrus balsas nu-
trūkdavo. Bet neilgam. Po kiek lai-
ko, vėl girdim: – Nū kajp, dahr lyko
šovinių?!

Bet balsas jau silpnesnis, nes
sklinda iš toliau, visai iš kito šono.

Kartais iš anapus Bartos sklisda-
vo ir gražios lietuviškos dainos. Bol-
ševikai mus erzino ir viliojo leisdami
Antano Šabaniausko, Dolskio plokš-
teles…

Su mūsų daliniu prie Bartos aš
tada išbuvau kokį mėnesį. Didesniąją
to laiko dalį beveik nieko neveikiau,
ilsėjausi ir klausiausi populiarių lie-
tuviškų estradinių dainų, papildytų
artilerijos mušamaisiais.

2. Prie jūros

Maždaug po mėnesio mūsų 256-
tąjį policijos batalioną permetė prie
pat Baltijos jūros, kranto apsaugai.
Mūsų dalinys perėmė jūros pakrantės
apsaugą, įsitvirtinęs 25 kilometrų
ruože, nuo Liepojos link Paviluosto –
,,Povilo uosto” (latviškai – Pāvilosta,
vokiškai – Paulshafen).

Pakrantės įtvirtinimus turėjo
pasidaryti patys bataliono kariai. Tai
buvo gerai užslėpti bunkeriai – iš me-
džio rąstų suręstos ir smėliu užpiltos
žeminės. Prie kiekvieno tokio bunke-
rio kopų smėlyje buvo išrausti apka-
sai, kurie taip pat buvo sutvirtinami
rąstais, kad smėlis neužgriūtų esan-
čiųjų apkasuose. Nežiūrint to, vis
vien tekdavo dažnai kasti smėlį iš ap-
kasų – vėjas pripustydavo. Mediniai
bunkeriai kopose buvo taip išdėstomi
vienas nuo kito, kad būtų galima ge-
rai stebėti jūrą ir pakrantę.

Kareiviai sargybą ėjo dieną ir
naktį. Dienos metu bunkerių įgulos
turėjo keistis kas 4 valandas, o nak-
ties – kas dvi. Be to, nakties metu
sargyba būdavo sustiprinama – budė-
davo po 2, o dar 3 apkasuose, prie
bunkerio. Šalia viso to, dar buvo pa-
krantės sargyba, kuri jūros pakraščiu
vaikštinėjo nuo vieno bunkerio iki
kito. Pastarieji, jeigu tik išgirsdavo
tolumoje, iš jūros pusės, kokius nors
įtartinus ūžesius, ta kryptimi iššau-
davo apšviečiančias raketas. Tą daž-
nai darydavo ir kareiviai, esantys
apkasuose. Vokiečių ryšių štabas
(,,Verbindungs Stab”) ir bataliono
štabas buvo už poros kilometrų nuo
jūros kranto kopų. Tuo metu vokie-
čių štabui vadovavo ritmeisteris kapi-
tonas Voldemaras Langė. Atvykęs iš
Dancigo, aš jį jau radau.

Nepriklausomybės laikais kpt. V.
Langė tarnavo I husarų Didžiojo Lie-
tuvos Hetmono kunigaikščio Jonušo
Radvilos pulke, kavalerijos leite-
nantu. Iš Kauno Savisaugos dalinių
jis su savo kuopa buvo patekęs į Šiau-
lių apsupimą, o iš ten per stebuklą

ištrūkęs atsidūrė Drezdene. Čia buvo
pakeltas į kapitonus ir vėl pasiųstas į
mirtį – į ,,Kuršo katilą”, o jo žmona
su savo tėvais pasiliko bombarduoja-
mame Drezdene.

Šiaip Vermachto vadai lietuvių
kariams vengdavo pakelti laipsnį, bet
V. Langės atvejis buvo išskirtinis – jis
buvo vokiečių kilmės. Tą liudijo ir jo
pavardė.

Man, vokiečių ryšių štabe tar-
naujant vairuotoju, dažnai tekdavo
vežioti kpt. V. Langę bei mūsų bata-
liono vadą majorą Praną Ambraziū-
ną. Automobiliu ,,Opel” kabrioletu
dažniausiai važinėdavau į pulko šta-
bą, Liepoją ar į kitus aplinkinius
miestelius. Taip pat turėjau vairuoti
dengtą, prancūzų gamybos sunkve-
žimį ,,Unic”, kuriuo batalionui vežio-
davau maistą bei amuniciją.

Kpt. V. Langė buvo geras raitelis,
kavaleristas, tad štabe turėjo ir puikų
arabiškos veislės žirgą, kuriuo dažnai
jodinėjo tikrindamas bataliono pak-
rantės sargybą. Retkarčiais leisdavo
ir man tuo žirgu pajodinėti.

