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,,Sodrai” Vyriausyb∂ skolina dar 1,025 mlrd. lit¨

Vilnius, spalio 28 d. (Vilnius) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė priėmė Europos
Parlamento (EP) Liberalų ir demo-
kratų sąjungos už Europą frakcijos
pirmininką Guy Verhofstadt.

G. Verhofstadt pristatė paramos
siūlymų dokumentą, kuriame numa-
tytos finansinės priemonės, padė-
siančios Vidurio Europos ir Baltijos

valstybėms įveikti recesijos padari-
nius. Šie siūlymai artimiausiu metu
bus pristatyti vienoje iš artėjančių
EP plenarinių sesijų.

Prezidentė teigiamai įvertino
šiuos siūlymus ir pabrėžė, kad ES
daugiau dėmesio turėtų skirti ener-
getinio saugumo, elektros jungčių
statybos ir transeuropinių tinklų vys-
tymo klausimams. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) –
Vyriausybė į finansinę bedugnę
smunkančiai ,,Sodrai” sutiko pasko-
linti dar 1,025 mlrd. litų. Šiemet Vy-
riausybė fondui bus paskolinusi iš vi-
so 3 mlrd. litų.

Anot finansų ministrės Ingridos
Šimonytės, ,,Sodros” deficitas yra
milžiniškas, o paskolinti pinigai pa-

dės iki šių metų pabaigos įvykdyti įsi-
pareigojimus.

Numatoma, kad ,,Sodra” šią re-
kordinio dydžio paskolą pradės grą-
žinti 2017 metais, o baigs 2019 m.

Vyriausybė iš valstybės vardu pa-
siskolintų lėšų ,,Sodrai” šiemet skyrė
2,92 mlrd. litų. Finansų specialistai
numato, kad toks bus ,,Sodros” defi-

citas. Finansinėje duobėje atsidū-
rusios ,,Sodros” vadovas Mindaugas
Mikaila sako, kad šiemet ,,Sodrai” ga-
li užtekti Vyriausybės jau paskolintų
lėšų.

Kitais metais, jei Seimas sutiks
su ,,Sodros” įmokų didinimu ir išlai-
dų mažinimu, ,,Sodros” deficitas bus
apie 2,347 mlrd. litų.

Ekonomikâ siùloma
grîsti ñiniomis

ir technologijomis

Aptartas paramos Vidurio Europos
valstybèms planas

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Vyriausybėje pasirašytas Nacionali-
nis susitarimas, kuris numato vals-
tybės gyvenimo iki 2010 m. pagrin-
dinius principus.

Susitarimą pasirašė Vyriausybė
ir įvairių verslo, profesinių bei visuo-
meninių organizacijų atstovai. Na-
cionaliniame sutarime numatoma,
kad Vyriausybė, planuodama darbo
užmokesčių ir socialinių išmokų ma-
žinimą, atsižvelgia į esminį profsą-
jungų keliamą reikalavimą, jog bet
koks mažinimas turi būti solidarus,
tačiau labiausiai pažeidžiamos visuo-
menės grupės turi nukentėti ma-
žiausiai.

Verslo organizacijos įsipareigoja
sustiprinti verslo socialinę atsako-
mybę projektais paremdamos vaikų
ir jaunimo neformalųjį ugdymą.

Jeigu bus įgyvendintos Naciona-
liniame susitarime numatytos vals-
tybės finansų sutelkimo priemonės,
Vyriausybė įsipareigoja iki 2011 m.
nepriimti jokių naujų sprendimų dėl

Vilnius, spalio 28 d. (Vilnius ) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sveikino Žinių ekonomikos forumo
dalyvius, susirinkusius pagerbti pa-
žangiausių Lietuvos įmonių.

Prezidentės teigimu, verslininkų
gebėjimas priimti pažangius sprendi-
mus, kurti unikalius produktus ir
naujas paslaugas bei sėkmingai plė-
toti aukštomis technologijomis grin-
džiamą verslą padės greičiau atsigau-
ti šalies ūkiui, skverbtis į Lietuvos bei
pasaulio rinkas.

Prezidentės įsitikinimu, žinioms
ir naujausioms technologijoms imli
visuomenė pajėgi greičiau įveikti
ekonomikos nuosmukį, todėl būtina
ne tik kurti daugiau pažangių įmo-
nių, stiprinti mokslo ir verslo bend-
radarbiavimą, bet skatinti ir bend-
ruomenę domėtis naujovėmis, dauge-
lyje sričių iš naujo kurti mokslo ir ti-
riamosios taikomosios veiklos kultū-
rą.

„Būtina mažinti kontroliuojančių
įstaigų skaičių, supaprastinti įvairių
leidimų išdavimo tvarką ir atlikti ki-
tus būtinus veiksmus. Šiuo atveju la-
bai naudingos naujausios technologi-
jos įgyvendinant elektroninės val-
džios programą. Inovacijų taikymas
viešajame sektoriuje padėtų sumažin-
ti korupcijos lygį. Būtų daugiau
skaidrumo, kartu paspartėtų įvairūs
procesai”, – kalbėjo prezidentė.

Prezidentės teigimu, judant žinių
ekonomikos link verslo bendruome-
nės ir šalies ūkio dar laukia ilgas ir
įtemptas permainų kelias.

Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė Europos Parlamento narį G. Verhofstadt.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Pasirašytas Nacionalinis susitarimas
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galiojančių mokesčių didinimo ir neį-
vesti naujų mokesčių, išskyrus Nacio-
naliniame susitarime numatytą vals-
tybinio socialinio draudimo įmokos
didinimą.

Dokumente taip pat įtvirtinta
nuostata, jog iki 2011 m. teisės aktai,
reglamentuojantys darbo santykius,

negalės būti keičiami nepritarus Lie-
tuvos Respublikos trišalei tarybai.

Vyriausybė įsipareigoja imtis ryž-
tingų veiksmų kovoje su šešėline eko-
nomine veikla – svarbiausią dėmesį
skirti kovai su kontrabanda, mokes-
čių slėpimu ir nelegalia prekyba.

Nukelta į 6 psl.

Siekiant, kad Nacionalinis susitarimas būtų įgyvendintas, nuolat bus rengiami
daugiašaliai susitikimai, kuriuose bus aptariama, kaip susitarimas įgyvendi-
namas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Lietuvos Seimas grąžino Vy-
riausybei tobulinti Vaikų išlaiky-
mo fondo įstatymo pataisas,
kuriomis buvo siūloma šį fondą
naikinti. Iš Vaikų išlaikymo fon-
do valstybė moka alimentus
vaikams, kurių tėvai vengia juos
mokėti. Iš tokių tėvų pinigai
vėliau turėtų būti išieškomi,
tačiau valstybei to dažniausiai
nepavyksta padaryti. Nereikia
būti dideliu išminčiumi, kad
nuspėtum, jog atsiranda ne vie-
nas tėvelis ar mama, lyg ta ge-
gutė susigundę užkrauti savo
tėviškus rūpesčius ant valstybės
pečių. Nuo pernai metų, kada
pradėjo veikti šis fondas, para-
ma buvo suteikta 24,000 vaikų.
Naivu tikėti, kad jų visų tėvai yra
nepajėgūs patys pasirūpinti sa-
vo atžalomis. Kyla klausimas, ar
tokiu būdu neauginama išlaiky-
tinių karta, vis besižvalganti, kas
iš pašalies galėtų jiems pagel-
bėti?

Redaktorė Loreta Timukienė

Kunigo Gintaro Joniko sutikimas
ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos, Southfield, MI šių metų įvykiai
pasiliks istorijoje. Jie ypatingi tuo,
kad staigų, tragišką buvusio klebono
kun. Ričardo Repšio netekimo liūdesį
pakeitė džiaugsmas – naujo klebono,
kun. Gintaro Joniko paskyrimas.

Negailestingų Saint Clair ežero
bangų aukos kun. Repšio laidotuvių
Mišiose dalyvavo Lietuvos vyskupų
delegatas užsienio lietuviams prela-
tas Edmundas Putrimas, tarp dauge-
lio apylinkės kunigų, vyskupų, Mišio-
se dalyvavo ir kun. G. Jonikas iš Ro-
chester.

Kun. Jonikas Dievo Apvaizdos
parapijos parapijiečiams buvo jau
pažįstamas – du kartus buvo atvažia-
vęs vesti rekolekcijas. Mūsų parapi-
jiečių buvo mėgiamas ir gerbiamas.
Visų maloniam nustebimui, besi-
baigiant laidotuvių pietums, prel. E.
Putrimas paskelbė, kad Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos adminis-
tratoriumi nuo rugsėjo 1 dienos ski-
riamas kun. Jonikas. Tai tikras Dievo
nuraminimas, skirtas mūsų liūdinčių
skaudžią netektį palengvinti. Parapi-
jiečių liūdesį pakeitė džiaugsmas.

Dievo Apvaizdos parapijos Švieti-
mo komiteto pirmininkė Aldutė Šon-
tienė tikriausiai už visus pribėgusi
prie kunigo Gintaro ji entuziastingai
išbučiavo. Tai buvo gražus gestas, pa-
rodant kunigui, kaip mes jį mylime.

Kun. Jonikui oficialiai persikelti į
Detroit užtruko beveik visą mėnesį.
Žinodamas, kad yra čia labai reikalin-
gas, kad parapija dabar be kunigo,
nors ir be oficialaus leidimo, per tą
laiko porą kartų buvo atvažiavęs.

Kunigo oficialaus priėmimo data
buvo kilnojama. Pagaliau, spalio 18
d., sekmadienį, po pamaldų, parapija
turėjo savo šventę. Vaišės buvo, kaip
vadiname, suneštinės. Krikščioniško
komiteto moterys su visa savanorių
moterų ,,armija” priėmė atneštas vai-
šes virtuvėje prieš Mišias. Sukiojosi ir
parapijos komiteto pirmininkė Rasa

Karvelienė.
Po pamaldų – gražaus kun. Joni-

ko giedojimo, vargonuojant Ritai
Giedraitienei, giedant Zarankos kvar-
tetui – tarpduryje pasisveikinę su
kun. Joniku ir broliuku Luku La-
niausku, ėjome į salę susitikti su pa-
rapijos nauju administratoriumi.

Parapijiečių pasididžiavimas –
meniškai, su geru skoniu sutvarkyta
salė: stalai, baltomis staltiesėmis
dengti, su vaišėmis pačiame viduryje,
prie jų tiko raudonos servetėlės ir
žydinčių gėlyčių puokštės.

Tos dienos žvaigždė, aišku, buvo
kun. Gintaras. Jis buvo visų mūsų
dėmesio centre. Dievo apdovanotas
gražia figūra, gražia draugiška šypse-
na, kurios negaili parodyti kiekvie-
nam ir kiekvienai. Todėl ir yra myli-
mas visų.

Pirmas prie mikrofono priėjo
Kastytis Giedraitis. Jis kalbėjo apie
šventės prasmę, pakvietė dienos ,,kal-
tininką” – parapijos naująjį administ-
ratorių kun. Gintarą. Kunigas kalbė-
jo nuotaikingai. Visi parapijiečiai su
meile klausėsi jo kalbos, pasakojimų.
Parapijos komiteto pirmininkė Kar-
velienė po kelių sakinukų įteikė kuni-
gui dovaną – parapijiečių aukas dide-
liame šokoladinių saldainių krepšyje.

Kun. Gintaras parodė filmą apie
save, nuo pat vaikystės. Visi, atrodė,
labai įtemptai klausėsi. Buvo įdomu.

Programą užbaigė kun. Gintaras
su broliuku Luku, vaikščiodami po
salę, prieidami prie kiekvieno stalo,
vaišindami visus tais įteiktais šokola-
diniais saldainiais. Ta programos
dalis ilgai užsitęsė. Kiekvienas norėjo
ką nors naujam kunigui pasakyti.
Kunigas bandė visus išklausyti.

Kai jau salėje liko mažai žmonių,
klebonui kun. Gintarui vis dar kal-
bant su likusiaisiais, broliukas Lukas
gelbėjo šeimininkėms surinkti indus
nuo stalų. Tikriausiai kun. Gintaras
neišėjo tol, kol salėje buvo likęs nors
vienas žmogus.

Po vaišių kun. Jonikas bendravo su susirinkusiais – su parapijietėmis Rože Ra-
žauskiene ir Aldona Šontiene. Kęstučio Šontos nuotraukos

Kun. Gintaras priima Mišių auką.
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Meilės Maskvoje
ieškotojams

BRONIUS NAINYS

Paskiausiu laiku jau labai aiškiai pasirodė, kad Lietuvoje šia liga
serga ne tik daug paprastų piliečių, bet ir žymių, valstybei vado-
vaujančių lietuvių politikų. Visą nepriklausomybės laikotarpį dau-

giau ar mažiau nepritekliuose gyvenę, keletą kartų, o dabar – net ir stip-
rokai, priversti veržtis diržus, kai kurie gyventojai sovietmetį bando prisi-
minti tiesiog rožinėmis spalvomis. Jiems net ir Lietuvos okupacijos nebuvo.

Neseniai politiniame lauke pasirodžiusios „Fronto” partijos steigėjas,
vadovas Algirdas Paleckis pasirodė tomis bacilomis jau apkrėstas tiek gi-
liai, kad net mūsų sostinėje išdrįso ruošti konferenciją, kviestis „žinovus”
iš jo numylėtos motulės Maskvos ir Lietuvos okupacijos nebuvimą viešai
įrodinėti. Pusšimtį metų okupanto Sovietų Sąjungos žiaurią vergiją ken-
tėjusi, tremiama, žudoma, kankinama ir visaip kitaip naikinama lietuvių
tauta niekada nebuvo okupuota? Ar tai ne beprotystė? Ir kaip tokią ligą
gydyti? Tuo labiau, kad ji plečiasi. Maskvos link meiliau sumirksima net
iš Prezidentūros. Arba bent taip atrodo. Juk tikrai ne pro šalį būtų buvęs
koks nors šios vyriausios Lietuvos įstaigos atsakas į Paleckio ruoštos kon-
ferencijos svaičiojimus, pasauliui primenant tikrovę. Ypač kai į Seimo na-
rės Aleknaitės-Abramikienės siūlymą sovietinį ir nacinį okupantus suly-
ginti Maskva piktai kirto atgal.

O tai jau nebe eilinė bėda. Maskva niršta. Todėl atrodo, kad Lietuvai
vadovaujantieji politikai skubiai turi imtis pradininkų vaidmens tai ligai
gydyti. Tuo labiau, kai kartu su jos padidėjusiu plitimu rinkoje pasirodė ir
ją gydančių vaistų. Vasaros pabaigoje išėjo Čikagoje gyvenančio prof. dr.
Tomo Remeikio dvitomis dokumentų rinkinys „Lietuvos Respublikos už-
sienio politika 1939–1940 metais”, išleistas Vilniaus universiteto leidyk-
los. Dvi knygos, nedviprasmiškai liudijančios Lietuvos okupacijos tikrovę
nuo pat pirmųjų užuominų iki sovietų kariuomenės įvedimo.

