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Lietuvos atstovyb∂ Gruzijoje atliks NATO ambasados vaidmenî
Tbilisis, birželio 23 d. (ELTA) –

Lietuvos diplomatinė atstovybė Gru-
zijoje nuo 2011 m. sausio 1 d. dvejus
metus atliks NATO ambasados šioje
šalyje vaidmenį. Taip nusprendė
NATO šalys narės. Atstovybes orga-
nizacijos valstybėje partnerėje tu-
rinčios NATO narės gali teikti jas to-
kios ambasados darbams atlikti.
Sprendimas persvarstomas kas dveji
metai.

Šiuo metu dvi Lietuvos ambasa-
dos atlieka NATO atstovybių darbą.
Lietuvos ambasada Baltarusijoje jau
šešerius metus aktyviai veikia kaip
NATO atstovybė. Prie pastarosios
nuo 2009 m. pradžios prisidėjo ir Lie-
tuvos ambasada Moldovoje. Jos orga-
nizacijos ambasadų vaidmenį atliks
iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos atstovybės, kaip NATO
ambasados, pirmiausia siekia prista-

tyti visuomenei organizacijos veiklą,
jos kryptis ir uždavinius.

Įvairių konferencijų, diskusijų,
forumų, paskaitų forma stengiamasi
visapusiškai supažindinti šalies gy-
ventojus apie NATO veiklą. Taip pat
siekiama stiprinti visuomenės žinias
apie šalies bendradarbiavimo su
NATO galimybes.

Apdovanotas kadencijâ baigiantis
JAV jùrû pajègû atašè

Lietuva per Baltarusijâ gauna mažiau dujû
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0 Vilnius, birželio 23 d. (BNS) –
Birželio 23 d. Lietuva pradėjo gauti
mažiau gamtinių dujų per Baltarusi-
jos teritoriją. Kaip teigiama bendro-
vės pranešime, nagrinėjami prietaisų
parodymai, pagal juos galiama spręs-
ti, kad iš Baltarusijos pusės taikomi
ribojimai sudaro maždaug 30 proc.
Lietuvos ir Kaliningrado srities dujų
poreikio kartu skaičiuojant.

Apie Baltarusijos pradėtus riboji-
mus „Lietuvos dujos” pranešė bend-
rovei „Gazprom”. Anot „Lietuvos du-
jų” pranešimo, palaikomas nuolatinis
ryšys su „Latvijas Gaze A/S” (Latvija)
tarnybomis ir priklausomai nuo pa-
dėties pokyčių bus priimti sprendi-
mai dėl Latvijos jungties panaudoji-
mo. Kol kas to daryti nereikia.

Apie padėtį taip pat pranešta Lie-
tuvos valstybės institucijoms, palai-
komas ryšys su tarptautine organi-
zacija EUROGAS, kurios pagrindinė
veiklos sritis – dujų tiekimo patiki-
mumo užtikrinimas ir tiesioginis
bendradarbiavimas su Europos Ko-
misija. Riboti dujų tiekimo vartoto-
jams „Lietuvos dujos” neplanuoja.

„Gazprom” dujų tiekimą Balta-
rusijai pradėjo mažinti birželio 21 d.
dėl neapmokėtos skolos. Bendrovė
dujų tiekimą Baltarusijai sumažino
60 proc., pranešė bendrovės valdybos
pirmininkas Aleksej Miler. Tiesa, Bal-
tarusijos bendrovė „Beltransgaz” bir-
želio 23 d. už gegužę gautas rusiškas
dujas sumokėjo 260 mln. JAV dolerių,
pranešė „Gazprom”.

Birželio 22 d. Baltarusija savo
ruožtu nutraukė dujų tiekimą Euro-
pai ir netieks dujų tol, kol „Gazprom”
negrąžins Minskui skolos už dujų
tranzitą, per susitikimą su Rusijos
užsienio reikalų ministru Sergej Lav-
rov pareiškė Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenka. „‘Gazprom’
mums skolingas 260 mln. JAV dole-
rių”, – sakė A. Lukašenka.

Tuo tarpu ,,Gazprom” nuramino
europiečius pareikšdamas, kad turi
pakankamai laisvų pajėgumų kituose
dujotiekiuose. Bendrovė svarsto gali-
mybes padidinti dujų tiekimą per Uk-
rainą ir Lenkiją.