V. Langė buvo linksmo būdo ir
labai neoficialus, draugiškas karinin-
kas. Neaukšto ūgio, brunetas, visuo-
met pasitempęs, elegantiškas, mėgs-
tantis humorą. Su eiliniais kariais jis
elgėsi labai mandagiai ir nereikalau-
davo prieš jį stovėti išsitempus. Ko
negalima buvo pasakyti apie kitus
štabo karininkus. Todėl bataliono ka-
riai jį gerbė ir jau iš tolo atiduodavo
pagarbą. V. Langė mėgdavo išgerti ir
pašposauti.

Kartą važiavome uždengtu
,,Opeliu” Liepojos gatvėmis, o kapi-
tonas man sako: – Atidaryk, atidaryk,
Čerškau, gaubtą! Žiūrėk, fainų mer-
gų eina! Gal, pasiūlykim pavežti?!

Aš atidarau gaubtą, ir mes, kaip
turtingi, pasiputę kavalieriai, lėtai
pravažiuojame pro šviesiaplaukes lat-
vaites, pasiūlydami juokais, žinoma,
ir jas pavežėti.

Vieną kartą, bandydamas pajuo-
kauti, aš gerokai prigąsdinau Lan-
gę. Tada stovėjau prie mašinos, kaž-
kur laukuose, o lengvai kauštelėjęs
kapitonas buvo paėjęs toliau (,,nu-
sišvilpti”). Aš pasiėmiau iš mašinos
savo ,,Mašinpistolę” (,,Maschinen-
pistole”) ir, paleidęs porą serijų į
viršų, šaukiu vadui: – Partizanai!
Partizanai!

Nežinau, ar vargšas Langė spėjo
susisagstyti, bet išsigando jis ne juo-
kais: staigiai šoko į rugius ir pradėjo
šliaužti miško pusėn. Nemažą nuotolį
jis tada nušliaužė. Kai atsisukęs pa-
matė, kad aš kvatojuosi, kone raity-
damasis, ir jis atsistojo juokdamasis,
ir visai neužpykęs. Toks buvo V. Lan-
gė.

Bataliono vadas, majoras P. Am-
braziūnas visus įsakymus bei nurody-
mus gaudavo tiesiogiai iš ,,ritmeiste-
rio” Langės. Jie tarp savęs sugyveno
ir neturėjo jokių problemų. Bet jau-
tėsi, kad susidarė gan savotiški san-
tykiai: Ambraziūnas buvo kaip koks
tarnas, o šis, t. y. Langė, stengėsi to-
kią nejaukią padėtį kaip nors sušvel-
ninti, kad mjr. P. Ambraziūnas nesi-
jaustų jo tarnu; o majoras stengėsi
savo tautiečiams kariams būti kuo
nuoširdesnis ir nuolankesnis, labiau,
nei to reikalavo karininko presti-
žas. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Trys Bažnyčios sudarytos komi-

sijos nerado įrodymų, paremiančių
apsireiškimą liudijančius teiginius.
1991 m. Jugoslavijos vyskupai pa-
skelbė išvadą, kad jie negali patvir-
tinti šių teiginių antgamtiškumo.
1985 m. doktrinos prefektas kardino-
las Joseph Ratzinger, vėliau tapęs
popiežiumi Benediktu XVI, uždraudė
oficialias vyskupijų ar parapijų vardu
rengiamas piligrimų keliones į Med-

jugorje esančią šventovę. Tačiau ti-
kintieji ir toliau gali ten lankytis, o su
jais kartu gali dalyvauti ir kunigas. 

Tyrinėtojų yra pastebėta, kad
dauguma bažnytinių dogmų ir litur-
ginių apeigų yra nustatyta hierarchi-
jos ir ateina ,,iš viršaus”. Tačiau Ma-
rijos apsireiškimai beveik visuomet
yra paliudijami ,,liaudies”, pačių ti-
kinčiujų, be bažnytinės hierarchijos
pritarimo ar  paskatinimo. Ką tai tu-
rėtų reikšti?

Medjugorje stebuklų puoselėtojui atimtos... 

Atkelta iš 8 psl.     Galite prisijungti
prie Kanos šeimų bendruomenės
arba Sutuoktinių susitikimų ben-
druomenės. Tai tik keletas būdų,
kurie padėjo daugeliui porų vėl at-
rasti Santuokos sakramento teikia-
mą meilę, ramybę, džiaugsmą ir lai-
mę. Nepalikite santuokos ugdymo
įjungę „autopilotą.” Maitinkite ją,
ugdykite, keiskitės, mokykitės nuo-
lankumo, atidumo ir pagarbos.