Iš tikrųjų – medžiaga ne nauja, net 70 metų amžiaus, tik, deja, už-
miršta ir nejudinama, gulėjusi įvairiuose archyvuose, todėl ir mažai kam
žinoma, o dar mažiau naudojama. Pirmame 668 psl. tome sutelkti 445
dokumentai, okupacijos paruošimui prasidedant 1939 m. rugpjūčio 23-čią
ir tomą baigiant 1940 m. gegužės 25-tą. Į antrąjį 316 psl. tomą sudėtas 171
dokumentas, nuo 1940 m. gegužės 27-tos iki 1940 m. rugpjūčio 14-tos jau
okupanto sudarytos ministrų tarybos nutarimu aštuoniems nepriklauso-
mos Lietuvos atstovams užsienyje atimti Lietuvos pilietybę, uždrausti
grįžti Lietuvon ir nusavinti jų turtą. Nutarimo paliesti ambasadoriai: Ka-
zys Škirpa, Bronius Balutis, Povilas Žadeikis, Vytautas Gylys, Stasys Lo-
zoraitis, sjr. Stasys Girdvainis, Kazys Graužinis ir Jurgis Šaulys. Nuta-
rimą pasirašė prof. V. Krėvė-Mickevičius, ministro pirm. pavaduotojas.

Dokumentų rinkinys prieinamas visiems, jį galima įsigyti sostinės di-
džiosiose knygų parduotuvėse ir Vilniaus universiteto leidykloje. Jį turėtų
gerai išstudijuoti kiekvienas Lietuvos politikas, įskaitant Seimo, Vy-
riausybės narius, Prezidentę bei jos patarėjus, politikos apžvalgininkus,
visuomenininkus ir politika besidominčius piliečius. Žinoma, čia tik doku-
mentai, nors ir labai kruopščiai atrinkti, tvarkingai, pagal įvykių eigą
sudėti, numeruoti, aiškūs, tačiau, savaime suprantama, skaityti nuobodūs
– lyg koks mokslo vadovėlis, vis dėlto įdomūs. Jokių autoriaus aptarimų,
pastabų, įtaigojimų – žinau, politinių mokslų žinovui sunku buvo tokio
„malonumo” atsisakyti, tačiau čia ir pasirodė jo stiprybė, todėl ir doku-
mentai vertingi. Juos skaitančiam pačiam susivokti ir pasidaryti išvadas.
Tačiau nebūtinai kiekvienam susidomėjusiam juos visus skaityti, nes oku-
pacijai įrodyti užtenka tik pasidomėti pirmojo tomo 1939 m. spalio mėnesį
– Vilniaus grąžinimas ir sudarymas savitarpio pagalbos sutarties – ir
antrojo tomo 1940 m. birželio mėnesį surašytais dokumentais. O neieš-
kančiam okupaciją pateisinančių priekabių arba jos nebuvimo įtaigavimui
pateisinamų prielaidų užtektų susipažinti tik su antrajame tome 134 psl.
išspausdintu Lietuvos pasiuntinio Maskvoje dr. L. Natkevičiaus praneši-
mu Lietuvos užsienio reikalų ministrui J. Urbšiui ir dar keletu jį supančių
dokumentų. Juose – ryški okupacijos esmė ir šiurpi tikrovė. Štai ji.

Birželio 14 d. 11:30 vienas iš Molotovo sekretorių paskambino į Lie-
tuvos pasiuntinybę Maskvoje, kurioje jau buvo ministras Urbšys, ir įsakė
11:40, t. y. po 10 minučių, atvykti į Kremlių, nes Molotovas turįs labai
svarbų pranešimą. Nors Urbšio tuo laiku ambasadoje nebuvo, tačiau
11:50, taigi po 20 minučių, jis kartu su Natkevičiumi jau sėdėjo Molotovo
įstaigoje. O tas svarbus pranešimas buvo toks:

Tuojau pat suimti ir atiduoti į teismą Lietuvos vidaus reikalų minis-
trą gen. K. Skučą ir saugumo departamento direktorių A. Povilaitį…

Tučtuojau sudaryti tokią vyriausybę, kuri būtų pasiruošusi užtikrinti
dorovingą vykdymą sovietų–Lietuvos savitarpio pagalbos pakto ir griežtą
pakto priešų sudraudimą. Gen. Stasys Raštikis, kaip ministras pirmi-
ninkas, Maskvai nepriimtinas.

Parūpinti laisvą praleidimą į Lietuvos teritoriją sovietų kariniams
daliniams patalpinti jų svarbiausiuose Lietuvos centruose, pakankamo
kiekio, kad užtektų užtikrinti sovietų–Lietuvos savitarpio pagalbos sutar-
ties įvykdymą…

Atsakymas turi būti Kremliuje ne vėliau kaip 10 val. ryto. Taigi po 10
valandų.

Urbšiui paprašius daugiau laiko ir nurodžius priežastis, Molotovas at-
rėžė: užteks, nes kokį atsakymą beduotumėte, vis vien sovietų kariuome-
nė Lietuvon įeis…

Tai kas čia, jeigu ne okupacijos paskelbimas, gerbiami meilės Mask-
voje ieškotojai? Alfa.lt

GINTARAS ALEKNONIS

Neseniai vieno Austrijos pasienio
su Čekija miestelio policija paskelbė
stulbinamą nusikaltimų augimo su-
vestinę. Kai įsigaliojus Šengeno su-
tarčiai, liautasi tikrinti per sieną ke-
liaujančiųjų dokumentus, vagysčių iš
namų padaugėjo 50 proc.

„Ar neverta galvoti apie saugu-
mo stiprinimą ar net sienos užda-
rymą?” – garsiai klausė prie ramaus
gyvenimo pripratę austrai. Vėliau pa-
aiškėjo, kad anksčiau vidutiniškai per
metus miestelyje būdavo apvagiami
du namai, o dabar trys...

Pasaulyje tokia politinė mate-
matika dažniausiai skamba kaip ku-
riozas, pas mus ji tapo neatskiriama
visuomeninio gyvenimo dalimi, kuri
vis dažniau primena sąmoningą klai-
dinimą, negu norą padėti žmonėms
susivokti.

Pavyzdys galėtų būti ką tik nu-
skambėjęs Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės populiarumo šuolis. Ga-
lime sveikinti politikę, kai jos popu-
liarumas per mėnesį padidėjo nuo 1
iki 13 procentų. O galima skelbti,
kaip kad ir buvo daroma, kad popu-
liarumas išaugo 13 kartų...

Nežinau, kodėl mes taip nenori-
me ar nemokame skaičiuoti. Lietuvos
politiniame žodyne „kaina” yra be-
veik nežinomas žodis. Politikai skuba
girtis savo „gerais darbais”, noromis
pamiršdami, kad kiekvienas valsty-
bės žingsnis turi savo kainą, kurią
reikia mokėti skaičiuoti. Ir tai nė
kiek ne mažiau svarbu, negu politinė
valia.

Seime pateikiamas įstatymas vi-
sada analizuojamas: ar neprieštarau-
ja Konstitucijai, Europos Sąjungos
aktams. Net ir po tokios analizės pa-
sitaiko visko. O štai apie įstatymų
įgyvendinimo kainą išgirstame retai.
Apsisprendžiant tai dažnai turėtų
tapti lemiančiu argumentu.

Prisiminkime neleistinai užsitę-
susią slaptųjų CŽV kalėjimų Lietu-
voje istoriją. Jeigu jie buvo, tų ka-
lėjimų įrengimas bei tvarkymas tik-
rai nedaug kainavo. Tačiau paskelbus
įtarimus, tikro ar tariamo kalinių
kankinimo Lietuvoje kaina mus jau
užgulė beveik nepakeliama našta. Ir
kiekviena diena, kol mes neturime
aiškaus atsakymo, tik didina palūka-
nų naštą.

Pavyzdžiu galėtų ir būti dvigubos

pilietybės problema. Kiek Lietuvai
tai kainuotų? Optimistinis, pesimisti-
nis scenarijus... Visą gyvenimą svetur
praleidusių ir į kitos šalies biudžetus
mokesčius mokėjusių piliečių socia-
linė apsauga, medicininis aptarnavi-
mas, jų atžalų mokymas... Sutinku –
ne viską galime įvertinti pinigais.
Žmogui svarbiausi dalykai – meilė,
laimė, laisvė – yra neįkainojami. Bet
jie kainuoja. Jei tą kainą bandysime
skaičiuoti, sprendimai įgis kitą svorį
ir prasmę.

Tai galime vadinti politiniu prag-
matiškumu, kurio stygius Lietuvoje
ypač skaudžiai išryškėja kiekvieno
rinkimų vajaus įkarštyje, kai pažadai
liejasi per kraštus, o apie jų įgyven-
dinimo kaštus nekalbama. Nepamirš-
kime, kad valstybės tvarkymas daž-
niausiai primena lygties, kurios atsa-
kymas privalo būti nulis, sprendimą
– kažkam pridėdami iš kitų turime
atimti.

Iš viešosios erdvės išguita politi-
nė matematika padeda labai sėkmin-
gai kratytis atsakomybės. Ir šiandien
turėtume pasidžiaugti, kad per šimtą
dienų labai sklandžiai į Lietuvos
politinį gyvenimą įaugusi Prezidentė
Dalia Grybauskaitė jau savo rinkimų
vajuje mums parodė, kaip griežtas
bet teisingas žodis gali nugalėti sal-
džius pažadus. Dabar politinės kultū-
ros kartelę pakėlusi iki ne vienam po-
litikui ar politikos apžvalgininkui
nesuvokiamų aukštumų, Prezidentė
pabandė atskleisti ir atsakomybės
prasmę.

Turiu galvoje, pavyzdžiui, valsty-
bės vadovės sprendimą neskirti Val-
terio Baliukonio ambasadoriumi.
Vieni politikos apžvalgininkai tai
pavadino taisyklių nepaisymu, kiti –
moterišku kaprizu. Manyčiau, kad
taip Prezidentė parodė, jog parašas
nėra vien rašalo dėmė ant popieriaus,
bet rodo mūsų apsisprendimą ir
pasiryžimą imtis atsakomybės. Jeigu
nepritari – nepasirašai. Visada leng-
viausia slėptis už kitų parašų pečių ir
taip išplauti atsakomybę. Tai sena
sovietmečio tradicija. Jeigu ji nebūtų
taip giliai įaugusi į mūsų sąmonę, gal
ir parašus Kauno pedofilijos bylose
dėję prokurorai būtų pasielgę kitaip.

Aleksandr Solženicyn, prisimin-
damas savo sovietinę patirtį, sakė:
anuomet, kai prieš sistemą buvai be-
jėgis, žmogiškumą galėjai išsaugoti
tik vadovaudamasis principu „Tebū-
nie, bet ne mano rankomis.”

Lrt.lt

SKAIČIUOKIME NE TIK
SVETIMUS PINIGUS

Kaip Izraelis buvo nuginkluotas
STASYS SURANTAS

Kai JAV diplomatai praeitų metų
spalio mėnesį susitiko su Irano atsto-
vais, niekas negalvojo, kad diskusijų
metu apie Teherano atominę progra-
mą atsiras reikalavimas Izraeliui at-
sisakyti savo atominių ginklų. Bet
štai neseniai Jungtinių Tautų nariai
nubalsavo, kad Izraelis turi atsisa-
kyti atominių ginklų. Tai daug ką
nustebino. Visi 10 nenuolatinių narių
(valstybių) pasisakė už rezoliuciją
kartu su nuolatiniais nariais Rusija,

Kinija ir Anglija.
Prancūzija ir JAV susilaikė. Pa-

gal Jungtinių Tautų taisykles tai
reiškia, kad rezoliucija laikoma pri-
imta. Tai nustebino pasaulį, nes visi
JAV laikė Izraelio de facto gynėja. Tas
galbūt keičia Washington ir Tel Aviv
dešimtmečių susitarimą, kad JAV ne-
sipriešins Izraelio atominių ginklų
turėjimui, kol apie juos nebus garsiai
viešai paskelbta. Manoma, kad žydų
valstybė turi apie 200 atominių gink-
lų.

Nukelta į 9 psl.
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Artėjantį savaitgalį visi švęsime
keletą svarbių švenčių. Spalio 31 d.
Ame rikoje ir kai kuriose kitose pa -
sau lio šalyse švenčiama linksma Ha   -
lloween šventė. Į Ameriką ši šventė
at keliavo iš Airijos. Ne vieni namai
pa sipuošia besišypsančiais moliūgais,
o spalio 31 d. pavakare, kiek labiau
su temus, vaikai ir suaugusieji persi -
ren gia įvairiais kostiumais bei eina
per namus prašydami saldumynų.
Tur būt ir jūs, vaikai, laukiate šio šeš -
ta dienio, kad galėtumėte ištarti ste-
buklingus žodžius ,,Trick or treet”.
Ar jau pasiruošėte kaukes ir kostiu-
mus? 

Sekmadienį, lapkričio 1 d., lietu-
viai švenčia rimtesnę šventę – Visų
Šven tųjų dieną. Kas tai per šventė?
Vi soje Europoje žmonės nuo senų lai -
kų tikėjo gyvųjų ir mirusiųjų bendra -
vimu. Žmonės tikėjo, kad mirusiųjų
vė lės lanko žmones vėlyvą rudenį.
Vi sų Šventųjų dieną katalikai pamini
žmo nes, kurie po mirties paskelbti
šven taisiais. Yra tikima, kad šie šven-
tieji padeda žmonėms, jeigu jiems
mel diesi.

Lapkričio 2 d. švenčiama dar vie -
na lietuviška šventė – Vėlinės. Ši
šven tė – visai kitokia, nei Amerikoje
šven čiamas Halloween. Tai rimties ir
su sikaupimo diena. Šią dieną lanko-
mi mirusiųjų kapai, ant jų uždega -

mos žvakutės, tikima, kad mirusieji
taip pat ateina aplankyti gyvųjų žmo -
nių.

Vėlines lietuviai šventė nuo seno -
vės. Tai pagoniška šventė. Buvo tiki-
ma, kad mirštant žmogui nuo kūno
at siskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja
su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Ti kė -
ta, jog vėlės lankosi savo gyventose
vie tose, o mėgstamiausias lankymosi
me tas – gūdus ruduo. Lapkričio mė -
ne sį žmonės senovėje net vadino vė -
lių mėnesiu.

Seni žmonės pasakoja, kad an k s -
čiau nebuvę papročio per Vėlines deg -
ti kapinėse žvakučių, kaip šiais lai -

kais. Anksčiau vėlėms būdavo ke lia -
mos puotos. Dar prieš 100 metų kai
ku riose Lietuvos vietose buvo pa pro -
tys ruošti kapinėse ar namuose vai -
šes, kviesti į jas savo mirusiuosius.
Pa vakarieniavus pačiose kapinėse, jo -
se būdavo paliekama maisto vėlėms.
Kartais kapai būdavo palaistomi me -
dumi ir vynu. Vėliau ypatinga reik š-
mė priskirta ugniai. Manyta, kad ug -
nis pritraukia vėles, tad joms dega -
mos žvakės. Degindami žvakes gy vie-
ji susitaiko su mirusiaisiais. 

Šiais laikais mirusieji pagerbiami
baž nyčioje, lapkričio 1 ir 2 d. aukoja -
mos šioms šventėms skirtos šv. Mi -
šios. Nepamirškime šių lietuviškų
šven čių, švęskime jas!