Europos Sąjungos (ES) energeti-
kos komisaras Guenther Oettinger

įspėjo, kad Europa ,,neturi tapti Ru-
sijos ir Baltarusijos dujų konflikto
įkaite”. ,,Mes reikalaujame, kad šalys
bendradarbiautų sprendžiant konf-
liktą. Europos Komisija tikisi, kad
dujų tiekimas iš Rusijos į ES link
kiekvienos suinteresuotos šalies ne-
nukentės, ir bus laikomasi sutartinių
įsipareigojimų”, – tai komisaras G.
Oettinger sakė Rusijos energetikos mi-
nistrui ir Baltarusijos vicepremjerui.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministerijoje bus at-
sisveikinta su kadenciją baigiančiu
JAV jūrų pajėgų atašė Lietuvai ko-
mandoru Tomu Algirdu Alksniniu.
Už nuopelnus ir asmeninį indėlį plė-
tojant Lietuvos ir JAV kariuomenių
bendradarbiavimą T. Alksniniui kraš-

to apsaugos viceministras Vytautas
Umbrasas įteikė krašto apsaugos sis-
temos medalį ,,Už nuopelnus”.

JAV jūrų pajėgų atašė Lietuvai
reziduoja Vilniuje. JAV kariuomenės
tikslams Lietuvoje taip pat atstovau-
ja JAV gynybos ir sausumos pajėgų
atašė. JAV – viena svarbiausių Lietu-
vos partnerių gynybos srityje. Memo-
randumą dėl bendradarbiavimo gy-
nybos ir karinių santykių srityse Lie-
tuva ir JAV pasirašė 1994 m. JAV po-
litinė parama ir karinė pagalba didele
dalimi lėmė tai, kad 2004 m. Lietuva
tapo NATO nare. JAV yra aktyvi pa-
ramos teikėja Lietuvai vykdant ka-
riuomenės pertvarką, taip pat užtik-
rina visokeriopą paramą Lietuvos ka-
riams, dalyvaujantiems tarptautinėse
operacijose Afganistane ir Irake.

JAV ir Lietuva taip pat bendra-
darbiauja rengiant bendras pratybas
su Baltijos šalimis. Nuo 2005 m. JAV
kariai dalyvauja NATO oro policijos
misijoje Baltijos šalyse. Planuojama,
jog šį rudenį JAV naikintuvai Baltijos
padangę saugos trečią kartą.

Riboti dujų tiekimo vartotojams „Lie-
tuvos dujos” neplanuoja. BFL nuotr.

A. Brazauskui îteiktas
Rusijos Garbès ordinas

JAV jūrų pajėgų atašė Lietuvai ko-
mandoras T. A. Alksninis. ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Prezidentui Algirdui Brazauskui
įteiktas Rusijos Garbės ordinas, ku-
riuo jį apdovanojo Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev. Apdovanojimą
sunkiai sergančiam 77-erių A. Bra-
zauskui Turniškėse perdavė Rusijos
ambasadorius Lietuvoje Vladimir
Čchikvadzė.

Rusijos prezidentas A. Brazaus-
ką apdovanojo už didelį įnašą stipri-
nant Rusijos ir Lietuvos bendradar-
biavimą ir gerus kaimyninius santy-
kius. 1993 metų vasarį A. Brazaus-
kas buvo išrinktas pirmuoju neprik-
lausomybę atkūrusios Lietuvos pre-
zidentu.

Tuo tarpu LR ambasadorius
Gruzijoje Jonas Paslauskas susitiko
su buvusiu Gruzijos prezidentu Edu-
ard Ševardnadze ir įteikė jam doku-
mentinio filmo apie pirmąjį atkurtos
Lietuvos prezidentą A. Brazauską
kopiją. Pagal filmo „Algirdas Bra-
zauskas: liudijimai” autorių suma-
nymą, filme turėjo būti interviu su E.
Ševardnadze, tačiau dėl pastarojo li-
gos sumanymo teko atsisakyti. Buvęs
Gruzijos prezidentas labai šiltai prisi-
minė Lietuvą ir jos vadovus, perdavė vi-
siems kuo nuoširdžiausius linkėjimus.

E. Ševardnadzė Gruzijos prezi-
dento pareigas ėjo 1995–2003 metais.
Prieš tai jis dirbo SSRS užsienio rei-
kalų ministru, Gruzijos komunistų
partijos pirmuoju sekretoriumi, Gru-
zijos vidaus reikalų ministru. E. Še-
vardnadzė yra laikomas vienu iš
SSRS suartėjimo su Vakarais politi-
kos architektų. Tuo laikotarpiu buvo
pasirašyti svarbūs Lietuvos ir Rusi-
jos dokumentai.
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Redakcijos žodis