Manau, kad šios mintys bus pras-
mingos ir naudingos ne tik susidu-
riantiems su bendro gyvenimo sun-
kumais, bet ir tiems, kurie dar tik
svajoja sukurti laimingą šeimą. Kiek-
viena diena yra Dievo dovana. Ryte

prašykime malonės, kad nugyven-
tume šią dieną su dėkingumu,
džiaugsmu ir ramybe. Prašykime,
kad būtume geri ir mieli kitiems šian-
dien. Melskime, kad pastebėtume
daugiau gerų kito savybių. Dievo
malonė galingai veikia tik nuolankio-
je ir dėkingoje širdyje. Tegul visagalio
ir mylinčio Kūrėjo turtai, jo palaima
liejasi į jūsų gyvenimą per šį san-
tuokos ryšį. Tegul pildosi jūsų di-
džiausios svajonės.

Autorius yra Kauno Šv. Pranciš-
kaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios rek-
torius.

Bernardinai.lt

LAIMINGA SANTUOKA

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Tėviškės parapijos
,,Susitikimo” piknikas

Jau ne pirmą kartą čikagiečiams
koncertuoja pianistas Edvinas Mink -
š  ti mas. Pianistas į Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” rengiamus
lab daros koncertus dažnai pasi kvie -
čia  sa vo draugus.  Šį kartą Lietuvių
dai lės muziejuje, Lemonte E. Min -
kšti mas koncertuos kartu su savo
ben d ra amžiu violončelininku ameri -
kiečiu Dane Johansen. Du jauni me -
ni nin kai, meno pasaulyje jau žinomi
mu zikantai lietuvius kviečia į lab-
daros koncertą spalio 18 d. 12:30 val.
p. p.

Vienas žymiausių lietuvių pia -
nistų 29 metų Edvinas Minkštimas,
jau daugiau kaip penkmetį gyvenan-
tis  Amerikoje, pastaruoju metu tobu-
linasi ir siekia daktaro laipsnio gar-
siojoje Juilliard mokykloje, New
York. Šalia to E. Minkštimas, net
devynių tarptautinių konkursų lau-
reatas, daug koncertuoja, rašo įvairių
kū ri nių aran žuo tes, dirba su savo
trio ir ruošia so li nes programas. Be
to, pia nistas bando save ir muzikos
kūrime. ,,Kūryba man labai svarbu,
mane tai traukia, tai mano dalelė”, –
sako Edvinas.

Tad smagu, kad randa laiko ir
lietuviškos labda ros koncertams. 

,,Puiki pianisto technika kon-
certą paverčia lengvu žaisliuku – pra -
ban giu, žėrinčiu ir kartu trapiu.
Grak šti kūrinio visuma, krištolinės
pasažų girliandos, skambios viršūnės
buvo tarsi nutviekstos vidinės švie -
sos. Vir vutė, kuria Edvinas laiko pri -
kaustęs publikos dėmesį, yra šilkinė:
tokia plona, jog jos nė nepastebi.

Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad
jo skambinimo maniera, girdėjimas ir
traktuotė yra tokie subtiliai saviti ir
taip skiriasi nuo kitų, jog galima
drąsiai teigti Minkštimą išplaukus į
didžiuosius pianizmo vandenis”, –
apie E. Minkštimo grojimą rašo Dai -
va Tamošaitytė žurnale ,,Muzikos ba -
rai”.

Dane Johansen, „The Juilliard
School’s 2008 Concerto Competition”
pirmos vietos laimėtojas, taip pat
gerai pažįstamas Amerikos muzikos
mylėtojams. Gi męs Fairbanks, Alias -
ka, pirmąsias mu  zikos pamokas jis
gavo iš mamos Gail Johansen, žino -
mos smuiki nin kės. Jau 16 metų jau-
nasis muzikas bu vo pakviestas į Ri -
chard Aaron veda mą jau nųjų ar tistų
programą Cleve land muzi kos insti-
tute (The Cleve land Institute of Mu -
sic). Studijavo Paryžiaus nacio na linė -
je muzikos ir šokio konservatorijoje
(National Superieur de Mu sique et de
Dan se de Paris), ėmė privačias pa sau -
linio garso violonče li ninko Ber nard
Greenhouse pamo kas.

D. Johansen – daugelio tarptauti -
nių konkursų laureatas. Jo koncertų
klausėsi ne tik Amerikos, bet ir Eu ro -
pos muzikos mylėtojai. Čikagos muzi -
kos mylėtojai violončelininko grojimo
galėjo klausytis populiariame Ravinia
mu zikos festivalyje ir ,,Stein way
Con cert” serijos koncertuose. Jaunąjį
mu  zikantą kartu koncertuoti kviečia -
si garsiausi muzikos kolektyvai.

,,Šaunus ir virtuoziškas”, ,,gro-
jantis svaiginančiai”– taip rašė apie
D. Johansen grojimą ,,The New York

Times”. 
Taigi, Lietuvių dailės muziejuje

mūsų laukia neeilinis koncertas.  Kar-
 tais pagalvoju, kad esame tikrai iš-
lepinti. Mūsų paprastose, tokio gar so
muzikantams nepritaikytose salė se
koncertuoja pasaulinio lygio žvaig ž  -
dės. 