Meredita ir Abė
Prieš mėnesį mirė mūsų Abė, ke -

tu riolikos metų šuo. Visą dieną mano
ma žoji ketverių metų dukrelė Me re -
di ta verkdama kalbėjo, kaip jai trūks-
ta Abės. Ji paklausė, – gal mes galėtu -
me parašyti laišką Dievui, kad jis ga -
lė tų atpažinti Abę, kai tik ši atvyks į
dan gų. Atsakiau – kodėl gi ne, ir ji pa -
dik tavo šiuos žodžius:

Brangus Dieve,
Ar galėtum pasirūpinti mano šu -

ni mi? Ji mirė vakar ir dabar yra su
ta vimi danguje. Labai jos pasiilgau.
Esu laiminga, kad leidai jai būti su
ma nimi, nors ji ir sirgo.

Tikiuosi, kad tu su ja žaisi. Ji
mėg sta žaisti su kamuoliukais ir
mau dytis. Siunčiu jos nuotrauką, to -
dėl ją pamatęs žinosi, kad ji yra mano
šuo. Man taip jos trūksta.

Su meile, Meredita

Į voką įdėjome laišką ir nuotrau -
ką, kurioje buvo Abė su Meredita, ir
vo ko užrašėme adresą: Dievui, į Dan -
gų. Užrašėme ir savo atgalinį adresą.
Me redita ant voko užklijavo kelis
paš to ženklus, kad laiškas būtų nu ga -
bentas į dangų. Tą patį vakarą laišką
ji įmetė į laiškų dėžę pašte. Po kelių
die nų Meredita paklausė, ar Dievas
jau bus gavęs jos laišką. Atsakiau,
kad matyt jau bus gavęs.

Vakar prie savo namų durų ra do -

me siuntinį, įvyniotą į auksinį popie -
rių, ant jo nepažįstama rašysena bu -
vo užrašyta: „Mereditai”. Meredita jį
iš vyniojo. Viduje buvo Rogers knyga
„Kai miršta augintinis...” Knygos vi -
du je, vienoje priešlapio pusėje lipnia
juos ta buvo priklijuotas Dievui rašy-
tas mūsų laiškas su atplėštu voku.
Ki toje pusėje buvo pripildyta Abės ir
Me reditos nuotrauka, o greta – šis
raštelis:

Miela Meredita,
Abė saugiai atkeliavo į dangų. 
Labai pravertė nuotrauka. Iškart

ją atpažinau.
Abė jau neserga. Jos dvasia yra

čia, su manimi, taip, kaip ji yra ir ta-
vo šir delėje. Abei patiko būti tavo šu -
ni mi. Kadangi danguje kūnai mums
ne  reikalingi, aš neturiu jokių ki še -
nių, kuriose galėčiau laikyti tavo nuo -
t rau ką, todėl siunčiu ją tau atgal, su
šia knygele, kurioje galėsi ją laikyti ir
ku ri tau primins Abę...

Ačiū tau už gražų laišką ir dėko-
ju tavo mamai už tai, kad padėjo tau
jį parašyti ir man atsiųsti. Turi labai
ge rą mamą. Aš išrinkau ją būtent
tau.

Laiminu tave kiekvieną dieną, ir
at simink, kad aš labai tave myliu.

Beje, mane nesunku rasti, aš esu
vi sur, kur yra meilė.

Su meile,
Dievas

Meredita ir Abė.

Pasitikime artėjančias šventes

Halloween šventės simbolis – besišypsantis moliūgas.

Š. m. spalio 14 d. ,,Draugo” 100-mečio parodoje Vyriausybės rūmuose ap si-
l an kė ir Širvintų pradinės mokyklos mokytoja Zofija Jablonskienė su mokiniais
Karoliu, Ieva ir Silvija, kurie išaudė juosteles Draugo fondui. Šie mokiniai ypač
džiaugėsi, kad galėjo savo darbu prisidėti prie šimtamečio ,,Draugo” puo se -
lė jimo. Berto Venskaičio nuotraukoje mokytoja Zofija Jablonskienė, ,,Drau-
go” redaktorė Laima Apa na vi čie nė, Silvija, Ieva ir Karolis.

Lietuvoje per Vėlines mirusiesiems atminti deginamos žvakelės.
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DETROIT, MI

Detroit lietuviai užbaigė 
Lietuvos vardo 1000-mečio šventimą 

įvairias įrašinėjimo priemones Dievo
Apvaizdos parapijoje atsiradau 10
val. ryto. Atvykęs pamačiau čikagietę
Aušrelę Sakalaitę. Nustebau ir už-
klausiau, kaip ji čia atsiradusi. Ji pa-
sisakė atvežusi iš Čikagos „Vaivoros”
ansamblio narius ir solistę Ireną
Milkevičiūtę. Susipažinome. 

A. Sakalaitė prasitarė, kad jie iš
Čikagos išvažiavo 4 val. ryto ir yra
alkani, prašė pasirūpinti, kad juos
pavalgydintume. Arvydas Vavilionis,
ilgai nelaukdamas, juos nusivežė į
artimiausią valgyklą. 

Salėje suskaičiavau 17 gražiai
papuoštų stalų. Pasitikrinęs, kad tik
aštuoni stalai buvo užsakyti iš anks-
to, truputį susirūpinau, bet, prisi-
minęs praeityje vykusius renginius,
pernelyg nenusiminiau. Galvojau,
jeigu juos visus užpildysime, tai kaip
Detroit lietuviškam telkiniui bus ge-
rai. Pasibaigus pamaldoms, į salę pra-
dėjo rinktis publika. Stalai užsipildė
ir dar reikėjo pristatyti tris. Pagal
buvusio detroitiškio Alfonso Nako
paprotį suskaičiavęs dalyvių skaičių,
gavau beveik porą šimtų.

Kun. Gintarui Jonikui paprašius
Aukščiausiąjį palaiminti šio renginio
dalyvius ir valgius, vaišinomės ren-
gėjų pagamintu lietuvišku kugeliu,
lenkiškomis dešromis, pyragaičiais,
na, ir aplaistėme visa tai kas rau-
donu, o kas baltu vynu.

Pasivaišinus, Wayne State Uni-
versity Lietuvių kambario komiteto
pirmininkas Algis Kaunelis pradėjo
oficialią šio renginio dalį. Prisistatęs,
pats, pristatė ir kitus komiteto na-
rius: Aldoną Vavilionienę, Rūtą
Baublytę, Kristiną Petrauskaitę,
Reginą Juškaitę-Švobienę, Pat Kau-
nelienę, Ramutę Petrulienę, Ramin-
tą Vilkienę, Arvydą Vavilionį ir Joną
Urboną. Buvo pristatyti ir šio kam-
bario komiteto garbės nariai: Stasys
Balzekas, Diane Dunaskiss, Stasys
Goštautas, Saulius Liausa, Šarūnas
Marčiulionis, George Perles ir dr. Vai-
nutis Vaitkevičius.

Trumpai buvo prisiminta Kam-
bario istorija. Kambarys oficialiai
buvo atidarytas 1978 metais Vasario
16-tą. Kambario įkūrėjai į jį sudėjo
visa, kas mūsų tautai yra svarbiausio
ir brangiausio, kad primintų tūk-
stančiams studentų ir profesorių apie
Lietuvos kraštą, jos kultūrą, mūsų
tautos kančias ir didybę. Priminė,
kad tame universitete mokslų siekia
per 35,000 studentų, iš jų dalis bus
būsimieji Amerikos, Kongreso nariai,

senatoriai, na, gal ir prezidentai.
Lietuvių kambarys per daugelį

metų paseno, paveikslai nubluko,
daug kas pasikeitė. Laikas jį atnau-
jinti ir pritaikyti naują technologiją.
Komiteto planas yra įvesti interak-
tyvią technologiją. Kad, pvz., paspau-
dus Vilniaus katedros paveikslą, pa-
sirodytų ir katedros vidus, Gedimino
pilį – atsirastų Vilniaus legenda,
pilies vidus ir pan. A. Kaunelis pri-
minė, kad tiems planams įvykdyti
reikia lėšų, ir prašė, kad visi, kas gali,
pagal išgales, auka prisidėtų prie šio
projekto įgyvendinimo.

Lietuvos liaudies instrumentų
ansamblį „Vaivorą” ir solistę Ireną
Milkevičiūtę pristatė komiteto narė
Raminta Vilkienė. Ji, turbūt pasinau-
dodama jau anksčiau mūsų spaudoje
pasirodžiusiais aprašymais apie „Vai-
vorą” ir solistę, gana išsamiai ir pla-
čiai nušvietė jų kūrybinius kelius.

Apie koncertinę renginio dalį,
kiek žinau, parašys muzikas Stasys
Sližys. Palieku tai jam. Prisipažinsiu,
kad atsiradus galimybė išgirsti Lie-
tuvos  liaudies instrumentų ansamblį
„Vaivorą”, sužinojęs, jog daugiausia
tai bus kanklėmis atliekami kūriniai,
per daug nesitikėjau. Bet gerai įsik-
lausęs į ansamblio lietuvių liaudies
instrumentais atliekamus kūrinius, į
solistės Milkevičiūtės solo – ar tai bū-
tų liaudies daina, ar įvairių operų ari-
jos – likau sužavėtas. Tikiu, kad gyve-
nime kada nors juos teks dar kartą
išgirsti.

Turime būti dėkingi JAV LB Kul-
tūros tarybai ir jos pirmininkei D.
Lukienei, kuri Lietuvos liaudies ins-
trumentų ansamblį „Vaivora” ir so-
listę Milkevičiūtę pakvietė į Ameriką
ir jų viešnage čia rūpinasi. Lietuvių
Fondui (LF) už skirtas lėšas surengti
lietuviškus kultūrinius renginius ma-
žesnėse lietuviškose kolonijose. Kiek
žinau, ši kartą LF apmokės salės
nuomą. Esame dėkingi ir visiems šių
renginių organizatoriams, kurie kar-
tais ir nuo savo šeimų atimdami
laisvesnes valandas jungiasi prie dar-
bų. Ačiū ir svečiams iš Lietuvos, kad
atvyko pas mus ir su Lietuvos liau-
dies instrumentais bei  balsu priminė
mūsų gimtąją šalį Lietuvą. Gyvuo-
kite.

Šiais renginiais ir atskirai gau-
tomis aukomis buvo surinkta keli
tūkstančiai dolerių, tad jau atsirado
galimybė pradėti Lietuvių kambario
Wayne State University atnaujini-
mą. 

Solistė Irena Milkevičiūtė ir  „Vaivoros” ansamblio nariai.
Jono Urbono nuotraukos

JONAS URBONAS

Wayne State University Lietuvių
kambario komiteto suruoštu nuosta-
biu Lietuvos liaudies instrumentų
ansamblio „Vaivora” ir solistės Ire-
nos Milkevičiūtės koncertu Detroit
užbaigė Lietuvos vardo tūkstantme-
čio minėjimą. Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti Detroit turėjo-
me tris renginius.

Atnaujinamas 
Lietuvių kambarys

Pirmasis renginys įvyko pačiame
Wayne State University – Manoogian
pastate, kur yra įsikūrę lietuvių bei
kitų daugiau nei 15 tautų tautiniai
kambariai. Vasario 2 d. Lietuvių
kambario komitetas iš naujo pristatė
dabartiniam Detroit lietuvių telki-
niui 1968 metais Vasario 16-os proga
oficialiai atidarytą Lietuvių kambarį
bei planus atnaujinti šį Kambarį,
nepamirštant Lietuvos istorinės pra-
eities, kuri pavaizduota kambaryje
esančiuose paveiksluose, ir pristatyti
atgavusią laisvę dabartinę Lietuvą.
Tuo tikslu buvo pradėtas aukų vajus
Kambariui atnaujinti. 

Ta proga komitetas išleido žen-
kliuką, panašų į Lietuvos tūkstant-
mečio ženkliuką, kur raitelis joja į
kairę – rytus, kaip oficialiai visur
vaizduojamas Lietuvos herbas Vytis,
o ne į dešinę – vakarus, kaip kad tokį
raitelį vaizduoja gudai. Renginio
metu buvo paaukota porą tūkstančių
dolerių.

Paskaita ir kryždirbystės 
paroda

Antras Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui skirtas paminėti renginys
Detroit buvo suruoštas JAV LB Det-
roit apylinkės ir Michigan apygardos
vadovybių balandžio 18–19 dienomis.
Atvyko istorikas, prof. dr. Bronius
Makauskas, kuris savo paskaitose ga-
na akademiškai pristatė Lietuvos
istoriją nuo gilios praeities iki šių die-
nų. 

To pat renginio rėmuose iš Lie-
tuvos buvo atvežta kryždirbystės
rodinių paroda, kurią į Detroit atvežė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Dalė Lukienė. Šis renginys vyko dvi
dienas Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos patalpose. 

Šeštadienis prasidėjo su parodos
atidarymu, susipažinimo vakarone, o
ir sekmadienį pasibaigė pamaldomis
šventovėje ir akademija kultūros cen-
tre. Tai buvo tikrai aukšto lygio ren-
ginys.

Po šių renginių nemažai detroi-
tiečių keliavo į Lietuvą dalyvauti Lie-
tuvoje rengiamuose renginiuose,
skirtuose Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui.

Paskutinis renginys – koncertas

Na, ir paskutinis renginys Det-
roit įvyko š. m. spalio 11 d. Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos Kultūros
centre. Jį, kaip jau minėjau, suruošė
Wayne State University Lietuvių
kambario komitetas.

Kadangi pats priklausau Wayne
State University Lietuvių kambario
komitetui, susidėjęs fotoaparatus ir

Wayne State University Lietuvių kam-
bario komiteto pirmininkas Algis
Kaunelis.

Prof. dr. Bronius Makauskas.

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Dalė Lukienė.

LB renginio organizatorė Liūda Ru-
gienienė.
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D. Kedžiui Rusijos viza nebuvo išduota

Klaipėda, spalio 28 d. (ELTA) –
Klaipėdoje viešėjęs Ministrų kabine-
tas atvežė gerų naujienų daugkarti-
niams Europos ir pasaulio čempio-
nams  – ,,Žuvėdros” šokėjams – Vy-
riausybė šiai komandai skirs 70,000
litų. ,,Žuvėdros” šokėjai planetos
čempionatui, kuris vyks gruodžio 5 d.
Vokietijoje, galės ruoštis per daug ne-
sukdami galvos dėl pinigų stygiaus.

,,Pinigai bus panaudoti transpor-
tui, nakvynei, maistui, makiažui ir
kitiems su pasiruošimu susijusiems

reikalams”, – sakė Romualdas Idzele-
vičius. Pasak ,,Žuvėdros” vadovo,
prie treniruočių sąlygų gerinimo keti-
na prisidėti Klaipėdos universitetas
ir uostamiesčio valdžia. Žadama sure-
montuoti ,,Žuvėdros” treniruočių sto-
vyklos patalpas.

Dėl pinigų stygiaus į pasirody-
mus ,,Žuvėdra”, priešingai nei dauge-
lis varžovų, visuomet vyksta ne lėk-
tuvu, o autobusu. Viešbučių kamba-
riuose stengiasi apsistoti po tris ar
net keturis šokėjus.

Roma, spalio 28 d. (ELTA) – Sie-
kiant Italijos visuomenę išsamiai su-
pažindinti su Lietuvos tremtinių is-
torijos tematika, Romoje pristatyta
Dalios Grinkevičiūtės knyga ,,Lietu-
viai prie Laptevų jūros”.