Kaip jau skelbėme ,,Drau-
ge”, šią savaitę Didžiosios Brita-
nijos sostinėje įvyko jau ketvir-
tasis vienos dienos Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumas
(PLEF), kurio tema šiemet buvo
,,Moderniųjų technologijų ino-
vacijos ir investicijos: nuo vie-
tinio prie globalaus”. Birželio
22 d. renginys, kurį globojo Lie-
tuvos Respublikos ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius ir kurį
laišku premjerui pasveikino
Britanijos ministras pirmininkas
David Cameron, sutraukė be-
veik 250 verslininkų, vadovų,
finansų ir ekonomikos specia-
listų iš Lietuvos, Britanijos, JAV,
Danijos, Prancūzijos, Izraelio,
Brazilijos ir kt. šalių. Didelė šių
metų naujovė – PLEF tinklalapy-
je net ir su žiburiu ieškant lietu-
viško žodžio anei vieno nesurasi
(išskyrus vieną kitą lietuvišką
vardą ir pavardę). Ne veltui Fo-
rume svarstyta tema skelbia –
nuo vietinio prie globalaus. At-
rodo, pasirinkta kryptimi žen-
giama užtikrintai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

„Baltic Rites of Spring” šventės įspūdžiai
MARGARITA KAMP

Kaip ir kiekvienais metais, Seat-
tle lietuviai ir vėl tęsia tradiciją daly-
vaudami metinėje Baltijos šalių pa-
vasario šventėje „Baltic Rites of
Spring”. Šio pavasario šventė įvyko
šeštadienį, kovo 27 dieną, centrinėje
Seattle bibliotekoje, Microsoft audi-
torijoje. Šie metai – tai šešti metai,
kai Lietuvių Bendruomenės suau-
gusiųjų tautinių šokių grupė „Lie-
tutis” ir vaikų tautinių šokių grupė
„Lankas” dalyvavo šventėje kartu su
kitais Baltijos šalių tautinių šokių
atlikėjais iš Latvijos ir Estijos ben-
druomenių.

Šie metai buvo ypatingi, nes tai
buvo pirmasis naujai susibūrusio
choro „Vakarai” pasirodymas šioje
pavasarinėje šventėje. Neseniai įsi-
kūręs choras pristatė kelias dainas,
kurias jis šią vasarą dainuos IX Lie-
tuvių dainų šventėje Toronto mieste,
Kanadoje.

Šis renginys – tai Baltijos šalių
paminėjimas švenčiant pavasario
apeigas. Kaip ir pavasarį, viskas atgy-
ja ir viskas sužaliuoja, taip ir lietuvių
šokėjai tiesiog švytėjo pavasarine
energija, šokdami lietuvių liaudies
šokius, skambant gyvai muzikai ir
žiūrovų nesiliaujantiems plojimams.

Visi žiūrovai mėgavosi puikiu
vaizdu – scenoje bešokančiais pro-
gramos dalyviais. Lietuvių Bendruo-
menės šokėjai dėvėjo įvairiaspalvius
tautinius drabužius, pabrėžiančius
skirtingus Lietuvos regionus. Pri-
klausomai nuo šokio pobūdžio mote-
rys dėvėjo įvairius galvos apdangalus
– baltas linines skareles, karūnėles ar
gėlių vainikus. Tuo tarpu vyrai dė-
vėjo šiaudines ūkininko kepures, ry-
šėjo lietuviško audinio juostas.

„Šustas” – pirmasis „Lietučio”
sušoktas šokis šioje pavasarinėje
šventėje, pasižymėjo nuolatine part-
nerių ir šokio žingsnelių kaita. Iš
karto po jo „Lietučio” moteriškos ly-
ties atstovės sušoko šokį „Audėjėlė”.
Šio šokio judesiai atspindi audinio
audimą senovinėmis staklėmis. Vaikų
tautinių šokių grupė „Lankas” sušo-
ko šokį „Kūma”, po jo – „Suktinį”,
kuris yra žinomiausias tarp lietuvių
ir vienas iš pirmųjų išmokstamų
šokių.

Paskutinį programos šokį „Malū-
nėlis” atliko „Lietutis”. Šis šokis – tai
vienas iš populiariausių lietuviškų
tautinių šokių, žinomų lietuvaičių.
Jame vaizduojamas grūdų malimas
vėjo malūnu. „Malūnėlis” pasižymi

labai greitu žingsneliu, kur kiekvieną
sekundę – vis naujas judesys, sim-
bolizuojantis tai malūno sparnus, tai
krumpliaračius ar girnų akmenis.
Sudėtingiausia dalis – kai visi šokėjai
privalėjo vienu kartu suderinti savo
šokio žingsnį. Jei kas suklystų, visas
šokis pavirstų į vieną didelį chaosą.
Tačiau visi šokėjai įdėję visas pastan-
gas puikiai pasirodė bei linksmino
žiūrovus, kurie be perstojo plojo į mu-
zikos taktą.

Programos pabaigoje visi „Lietu-
čio” ir „Lanko” šokėjai bei „Vakarų”
dainininkai kartu sustoję scenoje
sudainavo „Žemėj Lietuvos”. Priedai-
nio žodžiai „Žemėj Lietuvos, ąžuolai
žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemėj Lie-
tuvos” didžiai skambėjo per visą
auditoriją. Visi žiūrovai, linguodami į
ritmą, prisijungė prie dainavimo. Tai
tikrai buvo nepamirštamas Lietuvių
Bendruomenės pasirodymas.