Spalio  mėnesį  JAV lietuviai iš -
girs ne tik šių dviejų jaunų talentin gų
muzikantų grojamą programą, bet ir
klausysis kitos pasaulinio lygio daini -
ninkės – Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro solistės Irenos Mil -
kevičiūtės bei tarptautinių konkursų
laimėtojo liaudies instrumentų an -
sam blio ,,Vaivora” koncerto. Padė ko -
kime visiems, kurie mums suteikia
pui kią progą išgirsti tokio lygio mu zi -
kus ir būtinai apsilankykime koncer-
tuose.

Laima Apanavičienė

Rugsejo 20 d. evangelikų liu -
teronų Tėviškės parapijoje po pa mal -
dų buvo suruoštas ,,Susi ti kimo” pik -
nikas. Kaip visada mums jį suruošė
aktyvi parapijos taryba, už ką esame
jai labai dėkingi.

Visiems rūpėjo, kokį orą pa do va -
nos tą dieną gamta. Ir ką gi – užteko
saulės, o pabaigoje iškritę keli lašeliai
lietaus nieko nepakeitė. Taip sutapo,
kad lietuviška bendruomenė turėjo
ką veikti. Broliai katalikai suruošė
Bendruomenės dieną. Tačiau ir mūsų
parapijoje buvo tą diena daug žmo -
nių. Žmonės mėgsta bendrauti ne tik
pamaldose. Susitikimai po pamaldų
mus labiau suartina. Parapijiečiai
atvyko su šeimomis, atsivedė savo
anūkus, draugus.

Kunigas Liudas Miliauskas pa -
svei kino susirinkusius. Mažieji atra-
do savo ,,rojų” šokinėdami pripu čia -
mo je pilyje, vyresniosios atžalos iš -

piešė ornamentus visiems norėju -
siems, o suaugusieji  ir kas tik netin -
gėjo mėtė batą – ,,Kas toliau?!”
Skambėjo mėgstamo muzikanto B.
Mūro grojamos melodijos, todėl  ne -
galėjai nusėdėti – norėjosi šokti. 

Mūsų vaikai ir anūkai mėgino
pašokti žinomų lietuviškų šokių
žingsnelius, žinodami, kad mes čia
esame, esame lietuviai Amerikoje. 

Vaišės, vaišės... Kada jos buvo ne -
skanios, ypač valgant lauke, grojant
gyvai mu zikos fone ir esant smagiam
draugų būriui?

Tarp svečių buvo dainininkas
Ra dži, kuris padainavo susirinku -
siems  ir nesijautė svetimas. 

Esame dėkingi mūsų laikraščių
,,Draugas”, ,,Aidas”, ,,Amerikos lie -
tu vis” redakcijoms už pagalbą skel-
biant mūsų skelbimus.

Lena Maksimavičienė

Dainininkas Radži Tėviškės parapijos piknike apsuptas gerbėjų.

Piknike dainavo visi.

Ir dideliems, ir mažiems piknike buvo smagu.

Muzikinis spalis 

Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Sau-
lutė” pirmininkė Indrė Tijūnėlienė ir
pianistas Edvinas Minkštimas po lab-
daros koncerto Lietuvių dailės mu-
ziejuje 2008 metais.

Laimos Apanavicienės nuotr.

Violončelininkas Dane Johansen

Pianisto Edvino Minkštimo 
ir violončelininko Dane Johansen

koncertas vyks sekmadienį, spalio 18 d., 12:30 val. p.p.
Lietuvių dailės mu zie juje, Pasaulio lietuvių centre, 

14911 127th Street, Lemont, IL. 
Visus kvie čia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

Apartment for Rent
Marquette Rd. & Cicero 4 1/2

Room Heated apt. – stove & refri-
gerator, hardwood floor & trim.

(773) 585-0623

IÕNUOMOJA
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giją gali išprovokuoti ir neįprastas
maistas. (...) Beje, alergijos požymiai
kartais gali būti maži. Pavyzdžiui,
pavalgius tam tikro vaisiaus peršti
burną, – įspėjo alergologė.

Lietuviai valgė mėsą ir grūdus

Kad mūsų organizmas netoleruo-
ja vieno ar kito produkto, pripažįsta
ir genetikai. Pavyzdžiui, mūsų re-
gione pieno dėl susiklosčiusių gene-
tinių veiksnių netoleruoja apie treč-
dalis gyventojų. Visi kiti jį gali drąsi-
ai gerti. Tuo tarpu Viduržemio jūros
regione pieno netoleruoja dvigubai
daugiau žmonių – mat dėl klimato
ypatumų jis nebūdavo čia geriamas.