Knygos autorė gydytoja Dalia
Grinkevičiūtė (1927–1987) 1941 m.
su šeima buvo ištremta į Altajaus
kraštą, vėliau – prie Laptevų jūros,
1948 m. išvežta į Kongalaso anglies
kasyklas. 1949 m. D. Grinkevičiūtė
slapta grįžo į Lietuvą, kur slapstėsi ir
rašė tremties atsiminimus. Ji buvo
susekta ir suimta, trejus metus ka-
linta Gorkio srities lageriuose ir grą-
žinta į Jakutiją. Po Stalino mirties D.

Grinkevičiūtė įstojo į Omsko medici-
nos institutą, studijas tęsė Kauno
medicinos institute, dirbo gydytoja
Laukuvoje. Iki pat mirties rašytoja
buvo persekiojama saugumo.

Prisiminimų apybraiža ,,Lietu-
viai prie Laptevų jūros” pirmiausia
buvo išspausdinta Maskvos disidentų
žurnale 1979 m., vėliau pateko į Va-
karus, buvo išversta į prancūzų kal-
bą. Lietuviškasis prisiminimų apy-
braižos variantas pirmą kartą iš-
spausdintas ,,Pergalės” žurnale 1988
m. ir skaitytojus sukrėtė šiurpiais au-
torės paauglystėje patirtais išgyve-
nimais atšiauriausiomis tremties są-
lygomis.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Švedijos bankai patyrè nuostoliû 

,,Žuv∂drai” – Vyriausyb∂s parama Italai gal∂s skaityti D. Grineviçiùtès 
tremties atsiminimus

Siekdami viz¨ užsienieçiai griebiasi melo

Aptartas paramos planas 

Airijoje sulaikytas lietuvis 
su didñiule cigareçiû� kontrabanda 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) – Ai-
rijos policija konfiskavo 20 mln. eurų
(69 mln. litų) pelno turėjusią atnešti
cigarečių kontrabandą, atplukdytą
krovininiu laivu iš Filipinų. Tarp su-
laikytųjų – šio laivo kapitonas lietuvis.

Anot policijos, kontrabandą grei-
čiausiai gabeno organizuota nusikal-
tėlių grupuotė. Tačiau neatmetama
galimybė, jog šis įvykis gali būti susi-
jęs ir ,,disidentais respublikonais”,
kurie esą galėjo būti susiję su nusi-
kaltėlių grupuote arba jiems galėjo
atitekti dalis laimikio, skelbia ,,Irish
Examiner”.

Ši siunta didžiausia iš konfis-
kuotų Airijos istorijoje. Kontrabanda

perimta po bendros sekimo operaci-
jos, kuriai vadovavo muitinė, joje da-
lyvavo policija, karinis jūrų laivynas
ir oro pajėgos.

Muitinė sekė prekinį laivą ,,M/V
Anne Scan” nuo tada, kai jis išvyko iš
Filipinų rugsėjo 15 d., karo laivai
sekė jį nuo Viduržemio jūros iki Ai-
rijos vandenų.

Sulaikyti septyni airiai, įskaitant
du iš Šiaurės Airijos. Esą šie nuo 19
iki 40 metų amžiaus vyrai pastaruoju
metu policijai žinomi dėl kontraban-
dos. Taip pat esą sulaikytas lietuvių
tautybės laivo kapitonas ir jo pirma-
sis padėjėjas ukrainietis.

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) –
Švedijos bankai turi ilgalaikę strate-
giją Baltijos šalyse, teigia Švedijos mi-
nistras pirmininkas Fredrik Rein-
feldt.

Jis dar kartą pakartojo, jog ban-
kai turi prisiimti atsakomybę dėl pa-
tirtų milžiniškų nuostolių Baltijos ša-
lyse. Jo manymu, šiuo metu Lietuvai
ir Latvijai, patiriančioms gilų ekono-
mikos sunkmetį, didelės įtakos turėjo
nesubalansuoti biudžetai.

,,Kai Lietuva ir Latvija pasitrau-

kė iš komunizmo, Švedijos bankai ta-
po labai svarbūs užtikrinant investi-
cijas, ekonomikos augimą. Ilgą laiką
šalių ekonomikos nebuvo subalan-
suotos”, – kalbėjo jis.

Lietuvos SEB bankas per tris šių
metų ketvirčius patyrė 626,4 mln. li-
tų, o banko grupė – 942,8 mln. litų
grynojo nuostolio. Tuo tarpu ,,Swed-
bank” banko grupė per 9 mėnesius
dėl atidėjimų galimiems paskolų nuo-
stoliams padengti patyrė 592,3 mln.
litų nuostolių.

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) – Dėl
dviejų žmonių nužudymo ieškomam
Drąsiui Kedžiui metus galiojanti Ru-
sijos viza nebuvo išduota, pranešė
Rusijos ambasada Lietuvoje.

Pranešama, kad patikrinus do-
kumentus nustatyta, kad nei amba-
sados konsuliniame skyriuje, nei Ge-
neraliniame konsulate Klaipėdoje D.
Kedžiui viza nebuvo išduota.

Apie šią vasarą tariamai išduotą
daugkartinę komercinę vizą rašė
dienraštis ,,Lietuvos rytas”.

D. Kedys viešai kaltino kelis as-
menis, tarp jų ir spalio 5 d. nušautą
Kauno teisėją Joną Furmanavičių,
tvirkinus jo dukrą. Tą pačią dieną nu-
žudyta ir D. Kedžio buvusios gyveni-
mo draugės sesuo, mergaitės teta
Violeta Naruševičienė, kuri buvo kal-
tinama sąvadavimu.

Į teisėsaugą dėl dukters tvirkini-
mo D. Kedys kreipėsi praėjusių metų
lapkritį, tačiau ikiteisminis tyrimas
nebaigtas iki šiol.

Pasirašytas Nacionalinis susitarimas

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Nelegalios migracijos kontrolę vyk-
dantys pasieniečiai nuolat susiduria
su keliautojais, kurie iš anksto pla-
nuoja Lietuvoje neužsibūti, tačiau
vengia dėl Šengeno vizų kreiptis į ki-
tų šalių ambasadas žinodami, kad ten
bus nuodugniai tikrinami jų kelionės
tikslai.

Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos (VSAT ) pareigūnai sostinės auto-
busų stotyje patikrino du vyrus, keti-
nusius autobusu vykti į Vokietiją. Šie
pasieniečiams pateikė tvarkingus pa-

sus, išduotus Kazachstano piliečiams.
Juose buvo galiojančios Šengeno vizos.

Apklausos metu paaiškėjo, kad
abu vyrai pateikdami prašymus vi-
zoms gauti melavo. Kazachai teigė,
kad Lietuvoje ketina įsigyti automo-
bilių. Pasieniečiai išsiaiškino, kad
abu užsieniečiai į Lietuvą legaliai at-
vyko per Kenos geležinkelio pasienio
kontrolės punktą ir tą pačią dieną
,,persigalvoję” nusipirko bilietus į Vo-
kietiją. VSAT pareigūnai panaikino ka-
zachų turėtas Šengeno vizas ir įparei-
gojo juos išvykti iš bendrijos erdvės.

,,Žuvėdros” šokėjai.                                                  A. Didžgalvio nuotr.                                                   

Atkelta iš 1 psl.
Kalbėdama apie euro įvedimą,

prezidentė D. Grybauskaitė pabrėžė,
kad prisijungimas prie euro zonos tu-
rėtų tapti valstybės finansus stabili-
zuojančia priemone, todėl Mastrichto
reikalavimai eurui įvesti neturėtų
būti švelninami.

,,Prezidentė pabrėžė, kad tai
sutelkia Vyriausybes, verčia jas būti
drausmingesnėmis, laikytis kuo la-
biau fiskalinės tvarkos”, – sakė pre-
zidentės atstovas spaudai Linas Balsys
po jos susitikimo su G. Verhofstadt.

Įtakingu Europos politiku laiko-
mas G. Verhofstadt, kuris ilgą laiką
vadovavo Belgijos vyriausybei, taip
pat pasisakė už dabartinių Mastrich-
to reikalavimų išlaikymą. 

Prezidentės nuostata šiek tiek
skiriasi nuo Lietuvos premjero And-
riaus Kubiliaus šį mėnesį išsakytų
minčių, kad Mastrichto reikalavimai
turėtų ,,gauti protingesnį pamatą”.

Už Mastrichto reikalavimų su-
švelninimą šį mėnesį pasisakė ir Vil-
niuje viešėjęs EP pirmininkas lenkas
Jerzy Buzek.

Atkelta iš 1 psl.
Nacionaliniame susitarime taip

pat numatomos valstybės finansų
valdymui skirtos priemonės – žada-
ma mažinti valstybės valdymo išlai-
das, pripažįstamas būtinumas laiki-
nai padidinti mokesčius, mažinti pa-
pildomai valstybės tarnautojų skaičių
iki 10 proc., tačiau įsipareigojama po
susitarimo pasirašymo nemažinti pa-
reiginių algų bazinių dydžių, taikomų
valstybės tarnautojams ir biudžetinio
sektoriaus darbuotojams.

Vyriausybė taip pat pasižada
įvykdyti viešųjų įstaigų pertvarką.
Priimti sprendimus, draudžiančius
viešųjų įstaigų biudžetinį finansavi-
mą, išskyrus paslaugas žmonėms tei-
kiančioms įstaigoms, sutvarkyti vie-
šuosius pirkimus, įsteigti centrali-
zuotą viešųjų pirkimų sistemą, padi-
dinti viešųjų pirkimų skaidrumą.

Nacionaliniame susitarime nu-
matoma laikinai sumažinti visas pen-
sijas ir kitas socialines išmokas, va-
dovaujantis siekiu, kad šios išmokos
būtų mokamos laiku. Taip pat žada-
ma per 2010 m. parengti esmines
,,Sodros”, sveikatos apsaugos, švieti-
mo pertvarkas.

Ekonomikos skatinimo srityje
Vyriausybė pasižada sumažinti pelno
mokestį, imtis neatidėliotinų prie-
monių liberalizuoti teritorijų plana-
vimo ir statybos reglamentavimą, ES
lėšomis pradėti teikti lengvatines pa-
skolas smulkiam ir vidutiniam vers-
lui bei paremti sunkumus patiriančių
įmonių darbuotojus finansuodama
viešuosius darbus.

Vyriausybė taip pat įsipareigoja
imtis papildomų priemonių supap-
rastinti ES paramos skyrimo tvarką,
siekiant kaip galima greičiau
panaudoti šias lėšas Lietuvos ūkyje,
pritraukti papildomus, lengvatinius
tarptautinių finansinių įstaigų kredi-
tinius išteklius bei privataus kapitalo
lėšas valstybės rengiamiems viešųjų
objektų statybos projektams.

Vyriausybė žada užtikrinti veiks-
mingą energetikos monopolijų kont-
rolę. Vyriausybė įsipareigoja sudaryti
palankias sąlygas atsinaujinančios
energijos išteklių naudojimui tam,
kad Lietuva būtų mažiau priklauso-
ma nuo energijos importo iš užsienio
ir geriau išnaudotų lietuviškos kil-
mės energijos išteklius.
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manymu, galima labai lengvai iš-
spręsti nepiliečių problemą. Reikia
tiesiog atskirti teritorijas, kuriose
gyvena rusakalbiai, ir prijungti jas
prie Rusijos. 

* * *
Maskvoje užregistruotas pirmas

mirties nuo A/H1N1 gripo atvejis,
agentūrai pranešė Rusijos sveikatos
ministerijos atstovė Veronika Skvor-
cova. Ji pridūrė, jog susirgusi 53 me-
tų moteris keturias paras gydėsi pati
savo namuose. Anksčiau Rusijos pa-
reigūnai pranešė, kad patvirtintos
dviejų asmenų mirtys nuo naujojo
gripo Čitoje. 

* * *
,,Interpolitex-2009” parodoje bu-

vo pristatytas rusiškas robotas, suge-
bantis vienu metu šaudyti trijų rūšių
ginklais, praneša „RIA Novosti”. Ro-
botas gali pulti pėstininkus, įtvirtin-
tus įrengimus ir net priešo tankus.
„Judantis robotas ‘MRK-27–BT’ skir-
tas panaudoti kariniuose veiksmuo-
se, kai kareivio gyvybei gresia pavo-
jus. Mūšio metu robotas gali pakeisti
žmogų”, – sakė robotą sukūrusios
įmonės atstovas.

TBILISIS
JAV neturi planų įkurti priešra-

ketinės gynybos (PRG) dalių Gruzi-
joje, pareiškė Jungtinių Valstijų am-
basadorius Tbilisyje John Bass tele-
vizijos ,,Rustavi-2” laidoje. Drauge jis
pažymėjo, kad JAV bendradarbiauja
su Gruzija saugumo srityje. Jis pa-
brėžė, kad JAV niekada nepripažins
Abchazijos ir Pietų Osetijos neprik-
lausomybės.

ČIKAGA
JAV teisingumo ministerija pra-

nešė apie dviejų vyrų suėmimą. Jie
įtariami rengę teroro išpuolį prieš da-
nų laikraštį ,,Jyllands-Posten”, kuris
2005 metais išspausdino 12 pranašo
Mohammed karikatūrų. 49-erių JAV
pilietis ir 48-erių kilęs iš Pakistano
kanadietis buvo suimti Čikagoje spa-
lio 3 ir 18 d. Jiems pareikšti kaltini-
mai sąmokslu surengti teroro išpuolį
ne Jungtinių Valstijų teritorijoje, jie
taip pat kaltinami materialine pagal-
ba teroristinėms organizacijoms. At-
likus kratą, policija aptiko Kopen-
hagoje esančio pastato ir ,,Jyllands-
Posten” redakcijos patalpų vaizdo
įrašą.

Pasaulio naujienos

BERLYNAS
Vokietijos įstatymų leidėjai ofi-

cialiai perrinko Angela Merkel ant-
rajai ketverių metų kadencijai kanc-
lerio pareigose – kaip naujos centro
dešiniųjų koalicijos vadovę. Po rug-
sėjo 27 d. įvykusių visuotinių rin-
kimų 55 metų A. Merkel galėjo atsi-
kratyti ankstesniais koalicijos part-
neriais – centro kairiųjų socialde-
mokratais (SPD) – ir sudaryti naują
koaliciją su verslui palankia Laisvųjų
demokratų partija (FDP). 

* * *
Vokietijos liuteronų Bažnyčia

pirmą kartą per visą istoriją į savo
vadovo pareigas išsirinko moterį –
šalies protestantams nuo šiol vado-
vaus Margot Kaessmann. 51 metų
vyskupė M. Kaessmann, kuri turi
teologijos daktaro laipsnį, buvo iš-
rinkta didžiule balsų persvara. M.
Kaessmann, kuri turi keturis suau-
gusius vaikus, buvo įšventinta 1985
m. ir dirbo įvairiose Bažnyčios parei-
gose. Ji laikoma politiškai aktyvia ir
mokančia bendrauti su žiniasklai-
da. 

LONDONAS
Į Didžiąją Britaniją atvykusią

Indijos prezidentę Pratibhą Patil
Vindzore iškilmingai pasitiko kara-
lienė Elizabeth II. P. Patil tapo pir-
mąja Indijos moterimi, su valstybės
vadovei derančiomis iškilmėmis atly-
dėta į karalienės  rūmus. Ji taip pat
pirmoji Indijos valstybės vadovė,
atvykusi į Britaniją per pastaruosius
beveik 20 metų. 