Dėl būsimų Seattle lietuvių šokių
grupių pasirodymų prašome apsi-

lankyti Seattle lietuvių tinklalapyje
http://seattle.lietuviubendruome
ne.org/.

,,Tulpė Times”, 2010 m. nr. 2
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Ar Rusijos Dūma
protingesnė už Seimą?

KÊSTUTIS GIRNIUS

MYKOLAS DRUNGA

Pirmasis Lenkijos prezidento
rinkimų ratas laimėtojo dar neatne-
šė. Tačiau kai kuriems laikraščiams
jau pakankamai aišku, kuo baigsis
antrasis, o kitiems – dar ne. Kiek-
vienu atveju, norisi sutikti su vieno
Italijos laikraščio nuomone, kad
„netikėta pato padėtis atima kvapą
ne tik Lenkijai, bet ir visai Euro-
pai”.

Būtent taip birželio 21 d., pirma-
dienį, rašė Romos dienraštis „Re-
pubblica” ir pagrindė savo nuo-
monę tokiais žodžiais: „Juk Lenkija
ir toliau Europos Sąjungai lieka lemia-
mos reikšmės šalimi santykių tarp
Vakarų ir Rytų Europos atžvilgiu, o
taip pat ir santykių su NATO, su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir
su Rusija atžvilgiais. Net jei liberalu-
sis Donald Tusk, nepriklausomai nuo
galutinės rinkimų pabaigos, toliau lik-
tų vyriausybės vadovu, jo sugyveni-
mas su Jaroslaw Kaczynski būtų sun-
kus ir tai vyktų Europos sąskaita.”

Slovėnijos sostinės dienraštis
„Delo” pastarąjį motyvą pateikė
taip: „Lenkijos rinkėjai pirmajame
rinkimų rate pirmenybę suteikė
Bronislaw Komorowski, kuris labiau
nei J. Kaczynski atsivėręs Europos
Sąjungai. Be to, jis yra valdančiosios
liberaliai konservatyvios Piliečių
platformos kandidatas, todėl galėjo
rinkėjams duoti labai konkrečių pa-
žadų. Jis kartu su premjeru D. Tusk
darbuosis, kad Lenkijoje būtų įvestas
euras, iš Afganistano išvesti Lenkijos
kariai ir kad būtų reformuojamas
ūkis. Per pirmąjį ratą antroje vietoje
atsidūręs J. Kaczynski Europos at-
žvilgiu daug skeptiškesnis.”

Anot Varšuvos dienraščio „Rzec-
zpospolita”, „B. Komorowski gero
pasirodymo nesutrukdė nei daugelis
suklydimų, kurių jam praėjusią sa-
vaitę pasitaikė, nei charizmos stoka,
nei blanki rinkimų kampanija. Po
Lech Kaczynski tragiškos mirties
atrodė, kad Lenkijos visuomenė pa-
sikeitė, kad gedulo banga paveikė ne
tik požiūrį į politikus ir viešąjį gyve-
nimą, bet ir lenkų politines simpati-
jas. Tačiau lėktuvo nelaimė išliku-
siam Kaczynski dvyniui vis dėlto ne-
padėjo laimėti. Pergalė antrame rate,
nors ir nėra neįmanoma, vis tiek
mažai tikėtina. Taigi netrukus Len-
kiją valdys tik viena politinė jėga –
Piliečių platforma. Bent vienas pri-
valumas čia tas, kad ši partija tada
nebeturės jokių pasiteisinimų dėl
veiksmų stokos ar atidėtų reformų.”

Vokietijos sostinės dienraštis
„Berliner Zeitung” rašė, jog „len-
kai pirmame rate apsisprendė už ra-
mybę, bespalviškumą, netgi nuobody-
bę. Reikėjo tokio nenustygstančio eg-
zaltuoto priešininko kaip J. Kaczyns-
ki, kad ištikimas partijos karys B.
Komorowski galėtų pasirodyti kaip
Lenkijos ateities atstovas. Matyt,
piliečiai ir pilietės būtent jo ir nori
kaip būsimos savo valstybės galvos.
Rinkėjų apsisprendimas už liberaliai
konservatyvų politiką labai supran-
tamas. Po daugelio metų įnirtingų
ginčų dėl šalies krypties, kurie pa-
kankamai dažnai vesdavo prie politi-
kos užsidarymo, lenkai nori, kad pi-
lietinis žodžių karas baigtųsi ir atsi-

rastų bent truputis politinio norma-
lumo”.