Anot Vilniaus universiteto Is-
torijos fakulteto Archeologijos kated-
ros vedėjo prof. Aleksiejaus Luchta-
no, archeologiniai tyrimai rodo, kad
nuo seno lietuviai pirmiausiai buvo
„mėsėdžių” tauta. Iki XIV amžiaus

pabaigos daržų pas mus nebuvo. Bal-
tus gan ilgai stebino, kad kryžiuočiai
valgo lapus. Pasirodo, tai buvo kopūs-
tai. Pomidorai apskritai išplito tik
praėjusiame amžiuje. Tiesa, mūsų
protėviai valgydavo daug miško uogų,
laukinių serbentų, obuolių, kriaušių,
slyvų, o iš daržovių buvo auginamos
ropės, burokėliai ir ridikai.

„Dabartinė tradicinė lietuviška
virtuvė iš esmės yra patobulinta val-
stiečių, prastuomenės, karčiamų vir-
tuvė. Tai pigūs, nereikalaujantys su-
dėtingų kulinarinių įgūdžių patie-
kalai – tokie kaip kugelis, vėdarai,
yra karčiamų maistas. Archaiškų ele-
mentų daugiau išliko Žemaitijoje –
kastinis, įvairūs kruopiniai patie-
kalai. Tai maistas, susiformavęs kovų
su kryžiuočiais laikais, kai žmonės
turėjo valgyti sočiai ir vieną kartą per
dieną”, – teigė mokslininkas. (...)

Delfi.lt

INGA SAUKIENÈ

Vystantis civilizacijai neatpažįs-
tamai keičiasi ir mūsų mityba. Šian-
dien mums prieinami maisto produk-
tai, apie kurių egzistavimą mūsų pro-
tėviai nė nenumanė. Tačiau būtent
todėl maistas, kuris turėtų būti gyvy-
bės ir sveikatos šaltiniu, tampa sun-
kių ligų priežastimi. 

Egzotiški vaisiai netinka

Gydytoja Marija Dudnok, dirban-
ti su tradicinės medicinos atstovų
prieštaringai vertinamu maisto tole-
ravimo testu, pristatė produktus, ku-
rie jos pacientams buvo netinkami.
Šis gydymo būdas remiasi teorija,
kad egzistuoja ne tik atvira, bet ir
paslėpta alergijos maistui forma,
kurios tradiciniai alergijos tyrimai
nenustato. Esą organizmui nepriim-
tinas maistas veikia mūsų virškinimo
bei imuninę sistemą, augina papildo-
mus kilogramus bei sukelia negala-
vus, kurių priežasties medikai negali
nustatyti.

Medikė apibendrino 160 testų
patirtį. Anot jos, dauguma pacientų –
net 77 proc. – netoleravo javų, tiks-
liau – juose esančio baltymo gliuteno,
kuris dar vadinamas glitimu. Beje, jis
puikiai žinomas ir tradiciniams aler-
gologams. Iš įvairių grūdų, kurie
teisėtai laikomi sveikatos šaltiniu,
gliuteno neturi grikiai, sorų kruopos,
ryžiai. „60 proc. lietuvių netoleruoja
karvės pieno ir jo produktų, 57 proc.
– kiaušinių, 50 proc. – medaus, – var-
dijo centro gydytoja. – Vaisių grupėje
dažniausiai alerginę reakcijas sukel-
davo ananasai (30 proc.), apelsinai
(23 proc.) ir kiviai (26,7 proc.)”.

M. Dudnok labai nustebino, kad
alergizuoti esą gali net tokia nekalta
daržovė, kaip agurkas. Jo netoleravo
7,5 proc. pacientų. 20 proc. pacientų
netoleravo morkų, 12 proc. – pomi-
dorų. Bene labiausiai alergizuojanti
daržovė – cukinija, sukelianti, anot
gydytojos, sveikatos negalavimus 21
proc. pacientų. Medikės teigimu,
įdomu, kad lietuviai mažiausiai aler-
giški nuo seno tradiciškiems val-
giams – bulvėms (5 proc.) ir kiaulie-
nai (3 proc.). Vištienos netoleravo 18
proc. pacientų, kalakutienos – 8 proc.
jautienos – 7 proc.

Susieti su maistu simptomus
sunku

Lietuvoje viešėjusio rusų alergo-
logo imunologo dr. Aleksej Popovič
teigimu, klasikinėje alergologijoje
alergija maistui buvo apibrėžta prieš
40 metų. Imuninė sistema žaibiškai
reaguoja į nepatikusį jai produktą,
todėl žmogų gali išberti, apimti nie-
žulys, kamuoti dusulys ir kiti požy-
miai. Šiuo metu gydytojams tokios
rūšies alergiją nustatyti ir gydyti ne-
sunku.