MASKVA
Rusijos Dūmoje įvyko apskritojo

stalo diskusija, kurios tema – „Bal-
tijos šalyse gyvenančių rusų teisių ir
laisvių apsauga. Kononov byla kaip
politinis teisinis precedentas”. Dis-
kusija įvyko Kononov teismo bylos
apeliacinio nagrinėjimo Europos teis-
me išvakarėse. Temą išplėtojo Rusi-
jos Dūmos vicepirmininkas Vladimir
Žirinovski, kuris pareiškė, kad Lat-
vijoje egzistuojantis „nepiliečių” ins-
titutas yra absurdiškas. V. Žirinovski

EUROPA

Islamabadas, spalio 28 d. (AFP/
BNS) – JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton pradėjo derybas Pakista-
ne, tuo metu viename žmonių pilna-
me turguje šios šalies šiaurės vaka-
riniame Pešavaro mieste detonavus
sprogmenų prikrautam automobiliui
žuvo mažiausiai 80 žmonių. H.
Clinton Pakistanui žada naujas JAV
investicijas, tačiau jai taip pat tenka
gintis nuo šio svarbaus sąjungininko
,,kare su teroru” kritikos dėl Wa-
shington politikos.

H. Clinton tapo aukščiausio ran-
go JAV pareigūne, apsilankiusia Pa-
kistane nuo tada, kai Jungtinių Vals-
tijų vairą perėmė prezidentas Barack
Obama, kuris kovą su šioje musul-
moniškoje šalyje ir Afganistane įsi-
tvirtinusiais talibų ir ,,al Qaeda” su-
kilėliais laiko vienu iš svarbiausių
uždavinių.

,,Verčiame naują puslapį progra-
moje, kurioje kelerius pastaruosius
metus daugiausia dėmesio buvo ski-
riama saugumui ir kovai su teroriz-
mu”, – H. Clinton sakė su ja keliau-
jantiems žurnalistams. H. Clinton
pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos nori
,,stiprinti demokratiją” ir Pakistano
civilines įstaigas.

H. Clinton pripažino, jog tarp
Islamabado ir Washington pasitaiko
,,nesusipratimų” ir ,,nesusikalbė-

jimų”, tačiau pabrėžė, kad B. Obama
administracija pasiryžusi vystyti il-
galaikius santykius su šia neramia
šalimi.

,,Devyni mėnesiai nėra labai
ilgas laikotarpis pakeisti santykiams,
kurie turi daug randų”, – sakė JAV
diplomatijos vadovė. – Būtų teisinga
sakyti, kad mes per devynis mėnesius
išties pakėlėme bendravimo ir daliji-
mosi informacija lygį.”

Jungtinės Valstijos siekia stip-
rinti Pakistano civilinę vyriausybę,
kurios ryšiai su įtakingais kariškiais
yra gana trapūs. Washington jau
anksčiau šiais metais nusprendė skir-
ti šiai šaliai 7,5 mlrd. dolerių vertės
nekarinę pagalbą.

Pagal šį planą ketinama mažinti
islamistų sukilėlių įtaką Pakistane,
statant mokyklas, apmokant policiją
ir stiprinant demokratiją, tačiau jį
kritikavo šios šalies politinė opozicija
ir kariškiai, kurie šią programą laiko
kišimusi į Pakistano suverenumą.

H. Clinton išreiškė susirūpinimą
dėl šio pasipriešinimo ir pabrėžė, kad
JAV vyriausybės patvirtintame plane
Pakistanui nekeliama jokių sąlygų,
tik žadama tolesnė pagalba. H. Clin-
ton pabrėžė, jog ,,svarbu pripažinti,
kokią aukštą kainą pakistaniečiai
moka” kare su islamistais kovoto-
jais.

RUSIJA

AZIJA

H. Clinton drâsina rùpesçiû 
apimtâ Pakistanâ

Vilnius, spalio 28 d. (Balsas.lt) –
JAV vyriausybė paviešino kasmetinę
savo ataskaitą apie religijos laisvės
padėtį pasaulyje, skelbia „Laisvosios
Europos radijas”.

Ataskaita rengiama remiantis
JAV Tarptautiniu religinės laisvės
aktu, kuris aiškiai įtvirtina, kad
religinės laisvės skatinimas yra „pag-
rindinis JAV užsienio politikos tik-
slas”. Paskutiniojoje ataskaitoje kal-
bama apie laikotarpį nuo 2008 m.
liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d.

Per ataskaitos pristatymą JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
teigė, kad tai yra „pats išsamiausias
religijos laisvės padėties visame pa-
saulyje tyrimas”.

„Šioje ataskaitoje tiriama, kaip
198 valstybės ar teritorijos saugo ar
nesugeba apsaugoti religinės lais-
vės”, – teigė H. Clinton.

Kaip ir ankstesnėse ataskaitose,
šiemet itin kritikuojami Uzbekista-
nas, Iranas, Kinija, Saudo Arabija,
Mianmaras, Eritrėja, Šiaurės Korėja
ir Sudanas. Visos šios valstybės ne-
gerbia religinės laisvės principo. JAV
neatmeta galimybės, kad šioms val-
stybėms gali būti pritaikyti apriboji-
mai.

H. Clinton teigė, kad laisvė „iš-
pažinti, praktikuoti ir skleisti” savo
religiją yra įtvirtinta JT Visuotinėje
žmogaus teisių deklaracijoje. Tai esą
pabrėžia, kad religinė laisvė nėra
vien tik JAV priimtina ir būtina ver-
tybė.

„Religinė laisvė yra kertinis
kiekvienos sveikos visuomenės ak-
muo, ji įgalina tikėjimu paremtą tar-
nystę, skatina pakantumą ir pagarbą
tarp skirtingų bendruomenių ir, be
to, ji leidžia valstybėms, kurios lai-
kosi religinės laisvės principo, tapti

stabilesnėmis, saugesnėmis ir labiau
klestinčiomis”, – kalbėjo JAV valsty-
bės sekretorė.

Ji taip pat smarkiai kritikavo is-
lamiškų valstybių siekius uždrausti
religijos šmeižtą. Tai esą apribotų žo-
džio laisvę. Valstybės sekretorės tei-
gimu, JAV nuolatos „sieks atremti
apie žmones skleidžiamus neigiamus
stereotipus, paremtus religinėmis
pažiūromis”. Be to, JAV aktyviai
kovos su diskriminacija ir persekio-
jimu.

Tačiau H. Clinton kategoriškai
pasisakė prieš siūlymą uždrausti
kalbas, kurios gali įžeisti religinius
jausmus. Jos teigimu, individo teisė
praktikuoti savo religiją neturi riboti
kito žmogaus teisės į laisvą žodį.

56 islamiškos valstybės smarkiai
spaudžia JT Žmogaus teisių tarybą,
kad ši uždraustų šmeižti religiją.

JAV žada visame pasaulyje ginti
religinès laisvès principâ

JAV

H. Clinton teigė, kad laisvė „išpažin-
ti, praktikuoti ir skleisti” savo religiją
yra įtvirtinta JT Visuotinėje žmogaus
teisių deklaracijoje. 

AFP/Scanpix nuotr.
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MOLIŪGINIŲ ŠEIMOS
DARŽOVĖS

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

Šeimininkės patarimai

Šios daržovės užima ypatingą
vietą – jų sudėtyje yra labai daug vit-
aminų: daugiausia karotino, taip pat
kalio, fosforo, magnio, geležies, orga-
ninių rūgščių. Be to, jose mažai ląs-
telienos, todėl jos be galo naudingos
sergant įvairiomis virškinamojo trak-
to ligomis. Ir valgyti šių daržovių ga-
lima tiek, kiek telpa. Moliūgai turi
šlapimą varančių savybių, tad juos
būtinai turi vartoti širdies ir inkstų
ligomis sergantys ligoniai, (net tuo-
met, kai pabrinkimų esama), taip pat
sergantys ateroskleroze (moliūgų
pektinai padeda šalinti iš organizmo
cholesterolį), diabetu. Liaudies medi-
cinoje žinomos kirmėlės varančios
moliūgų sėklų savybes, o japonų die-
tologas Z. Azava šias sėklas įrašė pir-
mąsias į savo naudingų maisto pro-
duktų lentelę. Azava pabrėžė, kad
ypač vertingos apvalių moliūgų sėk-
los, o ne tų, kurie savo forma prime-
na melionus. Ir iš tiesų, visose kny-
gose apie vaistinguosius augalus pie-
šiniuose pavaizduoti būtent apvalūs
moliūgai.

Visų geriausi – vidutinio dydžio
moliūgai. Moliūgų patiekalai ne tik
maistingi, bet ir sotūs, malonaus sko-
nio: skaniausi žali jauni sutarkuoti
moliūgai, sumaišyti su pjaustytais
saldžiarūgščiais obuoliais. Paskaninti
galima mirkytomis razinomis, džio-
vintais abrikosais, citrinos sultimis,
grietine, medumi, riešutais, susmul-
kinta citrinos žievele. Anot senovės
Rytų kraštų kulinarų, moliūgų nerei-
kėtų valgyti be uždaro.

Žalio moliūgo salotos 

Reikės: stiklinės stambia trin-
tuve sutarkuoto moliūgo, 

2 smulkiai supjaustytų svogūnų, 
2 virtų sukapotų kiaušinių. 
Uždarui: grietinės arba rūgpie-

nio, augalinio aliejaus, žalumynų,
česnako.

Nuo seno populiari sorų kruopų
ir moliūgų košė. Ji gerina žarnyno
veiklą, skatina šlapimo išsiskyrimą.
Bendrai, iš moliūgų galima paga-
minti įvairių patiekalų. Pietų Ame-
rikoje, Meksikoje, Čilėje moliūgai
naudojami labai plačiai. Pvz., Čilėje
prie mėsos patiekiama ne bulvių ko-
šė, o moliūgų košė, sumaišyta su špi-
natais, česnakais, sviestu. Gatvėse
aliejuje verdami moliūgų paplotėliai,
kurie yra labai populiarūs. Taip pat iš
moliūgų galima pagaminti pūdingų,
paplotėlių, blynelių, plovų, tyrių, bet
čia neapseisime be miltų, manų
kruopų, kiaušinių, riebalų.

Paprasčiau ir naudingiau kepti
moliūgą orkaitėje: supjaustykite pirš-
to storumo gabalėliais, aptepkite
grietine, apibarstykite tarkuotu sū-
riu, džiuvėsiais (geriau ruginės duo-
nos). Jei ant kiekvieno moliūgo ga-
balėlio prieš kepdami uždėsime po
2–3 gabalėlius obuolio griežinėlių, pa-
tiekalas bus skanesnis ir gražesnis.

Moliūgo pudingas

Moliūgą supjaustykite vidutinio
dydžio gabalėliais, pavirkite piene
(vandenyje), pertrinkite per sietelį.

Sumaišykite su 6 arbatiniais šaukš-
teliais džiuvėsių, įpilkite truputį alie-
jaus. Atšaldykite. Įmaišykite 3–5 try-
nius ir šiek tiek išplaktų baltymų.
Visą šią masę supilkite į aliejumi iš-
teptą ir džiuvėsėliais pabarstytą for-
mą, viršų aptepti kiaušiniu ir kepkite
orkaitėje, kol paskrus. Patiekite į
stalą su padažu – su saldžiu, citrinų
ar daržovių su žalumynais, pagal
skonį. Drauge su moliūgu galima
virti rūgščius obuolius. Visai nepras-
tas patiekalas! Vidutinei šeimai pa-
kaks ir pusės recepte nurodyto kie-
kio.

Moliūgų plovas

Moliūgą supjaustykite kubeliais,
įberkite virtų ryžių, mirkytų razinų
ir įdėkite medaus. Orkaitėje kepti
10–15 minučių. Plovą galima kepti ir
molinėse puodynėlėse. Taip paga-
mintą moliūgų patiekalą mėgo seno-
vėje.

ARBŪZAI, MELIONAI

Arbūzai, melionai – moliūginių
šeimos daržovės, vartojamos daugiau
kaip vaisiai. Organizmas arbūzus
virškina kaip vaisius. Tiesa, Vakarų
Europos ir Šiaurės Amerikos dietolo-
gai arbūzus mini labai retai (jų tė-
vynė – dykumos ir Afrikos pusdyku-
mės), bet apie įvairiausius melionus
rašo labai dažnai. (Arabų kalboje žo-
dis ,,arbūzas” reiškia ,,indiškas mo-
liūgas”).

Senų laikų amerikiečių daktaras
H. Selton rašo: ,,Alergija moliūgui,
arbūzui – vaizduotės padarinys. Su
juo susidoroja silpniausia ir net ne-
sveika virškinimo sistema.”

Vien moliūgai, kaip arbūzai, žar-
nyne būna labai trumpai (tuo jie
panašūs į vaisius) – ne daugiau kaip
keletą minučių. Susimaišę su maistu,
kuriam suvirškinti būtini seilės ar
skrandžio fermentai, ,,įstringa”.
Jiems rūgstant, skrandyje susidaro
daug dujų. Tuo galima įsitikinti gerai
įsižiūrėjus į perpjauto meliono ar
arbūzo minkštimą. Palaikius trumpai
šiltoje ar saulėtoje vietoje, net plika
akimi matyti, kad šios daržovės ne
tokios kaip visos kitos. Todėl arbūzus

ir melionus būtina valgyti vienus.
Kaukazo rajonuose arbūzai ir

melionai dažnai valgomi su duona, o
vidutinio klimato zonoje – desertui.
Žinoma, iš rūgstančių skrandyje ar-
būzų jokios naudos nebus. O juk šios
daržovės turi labai vertingų gydomų-
jų savybių, – jos liaudies medicinai
buvo žinomos dar senovėje. Todėl
labai svarbu, kada ir kaip jas valgyti. 

Arbūzai gerai valo šlapimą, jų
sultys padeda iš organizmo pašalinti
skysčius, be to, šios daržovės turi
daug lengvai įsisavinamų angliavan-
denių (iki 13 proc.). Jų minkštimo
ląsteliena aktyvina žarnyno veiklą,
padeda pašalinti cholesterolį. Dieto-
logų nuomone, per dieną galima su-
valgyti 2–3 sv. arbūzų, pavyzdžiui,
sergant inkstų ligomis (žinoma, tik
ne tada, kai inkstai visiškai nešalina
skysčių). Daktarai teigia, kad sergant
inkstų akmenlige, ,,nuo tam tikrų
medžiagų, kurių turi arbūzai, padidė-
ja šlapimo šarmingumas, netirpios
druskos ima tirpti ir kartu su šlapi-
mu pašalinamos”. Sergant skleroze,
podagra, artritais, cukriniu diabetu,
geriausias maistas – arbūzai.