Tačiau kitam Vokietijos laikraš-
čiui, Karlsruhės „Badische Neues-
te Nachrichten”, dar neaišku, kaip
rinkimai baigsis: „B. Komorows-
ki pradėjo iš geros pozicijos. Po L. Ka-
czynski mirties jam atiteko laikinojo
prezidento vaidmuo. Tačiau jis nesu-
gebėjo juo kaip reikiant pasinaudoti,
per savo pasirodymus gedulingose
apeigose dėl prie Smolensko įvyku-
sios lėktuvo nelaimės aukų jis pa-
sirodė blankus ir bejausmis. Šitai
rinkėjams nepatiko. Be to, antrieji
rinkimai vyks per pačias atostogas.
Tai gerai J. Kaczynski, blogai B. Ko-
morowski. Liberalų rinkėjai – daž-
niausiai geriau uždirbantieji mies-
tiečiai, kurie gali sau leisti išvykti
atostogų. Kitaip su kaimo gyvento-
jais, kurie palaiko nacionalinius kon-
servatorius. Todėl labai gali būti, kad
ateinančio Lenkijos prezidento pa-
vardė vėl bus Kaczynski.”

Šiai Karlsruhės dienraščio nuo-
monei nenoriai pritaria ir Varšuvos
„Gazeta Wyborcza”, sakydama,
kad „dar visko gali būti. Netikėtai ir
priešingai visoms apklausoms B.
Komorowski pirmąjį rinkimų ratą
laimėjo – vos vos. J. Kaczynski paro-
dė, kad jo užnugaris stiprus. Poli-
tikas, kuriuo ligi šiol didelė rinkėjų
dalis nepasitikėjo, dabar rungiasi už
pergalę lemiamajame rate. Tai ne tik
lėktuvo nelaimės prie Smolensko, bet
ir gėdingos žiniasklaidos propagan-
dos pasekmė. Nes būtent žiniasklaida
teikė pirmenybę J. Kaczynski ir kai-
riųjų kandidatui Grzegorz Napierals-
ki, o B. Komorowski nepaliko nė
plauko ant galvos”.

Hamburge ir Berlyne leidžiamas
dienraštis „Welt” padėtį vaizdavo
šviesiau: „Prieš ketverius metus Len-
kijos vyriausybėje dalyvavo ir popu-
listinės radikaliosios jėgos. Sekma-
dienį vykusiuose prezidento rinki-
muose jos ūkininkų vado Andrzej
Lepper asmenyje prasmego bene ga-
lutinai. Rinkimuose buvo galima pa-
stebėti dar vieną ir kitose šalyse ap-
tinkamą reiškinį – tai kova už centro
rinkėjus. Šito proveržio centro ir
nuosaikumo link be prezidento L.
Kaczynski žūties prie Smolensko
tikriausiai nebūtų įvykę.”

O dienraščio „Financial Ti-
mes” vokiškoji laida pateikė tokią
analizę: „Per pirmąjį prezidento rin-
kimų ratą Lenkija balsavo pasidali-
jusi į dvi. Visa vakarų Lenkija – taigi
Silezija, Poznanės regionas, Pome-
ranija balsavo už Europai draugiš-
kąjį, liberalųjį kandidatą B. Komo-
rowski, o visa rytinė Lenkija – už ne-
patiklų, į priešystę svetimiesiems
linkusįjį, socialiai konservatyvų bu-
vusį premjerą J. Kaczynski. Antrasis
rinkimų ratas liepos 4-ąją bus pa-
sirinkimas tarp baimės ir pasitikėji-
mo, atsivėrimo ir užsivėrimo. Tuo
pačiu tai bus ir ženklas Europai. J.
Kaczynski pergalė ne tik atgalios
nublokštų Lenkijos įsiliejimą į Euro-
pos Sąjungą, bet ir kitoms Rytų Euro-
pos šalims parodytų, kaip jos ateityje
gali savo rinkimus laimėti”, – gana
tendencingai rašė dienraštis „Fi-
nancial Times Deutschland”.

Lrt.lt

AR LENKIJOS PREZIDENTO
PAVARDĖ VĖL BUS KACZYNSKI?

Birželio 15-ąją, Lietuvos okupacijos 70 metinių dieną, Lietuvos Sei-
mas pritarė Baudžiamojo kodekso pataisai, pagal kurią už prita-
rimą SSRS ar Vokietijos nacių įvykdytai Lietuvos okupacijai, už-

gaulų arba įžeidžiamą šių režimų nusikaltimų menkinimą arba neigimą
grės arba bauda, arba kalėjimas iki 2 metų.

Sunku įsivaizduoti ne tokią reikalingą kodekso pataisą, sunku su-
prasti, ko konkrečiai ja siekiama. Pastangos istoriją prižiūrėti įstatymais
nepuošia Seimo, juolab kad Rusijos Dūma susiprato nepritarti panašiam
straipsniui. Susidaro įspūdis, kad pasiskelbusioji „drąsi” šalis SSRS pavyz-
džiu griebiasi „drausk ir bausk” politikos kritikams nutildyti.