Tuo tarpu maisto netoleravimą
organizme esą sukelia kiti imuninės
sistemos mechanizmai. Suvalgius
produktą, reakcija į jį gali pasireikšti
tik po kelių dienų. Jeigu toks produk-
tas nuolat vartojamas, po kurio laiko
žmogui išryškėja koks nors požymis,
pavyzdžiui, kamuoja migreninis gal-
vos skausmas ar sunkumas virškina-
majame trakte.

Anot mediko, klasikinė maisto
alergija atsiranda vaikystėje. Šis ne-
galavimas, kurį paprastai sukelia 8
produktai, kamuoja apie 8 proc. vai-
kų. Tarp suaugusiųjų ji paplitusi kur
kas mažiau – ja serga vos 2 proc.
gyventojų. Tuo tarpu maisto netole-
ravimas – daug dažnesnis. Dėl jo
kenčia 25–40 proc. gyventojų, o ne-
toleruotinų produktų sąrašas gali
būti nuo kelių dešimčių iki kelių
šimtų.

Rusų medikai yra paskaičiavę,
kad egzistuoja apie 24 subjektyvūs
požymiai, kuriuos jaučiantis žmogus,
tikėtina, turi alerginę reakciją ko-
kiam nors vartojamam maisto pro-
duktui. Tai nepaaiškinamas irzlu-
mas, galvos skausmai, nuotaikų kai-
ta, energijos stygius, mieguistumas
po valgio, padažnėjęs pulsas paval-
gius, raumenų ir sąnarių skausmai,
su peršalimu visai nesusijęs nosies
užgulimas, vidurių užkietėjimas, lėti-
nis nuovargis ir pan.

„Egzistuoja daugybė veiksnių,
lemiančių maisto netoleravimo išsi-
vystymą. Aišku, didžia dalimi kalti
pokyčiai maisto pramonėje. Šiuo me-
tu yra labai didelis maisto produktų
pasirinkimas. Užsukę į parduotuvę,
galime nusipirkti, ko tik širdis gei-
džia, ir visiškai nesvarbu, koks yra
metų laikas. Mūsų protėviai valgė
visai kitaip, jie dažnai pasninkavo,
turėjo mažesnį maisto produktų pa-
sirinkimą. Be to, šiuolaikinėje maisto
gamyboje naudojama nemažai chemi-
nių medžiagų, vadinamųjų maisto
priedų, kurie tikrai blogai veikia
mūsų imuninę sistemą ir medžiagų
apykaitą”, – sakė gydytojas.

Beje, pieno baltymų yra parduo-
tuvėse pirktuose, genetiškai pakeis-
tuose ryžiuose ir kosmetikoje, kuri
gali sukelti lygiai tokius pat nepagei-
daujamus požymius, kaip ir maistas.
Anot A. Popovič, dažniausiai netole-
ruojamos kosmetikos, o taip pat ir
konditerijos gaminių sudėtinės dalys
yra vanilė, alijošius bei tirštiklis gua-
ro milteliai.

85 proc. alerginių reakcijų 
lemia genai

Lietuvių alergologės prof. Rūtos
Dubakienės teigimu, alergijos plitimo
priežastys iki šiol nežinomos. Ji
neigia gandus, kad alergijos mastus
didina vis dažniau maisto pramonėje
naudojami įvairūs priedai, vadina-
mieji E. „Tokių mokslinių įrodymų
nėra ir, ko gero, niekada nebus. Šiuo
metu nustatyta, kad nedidelei grupei
žmonių alergines reakcijas gali su-
kelti pavyzdžiui raudonas maistinis
dažiklis eritrozinas (E127)”, – teigė
alergologė.

Tikrai žinoma, kad alergiją net
iki 85 proc. lemia genetiniai veiks-
niai. „Jeigu žmogus paveldi genus, jų
‘neišgrauši’. Galima taikyti genų te-
rapiją, keisti juos, bet tai dar ateities
dalykas. Alerginės ligos turi banguo-
jantį pobūdį, todėl kartais sakoma,
kad vaikai iš alergijos išauga. Iš tiesų
taip nėra. Šie genai gali būti užslo-
pinti, pasireikšti tik antroje kartoje
arba niekada nepasireikšti”, – pasa-
kojo medikė.

Didėjantys alergijos mastai sieja-
mi ir su gerėjančia mityba bei sočiu,
daug baltymų turinčiu maistu. Aler-

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Lietuviai alergiški pienui,
javams ir ananasams?

Brangiai tetai
A † A

IRENAI ŠIMKIENEI
GEDGAUDAITEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui ALGIUI, duk-
roms DALIAI, DAINAI ir KIMAI su šeimomis, seseriai
STEFAI KUPČIŪNIENEI, broliui EDMUNDUI su šei-
ma ir kitiems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje.