Mokslininkai paaiškina, kuo jie
ypač naudingi žmonėms, sergantiems
mažakraujyste, ateroskleroze: folinė
rūgštis (o jos arbūzuose daug) daly-
vauja kraujo ląstelių susidarymo pro-
cesuose, padeda susidaryti cholinui –
lipotropinei medžiagai, kuri stabdo
sklerozės, auglių vystymąsi. Arbūzai
šarmina organizmą, neutralizuoja
rūgštis, susidariusias vykstant me-
džiagų apykaitai. Senose knygose, pa-
rašytose sanskritu, sakoma, kad ,,ar-
būzai labai gerai gydo odos įtrūki-
mus”. Yra išlikusi legenda, kurioje
pasakojama apie tai, kaip kadaise
vienas centrinės Indijos valdovas
ilgai kosėjo krauju. Kai visai išseko,
valgė tik saldžius patiekalus. Jį išgy-
dė arbūzų uogienė su medumi. 

Šviežios ir džiovintos arbūzų
žievės nuoviru gydomi kolitai, baltojo
žievės sluoksnio sultys padeda šalinti
iš organizmo šlapimą. Labai sveika
gerti arbūzų žievės ir obuolių sulčių
mišinį. Taigi, arbūzą galima suvartoti
visą, taip pat ir jo žievę. Tiesa, žievės
sulčių vienu kartu patartina išgerti
ne daugiau kaip puse stiklinės. O tai,
kad valgomos ir arbūzų sėklos, tik-
riausia priminti nereikia.

Melionas

Jis, lyginant su arbūzu, turi daug
sausokos ląstelienos, todėl jį reikia
geriau sukramtyti. Nepatartina val-
gyti šalto meliono, ypač ligoniams
(pablogėja virškinimas). Be tų savy-
bių, kurias turi arbūzai, melionas dar
turi vieną – ramina nervus. Ir vis
dėlto nereikėtų valgyti jo per daug
(gali paleisti vidurius). Meliono sėk-
los padeda šalinti šlapimą. Melionas
turi labai įdomią savybę: mėsa grei-
čiau suminkštės, jei į puodą, kuriame
ji verda, įmesite gabalą meliono žie-
vės.

Melionienė

Iš šios receptūros sudėties išvir-
sime 5 stiklainius (stiklinės dydžio).
Verdama 45 minutes.

Šiai melionienei reikės: 
6 sv gerai sunokusių melionų, 
2 citrinų, 
2 sv cukraus.
Melionus rinkitės gerai sunoku-

sius ir nesutižusius. Perpjaukite juos
pusiau, išimkite sėklas ir skaidulas
apie jas. Griežinius atsargiai nulup-
kite ir supjaustykite nedideliais ket-
virtainiais. Citrinoms skutekliu nu-
rėžkite ploną geltonąją žievę (baltojo

požievio nelieskite) ir supjaustykite
ją šiaudeliais.

Cukraus imkite tris ketvirtada-
lius meliono svorio. Suberkite dube-
nin uogienėms virti. Užpilkite po 1
stiklinę vandens kiekvienam svarui
cukraus (pvz., jei dėjote visus du
svarus, tai vandens – 2 stiklinės). Ge-
rai išmaišykite ir užkaiskite. Nuolat
maišant kaitinkite ant labai lėtos
ugnies, kol cukrus ištirps. Cukrui iš-
tirpus padidinkite ugnį ir kiek pa-
virinkite tolydžio maišant, paskui vėl
sumažinkite ir palikite pamažu virti,
kol viralo paviršių nusės maži švytin-
tys ,,perliukai” – oro burbuliukai.

Taip į paruoštą cukraus viralą
sudėkite melionus bei citrinų žieve-
les, išmaišykite ir užvirinkite. Viralui
užvirus vėl sumažinti ugnį, kad pa-
mažu tolygiai virtų. 

Kai melionai taps bemaž per-
regimi, patikrinkite, ar melionienė iš-
virusi. Jei keletą lašų viralo užlašinus
ant šaltos lėkštutės jie pūpso, niekur
nerieda ir tuoj pat stingsta, vadinasi,
virti ilgiau nebereikia. Išgriebkite cit-
rinų žieveles, supilstykite į švarius
stiklainius ir uždarykite.

Papaja

Ši daržovė taip pat priskiriama
prie vaisių. Ji taip pat turi arbūzinių
šeimos daržovių savybių. Papajos
auga atogrąžiniuose šiltuose kraštuo-
se ant medžių. Marco Polo sakė, kad
papajos vaisiai kareivius išgydė nuo
skorbuto. Vasco da Gama pavadino
papają ,,auksiniais gyvenimo me -
džiais” – ir ne be reikalo.

Kaip galima pastebėti, žmonės
dar nelabai kreipia dėmesį į papajas.
Visi mes daugiau įpratę prie mums
pažįstamų vaisių. Aš su papaja susi-
pažinau gyvendama Brazilijoje. Ten
visados ji pateikiama pusryčiams.
Pradžioje ji man buvo kiek neįprasto,
kartoko skonio. Po kiek laiko taip
prie jos įpratau, kad visados jos no-
rėjosi. Brazilai sako, kad labai svarbu
pusryčiams suvalgyti šviežios papa-
jos.

Papajos vaisius yra maistingas
vaisius, veiksmingai apsaugojantis
organizmą nuo įvairių ligų. Papajos
vaisiuje yra susikaupę daug vertingų
medžiagų: jis turtingas antioksidais,
jame daug karotino vitamino A for-
moje. Papajos dėl karotino kiekio pri-
skiriamos prie populiariausių vaisių.
Todėl jos yra oranžinės spalvos.

Šviežios papajos turi daug vita-
mino C. Pusę vaisiaus suvalgę gau-
sime vienos dienos vitamino C kiekį
suaugusiam žmogui. Papajose yra
nedidelis kiekis vitamino B: thia-
mino, riboflovino ir niacino. Taip pat
yra folinės ir pantoteninės rūgšties.
Papajose rasime ir reto vitamino G. Iš
mineralų turi potasijaus, magnio,
kalcijaus ir vandens. Šio vaisiaus
sudėtyje yra flavanoidų ir antioksi-
dantinių medžiagų. Dėl šių savybių
papajos labai naudingos virškinimo
trakto sistemai. 

Dėl aksiodantinių, ypač dėl vita-
minų A ir C, papajos padeda žmo-
nėms, sergantiems širdies kraujagys-
lių ligomis, lėtina senėjimo procesus
ir gydo vėžio ligas, ypač išeinamos
žarnos vėžį. Vitaminas A padeda iš-
vengti apakimo ir pagerina regėjimą,
sveiką daro veido odą. Tai veiksmin-
ga priemonė gydant sausą odą, spuo-
gus ir akniją. Papajas ypač patariama
valgyti ligoniams sergant kepenų li-
gomis. Tai pati veiksmingiausia prie-
monė kepenų išvalymui. Sveika val-
gyti diabetu sergantiems.

Naudotasi įvairiais sveikatos šal-
tiniais.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
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Pradžioje tie ,,laimingieji” kartu
su latviais, estais bei vokiečių tauty-
bės kariais buvo internuoti ir laikomi
specialioje stovykloje Gotlando saloje,
Lingen miestelyje. Jie jau džiaugėsi,
kad laiku ištrūko iš rudai-raudono
košmaro, galvodami apie būsimą gy-
venimą ,,laisvajame pasaulyje”. Bet
rusų komunistai, nugalėję vokiečių
fašistus (raudoni – rudus), pareikala-
vo Švedijos Karalystės grąžinti jiems
visus karius – okupuotų Baltijos vals-
tybių piliečius. Nepaisydami nei pro-
testų, nei bado streiko, kuris ketu-
riems latviams baigėsi mirtimi, ,,neu-
tralūs” švedai paklusniai įvykdė Sta-
lino įsakymą. Beveik visi baltiečiai,
kaip ,,kariniai nusikaltėliai”, buvo
atiduoti rusams ir po tardymų bei
,,teismų” ,,laimingai” pasiekė Šiaurę
(jeigu nebuvo nukankinti ar sušau-
dyti, kaip mūsų majoras Pranas Am-
braziūnas). Apie 30 karių mirtį pa-
sirinko dar Švedijoje, nusižudydami.
Kaip žinoma, vienintelė Švedija buvo
pripažinusi ir Lietuvos, Latvijos bei
Estijos prijungimą į Sovietų Sąjungos
sudėtį.

Vardan tiesos reikėtų paminėti,
kad ne visi švedai tada prarado savi-
garbą. Internuotųjų stovyklos ko-
mendantas – Švedijos Karalystės ka-
rininkas (nei laipsnio, nei vardo, nei
pavardės, deja, nežinau) didelę savo
valstybės gėda nutarė nuplauti nuo-
savu krauju. Jis nusišovė.

Dar nežinodami to, mes išvengė-
me žiauraus pabėgusiųjų likimo, bet
priešakyje mūsų laukė kiti išbandy-
mai.

* * *
Tad visi užmigome su mažesniu

nerimu ir didesne viltim. Užmigau ir
aš. Mano kojų skausmai šiek tiek
aprimo, nors ir keletą kartų naktį
prabudau nuo ūmaus perštėjimo.

Išaušo gegužės 14-oji (taigi 13-oji
mums praėjo laimingai!). Pabudau
apie 6 valandą. Vyrai dar miegojo, bet
man kojų skausmas nedavė ramybės.
Atsikėliau. Laivo vaistinėlėje, kuri
buvo čia pat, radau kažkokio tepalo
nuo nudegimo ir binto. Išsitepęs tuo
tepalu ir apsitvarstęs žaizdas pasiju-
tau daug geriau, bet miegoti jau nė-
jau. Nutariau, kad jau vis vien neuž-
migsiu, tai verčiau virtuvėje paruošiu
pusryčius. Iš kiaušinių miltelių iške-
piau omletą – kiaušinienę bei išviriau
kavos. Vyrai, išgirdę mano barškini-
mus puodais bei užuodę viliojančius
kvapus, pradėjo viens po kito keltis.
,,Mūsų” laivas plūduriavo apie 100
metrų nuo kranto, tai rusų kareiviai,
kurie saugojo mūsų ramybę denyje,
ten ir miegojo pasikeisdami, tik iš
kubriko sandėlio buvo pasiėmę du
čiužinius bei antklodes. Jie ten, varg-
šiukai, per naktį gerokai sušalo. To-
dėl tik pajutę (turbūt labiau nosimis,
negu ausimis), kad mes jau atsikė-
lėme, vieną iš saviškių pasiuntė į
,,kajutę”.

– Gal pas jus atsirastų rūkalų? –
nusileidęs, nedrąsiai paklausė sargy-
binis. Gavęs tabako, labiau įsidrąsi-
no: – Tai gal ir mus pavaišinsite, jei
turėsite atliekamos kavos?

Žinoma, aš ir pats jiems būčiau
pasiūlęs ,,lauknešėlį”, nes maisto at-
sargų ,,Hamburge” ir mūsų krepšiuo-
se buvo daugiau negu pakankamai.
Šie sargybiniai, buvę fronte, kaip ir
ankstesni kareiviai, mūsų atžvilgiu
buvo labai korektiški ir mandagūs.

Jie mums neįsakinėjo ir nieko ne-
reikalavo. Mes visi labai stebėjomės
tokiu jų visai ,,nebolševikiniu” elge-
siu.

Tarp jų buvo vienas vyresnio am-
žiaus – medaliuotas viršila. Kiti jį
aiškiai gerbė ir buvo daug jaunesni,
bet taip pat buvo neblogi ,,metalis-
tai”, t. y. ant savo vasarinių palai-
dinių turėjo prisikabinėję daug įvai-
rių medalių. Iš to mes supratome, kad
fronto apkasuose jie buvo matę šilto
ir šalto, todėl ir žmoniškai elgėsi su
mumis, na ir tarpusavyje draugiškai
sugyveno. Jų niekaip nebuvo galima
lyginti su tais, kurie mus ,,priėmė” į
lagerius ir varydavo kolonose. Pasta-
rieji – tai sužvėrėję sadistai ir žmog-
žudžiai, trumpiau, enkavedistai.

Jau artinosi 8 valanda ryto, kai
krante atsirado gruzinas ir įsakė
vilkiką priplukdyti prie naujojo pirso.
Po pusryčių jau buvo užkurtas katilas
ir ,,pakelti garai”, tai beliko tik (su-
prantama, Dūdai ,,įsakius”) pakelti
inkarą, įjungti mašiną, ir mūsų laivas
nesunkiai ,,prisišvartavo” prie liepto.
Nuo kranto į mūsų laivą greit sugu-
žėjo apie 30 triukšmingų rusų ka-
reivių, kurie buvo iš tos pačios gruzi-
no kapitono kuopos. ,,Pasikrovę” pa-
sukome link uosto vartų tvirtovių.
Ten ruseliai ,,švarino” visus sandė-
lius ir kitas patalpas. Į laivą jie krovė
visą ,,trofėjinį” turtą, įskaitant ir
ginklus bei amuniciją.

Vilkikas ,,Hamburg” buvo pritai-
kytas ne kroviniams vežioti, bet
tempti, tad viską teko krauti ant de-
nio. Krovė kareiviai, o mūsų įgulos
pareiga buvo tik nurodinėti vietas.
Reikėjo žiūrėti, kad apkrova būtų vie-
nodai pasiskirsčiusi į abi laivo puses,
kad neapsiverstume. Stebėjome taip
pat ,,vaterliniją”, ir kai iki jos likdavo
ne daugiau poros colių, Dūda duoda-
vo ,,įsakymą” daugiau nekrauti. Ta-
da, palikę krovėjus tvirtovėje, mes su
keletos karių sargyba ir karininku
plaukėme atgal į krantą, kuriame
mūsų jau laukė kiti kareiviai. Jie iš
laivo tą visą mantą krovė tiesiai į
sunkvežimius. Kur ji vėliau pateko ir
ant kieno stalų atsidūrė geras vokiš-
kas maistas, aš nežinau, bet, pažin-
damas bolševikus, spėju, kad eiliniai
kareiviai jo net neuostė.

Taip teko plaukioti visą dieną (su
pietų pertrauka), kol išgabenome
visą turtą iš abiejų vartų pusių. Mes
,,jūrininkai” gan darniai vykdėme
visus ,,locmano” Dūdos nurodymus.
Man, kaip ,,vertėjui”, buvo mažiausia
darbo. Tad nieko neveikdamas, sėdė-
jau denyje ir su lūpine armonikėle (ir-
gi ,,trofėjine”) linksminau ,,ekipažo”
narius ir rusų kareivius. Ruseliams
tai patiko. Jie gyrė mano sugebėjimus
ir vis prašinėjo dar pagriežti. Tad, kol
laivas plaukė iš vieno galo į kitą, aš
grojau ,,pageidavimų koncertą”.

Prie manęs visą tą laiką buvo pri-
siplakęs jaunas, šviesių plaukų, rusų
kareivis, kuris pradžioje mane ati-
džiai stebėjo, o vėliau pradėjo kalbin-
ti. Sėdėdamas šalia, bet stengdamasis
neatkreipti kitų kareivių dėmesio, jis
pusbalsiu prabilo:

– Aš įsitikinęs, kad tu ne tikras
vokietis...

– Nesąmonė! – bandžiau priešin-
tis, bet jis nekreipė dėmesio ir tęsė
toliau: – Aš manau, kad tu – latvis.
Tau geriau būtų iš čia grįžti į namus.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Teherano reakcija buvo teigiama.

Jau ilgą laiką sakėme apie Obama,
kad matome pasikeitimus, bet, deja,
nebuvo jokių rezultatų, o dabar, gali-
ma sakyti, yra pagerėjimas.