Pataisų rėmėjai aiškina, kad šis straipsnis nenumato bausmės už gal-
vojimą, nuomonę ar svarstymus. Bausmė turėtų būti už veikas, panašias į
rasizmo ar ksenofobijos kurstymą. Nesunku įsivaizduoti, kad radikalai ar
rasistai galėtų skatinti mušti gėjus, žydus, čigonus, juodaodžius, patys juos
pultų ar viešai reikštų savo neapykantą. Visi esame matę tokių scenų fil-
muose.

Tačiau kaip ir prieš ką koks nors Lietuvos okupacijos neigėjas ar
menkintojas kurstytų smurtą ar neapykantą? Kas būtų jo taikiniai? Ta
absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma, kuri žino Lietuvos okupacijos ap-
linkybes? Negaliu įsivaizduoti, kaip okupacijos šlovinimas ar nusikaltimų
neigimas kurstytų neapykantą nukentėjusiesiems. Nepaisant pataisų
rėmėjų tikinimo, straipsnis vis dėlto sukuria „klaidingai galvojančiųjų”
grupę. Sovietų okupacijos metais tai buvo tie, kurie neigė, kad Lietuva
savo valia įstojo į SSRS, dabar galbūt bus tie, kurie tai teigia. Dabartinės
Lietuvos negalima lyginti su okupaciniu režimu, tad esu tikras, jog nebus
keliama baudžiamųjų bylų už pasisakymą, kad „prie ruselio buvo geriau”,
kaip ir Europos šalyse beveik nekeliamos bylos už holokausto neigimą. Bet
įstatymas praplečia terpę riboti žodžio ir įsitikinimų laisvę.

Pataisų rėmėjai nurodo, kad kai kurios valstybės neleidžia neigti ho-
lokausto, ir klausia, kodėl negalima drausti ir bausti tų, kurie neigia so-
vietų nusikaltimus? Bet blogi įstatymai neturėtų tapti mums pavyzdžiu.
Manau, kad holokausto neigimo draudimas yra klaida, puikus ginklas žo-
džio laisvės priešų arsenale. Musulmonų fundamentalistai dažnai nurodo
šį įstatymą ir reikalauja, kad panašiu principu būtų baudžiami tie, kurie
esą niekina Mahometą ar jo mokymą.

Nereikėtų užmiršti britų istoriko David Irving atvejo. 2006 metais
Austrijos teismas jį nuteisė kalėti už holokaustą neigiančias pastabas, ku-
rias 66 metų senukas padarė 1989 metais ir kurias teisme atsiėmė. Kad ir
kokie piktavališki ar klaidingi šio antisemito pasisakymai, jo įkalinimas
sunkiai pateisinamas, juolab krašte, kuris net nemėgino nubausti šimtų,
gal net tūkstančių žmonių krauju susitepusių savų nacių smogikų.

Galima suprasti priežastis, skatinusias drausti holokausto neigimą.
Istoriškai žydai yra persekiojama tauta, ne kartą nukentėjusi nuo smurto
proveržių. Antisemitizmas tebėra gajus, holokausto neigimu paprastai mė-
ginama skatinti priešiškumą šiai pažeidžiamai mažumai, tad įstatymu iš
dalies siekiama užkirsti kelią galimam smurtui. Bet Lietuvos okupacijos ar
jos gyventojų kančių menkinimu nesiekiama rengti dirvos veiksmams, ku-
rie būtų nukreipti prieš tuos, kurie įsitikinę, jog Lietuva buvo okupuota.

Nesnaudė ir rusų nacionalistai. Pernai pavasarį partijos „Vieninga
Rusija” tarybos pirmininkas Sergej Šoigu pasiūlė priimti įstatymą, kuris
numato baudžiamąją atsakomybę už SSRS pergalės Antrajame pasauli-
niame kare neigimą. Jis, kaip ir mūsų Seimo nariai, aiškino, kad tai ati-
tiktų kai kurių Europos Sąjungos šalių įstatymus, draudžiančius holokaus-
to neigimą. Buvo parengtas įstatymo projektas, pagal kurį už istorijos
„klastojimą” būtų baudžiama laisvės atimimu iki trejų metų. Nors dauge-
lis manė, kad įstatymas bus greitai priimtas, jo svarstymas buvo vilkina-
mas, iki Rusijos vyriausybė šįmet sausio viduryje pareiškė, kad projektas
netinkamas ir nereikalingas. Mano žiniomis, įstatymas liko nepriimtas.