Eglė Juodvalkė ir Henryk Skwarczynski

Mūsų mielam
A † A

Dr. HENRIKUI SOLIUI

užbaigus šią žemišką kelionę, liūdesyje likusiems
žmonai ALICIJAI, sūnui STEPUI su šeima bei vi-
siems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.

Aldona, Vytautas
Aras ir Vytas Urbai

Ilgametis „Varpo” redaktorius

A † A
ANTANAS KUČYS

Mirė 2009 m. spalio 4 d.
Gimė Lietuvoje, gyveno Lemont, anksčiau Evergreen Park.
Liūdesyje liko: žmona Teresė Povilaitytė-Kučienė, svainis

Pranas Povilaitis, svainės Česė Veleckienė ir Monika Kabliaus-
kienė su šeimomis ir kiti artimieji.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 7 d. nuo 9 val. ryto
iki 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Antaną bus aukojamos
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje trečiadienį,
spalio 7 d. 10 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Laidotuvės privačios.
Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti  atsisveikinime ir

šv. Mišiose.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Kul tūros tarybos kvietimu  spalio 10
d., šeštadienį, 6:30 val. vak.  Fondo
salėje, PLC, Lemonte, kon cer  tuos
tarptautinių konkursų laureatas
liau dies instrumentų ansamblis ,,Vai -
vora” ir solistė Irena Milkevičiūtė.
Pasi teiravimui tel.: 708-691-9674

��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
High way sankryžoje. Norintys daly-
vauti ekskursijoje, prašome iš anksto
registruotis tel.: 708-289-0866, nes
bus sudaroma ne didesnė nei dešim -
ties žmonių grupė. Kad patogiau bū -
tų stebėti, ,,apsiginkluokite” žiūro -
nais ir fotoaparatais. 

��Spalio 11 d. 1 val. p. p. Lietuvos
Dukterys ruošia iškilmingus meti -
nius pietus, kurie įvyks ,,Camelot”
restorane, 8624 West 95th St., Hi cko -
ry Hills. Kviečiame visą lietuvišką vi -
suomenę savo dalyvavi mu  prisidėti
prie šios organizacijos kilnių labdaros
darbų. Vietas užsisakyti galite pas -
kam binę Graži nai Ka zė nienei tel.:
630-272-9131 ir Aldonai Ru kuižienei
tel.: 708-499-4845.

��Kviečiame visus spalio 9–11
dienomis  malo niai praleisti savait-
galį 40-metį gyvuojančioje Neringoje
ir ją paremti. Daugiau informacijos
rasite tink la lapyje www.neringa.org.
Ieškome žmo nių, kurie šio renginio
metu ga lėtų padėti virtuvėje (pra neš -
ti: vida @neringa.org). Šeštadienio
progra mą ves ,,Small Farm Animals”
(Ai  das Kupčinskas, Vitalijus Lisovs -
kis, Tomas Stuopis) kartu su talen -
tin  gu Liutauru Janušaičiu iš Lietu -
vos (saksofonas, klavišiniai). 

��Visus lietuvius kviečiame į JAV
Romos katalikų kunigų vienybės 100-
ųjų metinių minėjimą, kuris įvyks
spalio 11 d. 3:30 val. p.p. Šv. Andrie -
jaus bažnyčioje, New Bri tain. Progra -

mo je: šv. Mišios, ku rias at našaus vys -
ku pas Paulius A. Bal takis. Pamokslą
sa kys prelatas Alber tas Kontautas.
Mišiose dalyvaus pre la tas Edmundas
Put rimas, Kunigų religines šalpos at -
s tovas  prelatas A. Bart kus ir kiti. Po
šv. Mišių pa rapijos salėje bus va ka -
rienė, trum pas pranešimas apie Ku -
ni gų vienybės veiklą. Bus rodomas
fil mas apie Ku nigų vienybės išvyką į
Lietuvą, pri si menant a. a. kunigą Jo -
ną Rik te raitį. Ren ginį ruošia Ku nigų
vieny bės cent ro valdyba, Šv. An drie-
jaus parapijos ko mitetas ir Con nec-
ticut LB apygarda.

��Spalio 18  d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno patalpose,
Putname, liaudies instrumentinio
an   sam blio ,,Vaivora” ir so lis tės Ire-
nos Milkevičiūtės koncertas. 11 val. r.
šv. Mišias atnašaus kunigas A. Žygas.
Dėl papildomos in for macijos kreiptis
į Angelę Jo ny nienę (New Britain)
tel.: 860-828-9954; Danutę Grajaus-
kienę (Har  tford) tel.: 860-657-9067;
Vytau tą Petruskevičių (Waterbury)
tel.: 203-757-9382; Dzi ną Inkratienę
(New Haven) tel.: 203-768-7344 ir
Žyd rūną Gimbutą (New Haven) tel.:
203-314-4645. Renginį ruošia Rytinio
Connecticut apylinkė ir Connecticut
apygarda.