Priimta rezoliucija dėl Vidurinių
Rytų  be atominių ginklų  taip pat rei-
kalauja, kad Izraelis pasirašytų 1970
metų Nuclear Nonproliferation Trea-
ty (atominių ginklų neplitimo) su-
tartį ir įsileistų tarptautinius žinovus
apžiūrėti visą Izraelio atominę pra-
monę. Dvi panašios, bet nepriversti-
nės rezoliucijos buvo patvirtintos
Tarptautinės atominės energijos
Vienoje.

Tuo laiku JAV priešinosi tokiai
rezoliucijai, nes ji buvo daugiausiai
taikoma Izraeliui, bet nebalsavo už
visų Vidurinių Rytų nusiginklavimą.
Nuo tada Obama administracijos
santykiai su Izraelio valdžia pradėjo
atšalti. JAV administracija apkaltino
Tel Avivą per dideliu jėgos naudoji-
mu Gazos mieste, kur žuvo daug vai-
kų. Netanyahu taip pat išprovokavo
JAV administracijos nepasitenkini-
mą, kai jis atsitiktinai buvo išgirstas
per įjungtą mikrofoną sakant: ,,Oba-
ma yra blogesnis už Chamberlain.
Chamberlain politika yra smerkiama
dėl A. Hitlerio iškilimo ir Antrojo  pa-
saulinio karo.” Toks komentaras se-
kė po prezidento susitikimo su Mah-
moud Ahmadinejad Ženevoje.

Tačiau priežastis, kuri vertė JAV
administraciją nebalsuoti, yra strate-
ginė. Vakarų diplomatai labai spau-
džia Iraną sekti anksčiau duotais
pažadais siųsti pagamintą medžiagą į
kitus kraštus pramonės ir energijos
gamybai paruošti. Iranas sako, jog  jis
to nedarys, kol nebus platesnio tarp-
tautinio nusiginklavimo susitarimo.

Iraniečiai turi gerą argumentą, –
sakė vienas aukštas administracijos
valdininkas. JAV negali visados tai-
kyti  dvigubų reikalavimų, kai Izrae-
lis visada gali daryti, ką nori, o Iranas
visada turi laikytis visų reikalavimų.

Prezidentas Obama atominį nu-
siginklavimą laiko  savo užsienio poli-
tikos vienu iš pagrindinių tikslų, tai
yra svarbu jo, o taip pat ir JAV auto-
ritetui. Kaip mes galime sakyti Tehe-
ranui, kad jums bus geriau neturėti
atominių ginklų, jeigu mes to nerei-
kalausime iš savo Izraelio draugų?
Taip pat JAV administracija turi
žinių, kad Izraelis baigia paruošti
Irano puolimo atominį centrą.

Neseniai JAV Gynybos sekreto-
rius Robert Gates Paryžiuje susitiko
su Izraelio Krašto apsaugos ministru
Ehud Barak ir įspėjo nepulti. Po to
,,Jerusalem Post” rašė, kad Gates pa-
sakė, jog JAV tam trukdytų. Vienas
Pentagon vadų taip pat teigė, kad
Jungtinių Tautų balsavimas yra rim-
tas įspėjimas ir, jei Izraelis pradės ka-
rą su Iranu, Amerika jų nerems.

Kaip Izraelis buvo nuginkluotas
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Lietuviai bando atstatyti praeitį menančius 
pastatus Karaliaučiaus krašte

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui“
iš Ka ra liauçiaus krašto

Karaliaučiaus krašte iki šiol yra
iš likę daug tolimą praeitį menančių
pa minklų – pilių ir piliaviečių, seno -
vi nių pastatų, bažnyčių. Kai kurie iš
jų yra atstatyti, daugelio yra išlikę tik
griu vėsiai, menantys Mažosios Lie tu -
vos ar dar senesnius laikus. Lietuviai
džiaugiasi, kad jau prieš tris dešimt -
me čius buvo atstatyta Tolminkiemio
(dabar – Čistyje Prūdy) bažnyčia, kur
daug metų kunigavo lietuvių litera -
tūros klasikas Kristijonas Donelaitis,
kad Stalupėnų, Darkiemio, Įsruties
miestuose atstatytos ir veikia kelios
bu vusios vokiečių bažnyčios. 

Itin svarbus ir įdomus objektas
yra Įsrutyje (dabar – Černiachovsko
miestas). Tai senoji Instenburgo pilis,
me nanti dar viduramžius ir iki šiol
ste binanti savo dydžiu, nors apie bu -
vu sią pilį dabar liudija tik jos griuvė -
siai. Jau nemažai metų šią senovinę
pi lį bandoma konservuoti, dalyje pa -
tal pų yra įrengtas muziejus, čia vyks-
ta įvairūs renginiai, bet dar daugybė
dar bų laukia ateityje.

Instenburgo pilis baigta statyti
1336 metais Teutonų ordino magis -
tro Dietrich von Altenburg įsakymu.
Ji atsirado toje vietoje, kur dar an ks -
čiau buvo nadruvių genčių Unsat ra -
pio medinė pilis. Medinė tvirtovė
1380 metais buvo perstatyta į mūrinę
ir tapo kryžiuočių ordino atspirties
taš ku kovose su Lietuva. Trauk da -
mie si atgal būtent šioje pilyje kry -
žiuo čiai palikdavo savo sužeistuosius,
iš čia planuodavo naujus žygius.

Iš šiaurės vakarų pilis turėjo du
bok štus, šiauriniame kampe stovėjo
aš tuonkampis bokštas. Dabar iš šio
bok što nieko nebelikę – jis galutinai
nu griautas po Antrojo pasaulinio ka -
ro. Toje vietoje, kur kažkada stovėjo
įs pūdingas gynybinis bokštas, dabar
yra nemaža duobė, kurios gilumoje
dar galima matyti prieš kelis šimtus
me tų suklotus laukų akmenis. Bū -
tent šį bokštą ir norima atstatyti.
Pro jektavimo darbai jau pradėti.

Bokšto atstatymo ėmėsi Ma ri -

jam polėje gyvenanti architektė Vida
Nau mavičienė. Nemažai įdomių pas -
ta tų įvairiuose miestuose suprojekta -
vusi architektė šiuo metu rengia ir
Ma rijampolėje esančio marijonų vie -
nuo lyno rekonstrukcijos projektą –
jau netrukus vienuolyne bus įkurtas
mo  dernus muziejus. Pa ren gia muo -
sius pilies bokšto atstatymo darbus
re mia Europos Sąjungos paramos
fon dai.

„Ši pilis – itin įdomus objektas iš
la bai tolimos praeities. Jis gali tapti
la bai svarbiu turistų traukos centru,
nors ir dabar čia jau atvyksta ne ma -
žai turistų. Mes turime senojo bokš-
to, kurio aukštis siekė 15 metrų nuo-
traukas, taip pat brėžinius. Manau,
kad bokštą yra realu atstatyti ir jis la -
bai papuoštų visą pilies teritoriją”, –
sakė V. Naumavičienė, neseniai pir -
mą kartą apsilankiusi Įsrutyje ir ap -
žiūrėjusi įspūdingos pilies griuvėsius.

Ši pilis 1457 metais buvo sug -
riauta, o po 1525 metų vėl atnaujinta.
Bė gant šimtmečiams, ji ne kartą de -

Instenburgo pilis mena XIV amžių.

gė, tačiau nuolat buvo atstatoma.
1881-aisiais ji paversta kareivinėmis,
čia buvo ir kalėjimas. Iki Antrojo pa -
sau linio karo pabaigos pilies citadelė-
je veikė kraštotyros muziejus, 1945
me tais ji vėl buvo sudeginta, pokary-
je čia veikė pieninė, mašinų remonto
įmo nė. Dabar dalyje išlikusių pastatų
įsi kūrusi dailės galerija, muziejus,
pa mažu vyksta šio unikalaus objekto
at statymo darbai.

V. Naumavičienė ėmėsi ir dar vie -
no labai įdomaus ir svarbaus objekto
Ka raliaučiaus krašte atstatymo dar -
bų. Tolminkiemyje, šalia K. Do ne lai -
čio bažnyčios, poeto ir kunigo as me -
ni nėmis lėšomis 1764 metais buvo
pas tatyti pastorių našlių namai. K.
Do nelaitis, kuris buvo labai uolus do -
rovės sergėtojas, rūpinosi, kad po
pas toriaus mirties jo našlei nereikėtų
gy venti viename name su naujuoju
pas toriumi, todėl ir buvo pradėti sta -
ty ti šie namai, kuriuose galėjo pri si -
glausti ir daugiau pastorių našlių iš
ap linkinių vietovių. Antrojo pa sau li -
nio karo metais Našlių namai buvo

su griauti. Jų pamatų liekanos atkas-
tos 1988-aisiais, o 1997 metais jos bu -
vo užkonservuotos ir apsaugotos be -
to no plokšte. 

Jau parengtas buvusių Našlių
na  mų rekonstrukcijos techninis pro -
jek tas. V. Naumavičienė įsitikinu si,
kad ateityje šiame pastate galėtų vyk -
ti įvairios konferencijos, seminarai,
čia būtų galima įrengti nakvynės na -
mus, taip pat rengti parodas. Toks
pa  s tatas taptų traukos centru turis-
tams, kurių pastaraisiais metais į
Tol minkiemį atvažiuoja vis mažiau.

Šių namų atstatymui pritaria ir
Lie tuvos valdžios įstaigos. Žinoma,
dėl dabar esančio sunkmečio tikėtis,
kad Lietuva suras kažkiek pinigų at -
statymo darbams, neverta tikėtis, bet
ateityje, kai bus gauta nemažai lėšų
iš Europos Sąjungos fondų, kai fi nan -
si nė padėtis pagerės, gal ir galima ti -
kėtis, jog nedidelė dalis pinigų bus
su rasta ir šis labai svarbus Lietuvai
pa statas, menantis mūsų literatūros
kla siką, bus atstatytas.

V. Naumavičienę sužavėjo pilies didybė.

Našlių namų Tolminkiemyje vietoje – tik pamatai. 
Algio Vaškevičiaus nuotraukos
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Spalio 16-ą dieną Vokietijoje bu-
vo paskelbti autorinės dainos kon-
kurso „Dainuoju Lietuvai!” laimėto-
jai. Konkursą organizavo Europos
lietuvių kultūros centras, Vokietijos
Lietuvių Bendruomenė bei Vasario
16-osios gimnazija. Autorinės dainos
konkursas, skirtas Lietuvos vardo
tūkstantmečio minėjimui, europiniu
mastu buvo paskelbtas gegužės me-
nesį. Jame varžytis buvo kviečiami
visi už Lietuvos ribų, Europoje gyve-
nantys lietuviai. Atrankos komisiją
sudarė muzikas Artūras Novikas,
prodiuseris Gediminas Zujus, Vasario
16-osios gimnazijos muzikos mokyto-
jas Gintaras Ručys ir auklėtojas Ed-
mundas Jankūnas. Konkurse dėl pir-
mosios vietos varžėsi 12 Europos lie-
tuvių dainų, tarp jų – ir trijų profe-
sionaliai užsienyje muzikuojančių
atlikėjų kūriniai. „Esu nustebintas
dainų stilių, motyvų ir pasirinktų at-
likimo sprendimų įvairovės”, – sakė
komisijos narys Ručys. „Panašaus po-
būdžio konkursai vyksta jau daug
metų, o požiūris į tėvynę kinta, galų
gale kinta ir pati Lietuva. Įdomu iš-
girsti, ką šiandien mes galvojame ir
jaučiame dainuodami Lietuvai.”

Trečiąją vietą komisija skyrė
nuotaikingai, nuo 2004-ųjų Didžiojoje
Britanijoje gyvenančio Tomo Valat-
kos dainai „Čia visada gerai”. „Labai
džiugu, kad organizuojami tokie kon-
kursai – jie ne tik leidžia užsienio
lietuviams atsiskleisti, būti išgirs-
tiems, bet ir nepamiršti, iš kur ir kas
mes esame. Būtent tokių gerų ir šiltų
prisiminimų apie savo krašta dėka ir
sukūriau šią dainą”, –  sakė nugalėto-
jas.

Antrąją vietą pelnė Vokietijoje
gyvenanti keturiolikmetė Ieva Pika-
lavičiūtė, konkursui pateikusi ro-
mantišką, Lietuvos istorijos ir meilės
tematiką gvildenančią dainą „Tėvy-
nės vėliava”. „Nusprendžiau sudaly-
vauti konkurse, nes tiesiog labai
mėgstu kurti dainas bei dainuoti.
Tiesa, tekstui parašyti prireikė labai
daug laiko ir jėgų. Jį perrašinėjau
kelis kartus”, – pripažino Vasario 16-
osios gimnazijos aštuntokė, sužino-
jusi, kad jos pastangos buvo itin tei-
giamai įvertintos konkurso komisijos. 

Šių metų konkurso nugalėtoja
tapo nuo 2001-ųjų Švedijoje gyvenan-
ti Edita Sääf, pateikusi kūrinį „Daina
Lietuvai”. Diplomuota pianistė pas-
taruosius metus aktyviai dalyvauja
Švedijos LB gyvenime ir veikloje, šiuo
metu eina bendruomenės pirminin-
kės pareigas, moko Stokholmo litu-
anistinės mokyklos „Saulė” vaikus
muzikos ir dainavimo. „Muzika visa-
da yra šalia manęs. Kur begyvenčiau

– pianinas ir daina visada kartu su
manimi. Taip atsitiko ir šį kartą.
Paskaičius apie organizuojamą auto-
rinės dainos konkursą „Dainuoju
Lietuvai!” sukilo jausmas: o kodėl, be
visų visuomeninių darbų, kurie ir
taip visada viena ar kita prasme yra
skiriami Lietuvai, nepadovanojus
Lietuvai savo, grynai asmeninės ir
visos širdies dovanos? Kodėl gi ne-
sukūrus dainos šiam išdidžiam Tūks-
tantmečio paminėjimui?” Taip ir
gimė Editos „Daina Lietuvai”, kurio-
je, pasak jos, sudėti patys nuošir-
džiausi linkėjimai tėvynei bei įpintas
pasididžiavimas, kad yra lietuvė.
„Daina pasižyminti neperdėtai paki-
lia nuotaika, gražia ir ‘nepigia’ har-
monija bei melodijomis, ‘necukriniu’
tekstu. Iš kitų ji išsiskyrė savo formos
aiškumu bei logiškumu, ryškiu ins-
trumentiniu intarpu su nauja melo-
dine linija, kuri gale gražiai persipina
su priedainio melodija, o pasibaigia
nelaukta harmonine slinktimi, pade-
dančią šauktuką dainos gale”, – dainą
įvertino Zujus. 

Trys geriausiais pripažinti kūri-
niai bus apdovanoti piniginėmis pre-
mijomis, o pirmąją vietą pelniusi E.
Sääf daina bus profesionaliai įrašyta
Zujaus įrašų studijoje „Studija MA”
Vilniuje bei pristatyta Vokietijoje,
Hüttenfelde, 2010 m. Vasario 16-
osios minėjimo metu.

Šiuo konkursu rengėjai siekia
paskatinti užsienyje gyvenantį jau-
nimą kurti ir dainuoti lietuviškai,
puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą
už jos ribų bei prisidedant prie lietu-
vybės išlaikymo ir ugdymo užsienyje.
Pirmas tris vietas laimėjusių dainų
ištraukas galite pasiklausyti svetai-
nėje adresu: www.elkc.org.