Apmaudu, kad Rusijos Dūma pasielgė protingiau negu Lietuvos Sei-
mas. Apmaudu ir dėl to, kad Lietuvai, skirtingai nuo Rusijos, tokių įsta-
tymų nereikia. Beveik visiems istoriją žinantiems geros valios ir sveiko
proto žmonėms akivaizdu, jog Maskva okupavo Lietuvą ir kitas dvi Baltijos
valstybes. Nėra ko čia diskutuoti ar su kuo rimtai ginčytis. Kai kurie SSRS
gerbėjai aiškina, kad ilgainiui lietuviai susitaikė su buvimu SSRS dalimi,
kad būta pažangos ūkio, švietimo ir kitose srityse, bet tai kitokio pobūdžio
klausimai, kuriuos galima svarstyti.

Rusijai labai sunku paaiškinti Molotov ir Ribbentrop susitarimus,
Lenkijos puolimą ir jos teritorijos pagrobimą, Baltijos kraštų okupavimą,
Katynės žudynes. Kadaise viskas buvo neigiama, dabar žongliruojama is-
torija. Vieni apologetikai teigia, kad Stalin buvo verčiamas tai daryti geo-
politiniais sumetimais, antri, kad Baltijos kraštų okupacija sukūrė palan-
kesnes sąlygas atremti galimą Vokietijos puolimą, treti, kad panašiomis ap-
linkybėmis Vakarų šalys būtų pasielgusios panašiai. To, ko jie negali pa-
neigti, kovingi rusai nacionalistai stengiasi uždrausti. Lietuvai nereikia
draudimų, nes nereikia iškreiptai pristatyti ar pateisinti okupacijos.

Baudžiamojo kodekso pataisos yra dar viena „drausk ir bausk” men-
taliteto pergalė. Lietuvos okupaciją neigiančių žmonių nėra daug, jie ne-
kursto smurto. Nežinau, kodėl nutarta juos taip sureikšminti, o jų prasi-
manymus ir skelbiamas netiesas laikyti tokiomis pavojingomis, kad su
jomis reikėtų kovoti ne atviru žodžiu, bet įstatymu ir valdžios baudžiamą-
ja galia. Alfa.lt
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KUN. K. TRIMAKO PADĖKOS ŠVENTĖ
Sekmadienį, birželio 20 d., įvyko

kun. dr. Kęstučio Trimako jubiliejinė
šventė, kurioje buvo minima triguba
sukaktis: gyvenimo – 80 metų, kuni-
gystės – 50 metų ir akademinio darbo
– 50 metų.

Padėkos pamaldos

Jubiliatas ilgiausią laiką tarnavo
ir tebetarnauja tautiečiams lietuvių
įkurtoje Šv. Antano parapijoje, Cicero
mieste. Ankstyvose 9 val. ryto Mišio-
se palaimintojo arkivysk. Jurgio Ma-
tulaičio konsekruota šventovė buvo
apypilnė – ne vien vietinių lietuvių,
bet ir svečių, atvykusių iš kitur. Pag-
rindinis celebrantas buvo pats jubi-
liatas, kartu su juo šv. Mišių auką at-
našavo prel. Vytautas Vaičiūnas,
mons. Gintaras Grušas, klebonas
meksikietis Sergio Solis ir jėzuitas
kun. Algirdas Paliokas. Pradžioje vi-
sus pasveikino parapijos klebonas.
Jubiliatas pradėjo šv. Mišias popie-
žiaus Jono Pauliaus II žodžiais, pa-
sakytais jam švenčiant savo 80 metų
gyvenimo sukaktį: ,,Dievo meilę gie-
dosiu per amžius. Tai… mano dėkin-
gumo himnas gyvybės Tėvui, kuris
leidžia šiandien mano 80-ojo gimta-
dienio proga su amžinai jauna Šv.
Dvasia mums visiems bendrai švęsti
Eucharistiją.” Prasmingą pamokslą
apie kunigystę pasakė iš Lietuvos

atvykęs jubiliato bičiulis, Lietuvos
vyskupų konferencijos generalinis
sekretorius mons. G. Grušas. Kuni-
gas yra pašauktas aukotis, per jį žmo-
nėms sklinda Dievo malonės. Mišių
pabaigoje lietuvių choras atliko Ame-
rikoje pirmą kartą viešai girdimą,
skambią, jaunatvišką giesmę ,,Švęs-
kime gyvenimą” (žodžiai kun. K. Tri-
mako, muzika Ingridos Daukšytės).

Staigmena akademinėje
programoje

Po pamaldų ,,Willowbrook Ball-
room” didžiojoje salėje vyko iškilmin-
gas pokylis. Įžanginį žodį rengėjų
vardu tarė Marija Remienė. Pasvei-
kinusi visus ji pranešė, kad jubiliato
laukia staigmena. Po šių žodžių ji pa-
kvietė Vidą Kuprytę vadovauti aka-
deminei programai.