��Spalio 25 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. Philadelphia Lietuvių namuose
(Li thuanian Music Hall), 2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134, koncertuos Lietuvos naciona -
linio operos ir baleto teatro solistė
Ire na Milkevičiūtė ir tarptautinių
konkursų laimėtojas liaudies instru-
mentų ansamblis ,,Vaivora”. Bilietų
kaina: 20 dol. suaugusiems, jaunimui
iki 16 metų  – nemokamai. Daugiau
in formacijos suteiks Virgus Volertas
– volertas@verizon.net

IŠ ARTI IR TOLI...

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks

spalio 17 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 ir

internetu per „Paypal” sistemą, atsiskaitant su kreditine kortele.
Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284

Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventė Čikagoje

Spalio 23 d., penktadienis, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų para-
pija, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

7 val. v. Ekumeninės „Taize” pamaldos, vaišės ir pabendravimas. Daly -
vauja evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai ir katalikai.

Spalio 24 d., šeštadienis, Lietuvių dailės muziejus, Pasaulio lietuvių
cent ras, 4911 127th St., Lemont, IL 60439

6:30 val. v. vakaras – susitikimas tema „Lietuvos tūkstantmetis – Euro -
pos atradimas”. Dalyvauja Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Vil -
niaus universiteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė. Bus meninė programa bei vai -
šės.

Spalio 25 d., sekmadienis, Šv. Vardo katedra Čikagoje, 735 N. State St.,
Chicago, IL 60601

3 val. p. p. Iškilmingos šv. Mišios Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos var -
do tūkstantmečiui. Dalyvauja Čikagos arkivyskupas kardinolas Frances
George ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kartu meldžiasi evangeli -
kai liuteronai ir evangelikai reformatai. Gieda Lietuvių meno ansamblis
„Dainava”, vargonuoja  muz. Ričardas Sokas, groja pučiamųjų kvartetas.

4:30 val. p. p. pabendravimas, vaišės ir meninė programa katedros para-
pijos salėje; norinčius nuo lietuvių parapijų/centrų atveš užsakyti autobusai.

Informacija: tel.: 773-735-6677, 773-875-8847, fax.: 773-735-3946. El. paš -
tas: nuostaba@gmail.com

Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio 
šventės Čikagoje komiteto info

Lietuvių Fondas remia lituanistinį švietimą. Lietuvių Fondo kasmetiniame
pokylyje, vykusiame spalio 3 d. dalyvavo ir JAV LB lituanistinių mokyklų atsto-
vai (sėdi iš kairės): Žibutė Mačiulienė, Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis“
direktorė, Jūratė Dovilienė, Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) direktorė.
Stovi (iš kairės): Jovita Kuzniacova, Gedimino lituanistinės mokyklos, Wau-
kegan, IL, mokytoja, Valdas Kerulis, ČLM tėvų komiteto pirmininkas, Kristina
Bružaitė, Gedimino lituanistinės mokyklos, Waukegan, IL, mokytoja, Šimo-
nėlis, Danutė Šimonėlis, ,,Spindulėlio” mokyklos tėvų komiteto pirmininkė,
Audronė Elvikienė, Maironio lituanistinės mokyklos direktorė ir Svajonė Kere-
lytė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL. ).      Brunono Dovilo nuotr.

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

JAV LB Lemonto apylinkė ir 
Vy  dūno fondas maloniai kviečia

visus į dr. Tomo Remeikio knygos
,,Lie tu vos Respublikos užsienio 

politika. Dokumentai 1939–1940”
sutiktuves, kurios vyks 

spalio 11 d. 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, 

Pasaulio lie tuvių centre, Lemonte.

Šių metų spalio 11 d., sekmadie nį, vyks Čikagos maratonas, kuriame
dalyvaus ir lietuvių komanda. 7 val. r. palaikantieji lietuvių ko mandą, pasi -
puošę tautine simbolika ir nešdami trispalves, palydės bėgi kus nuo Lietuvos
konsulato pastato iki starto linijos Grant Park. Vėliau, apie 9 val. r., palaikyti
sportininkus sirgaliai rinksis prie University of Illinois at Chicago (UIC), kur
įsikū rusi PLB Lituanistikos katedra bei Lietuvių studentų asociacija (Halsted ir
Polk gatvių sankryžoje).

Restoranas „Kunigaikščių užei ga” rengia bėgikų ir kitų maratono da lyvių
sutikimą 4 val. p. p. Susi rin ku  siems gros gyva muzika, restora nas vaišins už-
kandžiais, bus teikiami ŠALFASS įsteigti medaliai. Kviečia mi visi norintys – įėji-
mas nemokamas.

Dr. Tomas Remeikis