Europos lietuvių kultūros
centro info

HÜTTENFELD, VOKIETIJAAIRIJA

VOKIETIJA

„Dainuoju Lietuvai!” nugalėtoja –
Švedijos lietuvė

Edita Sääf

Pirmasis lietuvių sąskrydis

Jaunųjų fotografų paroda Hamburge

ISPANIJA

Rengiamasi Ispanijos Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimui

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

„Culture Jam“ Birmingham – 
12 kultūros valandų

Spalio 30 dieną Hamburge Eri-
kos Davidavičius galerijoje bus ati-
daryta jaunųjų fotografų paroda
„Lietuva be utopijos”. 

Parodos kūrinių autorių – Akvilė
Anglickaitė, Joana Deltuvaitė, Laura
Stasiulytė, Ugnius Gelguda, Paul
Herbst, Rasa Juškevičiūtė, Vytautas
Michelkevičius, Tadas Šarūnas, Vil-
ma Samulionytė, Robertas Narkus –
darbai yra išaugę reportažinės ir ly-
riškosios lietuvių fotografijos rėmus
ir ieško kitų taškų, susijusių su kon-
ceptualiu šiuolaikiniu menu. Jose
daug realybės pojūčio, kasdienybės
ritmo ir netikėto žvilgsnio. 

Vaizduojama autentiška, frag-
mentuota šalies dabartis – be idealiz-

mo ir išankstinių šūkių, labai subjek-
tyvi, asmeniška ir konkreti. 

Jaunųjų menininkų kūrybos apž-
valga – proga ne tik nuspėti šviežiau-
sias naujojo meno kryptis, bet ir pa-
matyti kitą Lietuvą – kritišką, drąsią,
nesentimentalią. 

Fotografijos paroda Hamburge
vyks iki gruodžio 12 dienos vėliau,
lapkričio 20 dieną, ji bus atidaryta
Kroatijos mieste ,,Splite Photo Club
Split” galerijoje ir veiks iki gruodžio 3
dienos. 

Lietuvos jaunųjų fotografų paro-
dą sudarė Lietuvos institutas. Parodą
remia Kultūros rėmimo fondas. 

Lietuviams.com

Lapkričio 7 d. vyks antrasis Ispa-
nijos Lietuvių Bendruomenės (ILB)
suvažiavimas. Šis suvažiavimas vyks
Madride veikiančioje Lietuvos amba-
sadoje. Renginio metu bus aptariami
per penkerius metus nuveikti darbai
bei nutarta dėl tolimesnės organi-
zacijos veiklos. Suvažiavimo metu
vyks ILB valdybos bei pirmininko
rinkimai kitai kadencijai.

ILB veiklą pradėjo labai entuzias-
tingai, tačiau, laikui bėgant, veikla
šiek tiek prigeso, skelbiama valdybos
pranešime spaudai. To priežastys bu-
vo įvairios: prie sunkumų prisidėjo
dideli atstumai, besikeičiančios val-
dybos narių asmeninės aplinkybės.

Manoma, kad šiuo metu Ispani-
joje gyvena apie 50,000 lietuvių. Dau-

giausia jų įsikūrė Viduržemio jūros
regione. Lietuvių Bendruomenės
veikia Madride, Barselonoje, Valen-
sijoje, Almerijoje, Alikantėje bei Na-
varos regione. Didelis teritorinis pa-
siskirstymas apsunkina lietuvių, kaip
vienos organizacijos, būrimąsi. Nere-
tai pasitaiko, kad žmogus, pragyve-
nęs net kelerius metus tokiuose mies-
tuose kaip Madridas ar Barselona,
nesutinka nė vieno lietuvio. Tai viena
iš priežasčių apsunkinančių lietu-
viškų mokyklėlių, kultūros židinių
kūrimąsi ir veiklą.

Tikimasi, kad būsimas suvažiavi-
mas duos naują impulsą Ispanijos
Lietuvių Bendruomenės gyvenimui.

Delfi.lt

Trečius metus iš eilės vyksiančio
,,Culture Jam” renginio metu organi-
zatoriai žada supažindinti su Rytų ir
Vakarų Europos istorija, pakvies at-
rasite kultūrinius skirtumus ir pa-
našumus. „Culture Jam” dalyviams
bus pristatyta dviejų dalių programa,
vyksianti 12 valandų dvejose išskir-
tinėse Birmingham vietose: renginys
prasidės miesto „širdyje” – Moor
Street traukinių stotyje ir baigsis
Volt „sandėlyje” Digbeth rajone. Šiais
metais „Culture Jam” tikslas – ne tik
supažindinti britus su lietuviais, bet

ir apjungti vyresniosios ir jaunesnio-
sios kartos lietuvius. 

Šiemet „Culture Jam” tyrinės
bendrą lietuvių ir britų kultūrinę
patirtį iš praeities, dabarties bei
ateities perspektyvų. Dialogas vyks
pasitelkiant fotografiją, kiną, muziką
bei kitas meno šakas. Renginio metu
ketinama nagrinėti genocido, karo,
politinio išsilaisvinimo bei istorinės
nostalgijos temas, taip pat analizuoti
kultūrinę revoliucija bei naujas sub-
kultūras. 

Lietuviams.com

Spalio 10-11 d. Ballinrobe (Mėjo
grafystė) vyko pirmasis Airijos lietu-
vių sąskrydis. „Šiuo sąskrydžiu paro-
dome, kad būdami toliau nuo Lietu-
vos, siekiame išlaikyti tvirtą ryšį su
Tėvyne, telkiamės ir kuriame aktyvią
lietuvišką bendruomenę Airijoje,
mokyklas, puoselėjame lietuviškas
tradicijas. Lietuvio karininko Felikso
Vaitkaus žygdarbis įkvepia Airijos
lietuvius prisidėti prie geresnės ir
gražesnės savo valstybės kūrybos”, –
sveikindamas sąskrydžio dalyvius
sakė Lietuvos ambasadorius Vidman-
tas Purlys.

Spalio 10 d. sąskrydžio dalyviai
stebėjo Airijos lituanistinių mokyklų

kolektyvų pasirodymus, Jonavos sa-
vivaldybės teatro spektaklį. Ballin-
robo mokykloje vykusios vakaronės
„Linksminkimos, linksminkimos,
pakol jauni esma” šokiai, žaidimai ir
dainos nepaliko abejingo nei vieno
salėje buvusio lietuvio ar airio. Sek-
madienį po šv. Mišių, sąskrydžio da-
lyvių eisena patraukė į aikštę prie
Robe upės – prie paminklinio akmens
F. Vaitkaus skrydžiui.

Ballinrobo parapijos centre vyko
Airijos lituanistinių mokyklų moki-
nių ir lietuvių menininkų Airijoje
darbų mugė, mokomieji seminarai
mokytojams ir užsiėmimai vaikams.

Delfi.lt
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��Šv. Kazimiero seselės spalio 30
d., 6 val. v. visus kviečia į Motiniškųjų
na mų koplyčią (2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL 60629) susikaupimo
ir tylos valandai. Ši susikaupimo va -
lan da skirta asmeninei maldai, tylai,
poil siui nuo kasdieninės rutinos,
triuk šmo. Norėdami pasiteirauti
skam binkite seselei M. Janine tel.
630-243-8349.

��Penktadienį, spalio 30 d. 4 val.
p. p. Ziono liuteronų evangelikų baž -
ny čioje (9000 South Menard Avenue,
Oak Lawn, Illinois 60453) kun.
Valdas Aušra „Spindulėlio” vaikams
ir tėvams laikys pamaldėles, skirtas
pa minėti Visų Šventų dieną. Kvie -
čiame ir parapijiečius prisijungti.

��Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų
dieną, Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
koplyčia bus atidaryta nuo 10 val. r. 2
val. p. p. koplyčioje bus kalbamas ro -
ži nis.

��Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio 1 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111
ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apei gas rengia Šv. Kazimiero kapų
skly pų savininkų draugija. Religines
apei gas aukos kapinių direktorius Jo -
nas Kuzinskas. Dalyvaus šauliai. Pa -
gerb kime savo protėvių ir tėvelių at -
mi nimą žvakės ir vainiko padėjimu.
Pra šome kuo gausiau dalyvauti.

��Draugo fondo narių suvažiavi -
mas įvyks lapkričio 7 d., šeš tadienį, 9
val. r. Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo
centre. Visus narius kvie čiame daly-
vauti.

��Lietuvių rašytojų draugijos li -
te   ratūrinė popietė ,,Pavasaris ru de -
nį” įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje Jau ni -
mo centre.

��Kviečiame į kas metinę madų
pa rodą ,,Rudens simfonija – 2009”,
kuri įvyks sekmadienį, lapkričio 15
d., 12:30 v. p. p. PLC didžiojoje salėje
(14911 127th St, Lemont, IL). Pietų
ir bilieto kaina 35 dol. Dėl vietų re -
zer vacijos skambin ki te Žibutei tel.
630-852-3204 arba Dai nai tel. 630-
257-0153.

��Union Pier Lietuvių draugija
ma loniai kviečia į metinį ,,Kaukių ba -
lių” (,,Oktoberfest”). Spalio 31 d. nuo
7 val. v. iki 11:30 val. v. (Michigan lai -
ku) smagiai praleisite laiką gražioje
,,Gintaro” vasarvietėje, 15860 Lake
Sho re Rd., Union Pier, MI. Gros
,,Sma ka’s MusiConnection”. Vai -
šinsime kopūstais, dešromis ir ska nu -
my nais, veiks baras. Bilietai – 15 dol.,
už sakant iš anksto, 20 dol. prie įėji-
mo. Čekius siųsti: Union Pier Lithu -
a nian Association, PO 605, Union
Pier, MI 49129. Daugiau informacijos
su teiks Lydija Vaitkienė tel.: 269-612-
7162.

��Lietuvos vardo tūkstantmečio
pro ga Kanados lietuvių katalikų cen-
tras organizuoja paminėjimą.  Spalio
31 d., 2 v. p. p. Prisikėlimo parapijos
sa lėje, Toronte, vyks Lietuvos vys -
kupų konferencijos pirmininko arkiv.
Sigito Tamkevičiaus, SJ paskaita ,,Šv.
Brunono misija ir evangelizacijos
iššūkiai Lietuvos tūkstantmečio kon-
tekste”. Po paskaitos bus meninė da -
lis , kurią atliks „Volungės” choras ir
„Volungės” moterų ansamblis, vaišės
ir pabendravimas. Lapkričio 1 d., ka -
pų lankymo dieną, arkivyskupas au -
kos šv. Mišias: 10:45 v. r. Prisikėlimo
pa rapijos bažnyčioje, 3 v. p. p.  Lie -
tuvos Kankinių bažnyčioje. Maloniai
kvie čiame apsilankyti.

��Lapkričio 2 d. 7 v. v. University
of Toronto  „Multi Faith” Koffler cen-
tre, 569 Spadina Ave., Toronto, vyks
sim poziumas „Persekiojimas dėl tavo
ti kėjimo”. Kalbės arkivyskupas S.
Tam kevičius, SJ, žurnalistas  ir Que -
ens' University profesorius kun. R. de
Sousa, rabinas Katchen ir islamo  ra -
šytoja R. Raza.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Spaudos apñvalga

Nereikia ieškoti egzotikos kažkur toli. Aukštus kiparisus, išsiritusių vėžlių
urve paliktus lukštus, didžiąsias pilkas gerves, šiaurės vakarų pelikanus, dau-
gybę migruojančių paukščių, net  plėšraus vanago vejamo paukštelio dra-
matišką skrydį (tiesiai virš galvos), galima pamatyti ir  Čikagos apylinkėse.

Nuotraukoje – gamtos ir paukščių mylėtojai š. m. spalio 10 d. Palos Park
Mc Gin nis Slough. Iš k. Kr. Vaičikonienė, V.  Valaitytė, V. Gilvydienė,  S.  Ra ma -
naus kienė, R. Ra ma nauskas, V. Stan kienė, K. Stankus, dr. M. Vygantas, T. Ru -
dai tis, dr. A. Norvila ir vadovas ornitologas T. Birutis. Trūksta dr. T. Kaz laus kie -
nės ir D. Ka va liaus kie nės.                                        R. Rudaitienės nuotr.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747. Tie, kas prenumeruojate ,,Pa sau -
lio lietuvį” (PL), turėjote jau gauti šio
Pa saulio Lietuvių Bendruomenės lei -
džia mo žurnalo spalio mėnesio nu me -
rį. Šio PL svečias – dainininkas Virgis
Sta kėnas, kuris lapkričio mėnesio pa -
bai goje rengiasi koncertuoti JAV: Cle -
ve land, Čikagoje ir Detroit miestuo -
se. Pokalbyje su Stakėnu sužinosite,
ko dėl dainininkas pasuko country
mu zikos kryptimi ir kokią dar aistrą
be muzikos turi Stakėnas.

Šiame ,,Pasaulio lietuvyje” pris -
ta  toma Anastazijos ir Antano Ta mo -
šai čių ga le rija Vilniuje, Adomo Mic -
ke vičiaus bib liotekoje surengta fo to -
paroda apie Wa shington valstijos lie -
tu vius, Aus tra lijos lietuvių Manto Ze -
ge rio Ka lė dos ir Kasandros Kalėdos
vieš nagė Kros nos mokykloje (Lazdijų
raj.). Taip pat spausdinami du rug -
pjū čio 28 d. Vilniuje vykusio suvažia -
vimo ,,Diplomatinės tarnybos už da vi -
niai, puoselėjant lietuvybę. Kon su li -
nių paslaugų gerinimas” pranešimai:
už sienio reikalų ministro Vygaudo
Ušacko ir PLB valdybos pirmininkės
Reginos Narušienės. Skiltyje ,,PLB
kraš tų žinios” Rusijos ir Baltarusijos

lie tuviai dalijasi įspūdžiais iš Lie tu -
vos tūkstantmečio dainų šventės, aidi
Baltijos kelio atgarsiai iš Airijos ir
JAV, o Bronius Nainys šįkart pasako-
ja apie Sedos mūšį 1944 m.  Žurnalą
re  da guo ja Audronė Viktorija Škiudai -
tė. Jį galima skaityti ir internete ad -
resu: www.plbe.org/plietuvis.

Parengė A. T.

Lapkričio 6 d. 
7:30 val. v. 

Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 

atidaroma 
AUDRIAUS PLIOPLIO 

ir 
AUŠRINĖS PLIOPLYTĖS

paroda 
,,MindScapes: 

A Tribute 
to Algimantas Kezys” 

Parodą bus galima aplankyti 
kasdien nuo 12 val. p. p.

iki 7 val. v., išskyrus antradienį 
ir trečiadienį. 

Maloniai kviečiame visus 
apsilankyti.

Spalio 25 d. Čikagoje, Šv. Vardo katedroje vyko Lietuvos vardo tūkstantmečiui
paminėti skirtos lietuviškos Mišios. Nuotraukoje po Mišių (iš k.): adv. Saulius
Kuprys, latvių atstovas Juris Vilainis, kardinolas Francis George, Draugo
fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė,  Ateitininkų namų pirmininkė Vida
Maleiškienė.                                                           Jono Maleiškos nuotr.