Staigmena paaiškėjo netrukus.
Ekranuose pasirodė jubiliato brolio
Aristido sūnaus Pauliaus atvaizdas,
pasigirdo jo balsas, sakantis, kad jis
negali būti čia su visais, todėl jis savo
dėdei kun. K. Trimakui skiria savo
kūrinio dalį, jo kuriamos operos ,,Ka-
ralius be karūnos” kunigaikščio Kęs-
tučio ariją. Tuoj pat per garsiakalbius
pasigirdo arija. Jai baigiantis staiga
prie stovinčio jubiliato atsistojo ope-
ros autorius Paulius.

Tik po tokios staigmenos prasi-

Jono Kuprio nuotraukos

dėjo numatyta akademinė programa.
Kun. Algirdas Paliokas, SJ sukalbėjo
labai prasmingą, šiai progai pritai-
kytą invokaciją.

Sveikinimus ir linkėjimus tarė
Amerikos lietuvių katalikų federaci-
jos pirmininkas adv. Saulius Kuprys,
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkas Vytas Maciūnas, Šiaurės
Amerikos ateitininkų valdybos pirmi-
ninkė Rasa Kasniūnienė ir Cicero
apylinkės JAV LB pirmininkas Min-
daugas Baukus.

Du profesoriai iš Lietuvos skaitė
sutrumpintas paskaitas apie kun.
prof. K. Trimako akademinį darbą
Lietuvoje. Pirmasis – ilgametis Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU)
Katalikų teologijos fakulteto dekanas
prel. prof. habil dr. Vytautas S. Vai-
čiūnas temą ,,Gyvenimas prasmingai
atiduotas Dievui, Tėvynei ir mokslui”
pavertė įspūdinga širdies kalba, už-
baigtą savo sukurta epine poema.
Antrasis svečias iš Lietuvos prof. ha-
bil. dr. Alfonsas Motuzas labiau lai-
kėsi savo paruošto pranešimo, pateik-
damas akademinius faktus tema
,,Kun. prof. dr. K. Trimakas Lietuvos
aukštosiose mokyklose: istorija ir
palikimas”. Po to VDU senato narys
prof. V. S. Vaičiūnas perskaitė VDU
senato nutarimą ir padedamas prof.
Motuzo, jubiliatui įteikė VDU teo-
logijos garbės daktaro regalijas. Čia
pat buvo perskaityti keli kiti apdo-
vanojimai, tarp jų – arkivysk. Sigito
Tamkevičiaus padėka Šiluvos Marijos
vardu.

Jubiliatas lakoniškai dviem sa-
kiniais padėkojo už įvertinimą ir pa-
kvietė svečius pasivaišinti.

Įvertinimai iš Lietuvos

Tarp kun. dr. K. Trimako įverti-
nimų iš Lietuvos paminėtini bent du:
Kauno arkivyskupijos metropolito
arkivysk. Sigito Tamkevičiaus, SJ
dekretas apdovanoti kun. K. Trimaką
Šiluvos Dievo Motinos medaliu ,,už
50 m. uolią kunigiškąją tarnystę, išti-
kimybę savo pašaukimui, nuoširdų
darbą Katalikų teologijos fakultete
Vytauto Didžiojo universitete bei
Kauno kunigų seminarijoje, lietuvy-
bės dvasios palaikymą išeivijoje”;
VDU rektoriaus prof. Zigmo Lydekos
oficiali padėka, kurioje sakoma:
,,Katalikų teologijos fakulteto veiklos
atkūrimo 20-mečio proga dėkoju už
prasmingą ir nuoširdų darbą univer-
siteto labui.”

Vaišės ir jubiliato padėkos žodis

Vaišėse dalyvavo apie 200 svečių,
tarp jų – jubiliato brolis Dionyzas
Trimakas su žmona Vaidilute ir
mirusio brolio Aristido našlė Regina
Trimakienė su netikėtai pasirodžiu-
siu sūnumi Pauliumi, kuris, vaišėms
baigiantis, fortepijonu pagrojo kom-
poziciją iš ruošiamos operos.

Po vaišių padėkos žodį tarė jubi-
liatas. Jis sakė norįs su kiekvienu
svečiu ir su kiekviena viešnia pasi-
kalbėti asmeniškai, deja, pastebėjo
jis, šiose vaišėse tai padaryti neįma-

noma. Tad savo mintis ir savo jaus-
mus kun. Trimakas išsakė poezijos
eilutėmis, sklandžiai ir jautriai pa-
deklamavęs keturis trumpus eileraš-
čius iš naujos savo poezijos knygos
,,Jis man dovanojo būtį”. Pirmasis
eilėraštis, kaip ir šios šventinės vai-
šės, taip ir visa visata vaizduoja mūsų
Kūrėjo dosnumą mums. Antrame
eilėraštyje išgirdome senstančio liūto
monologą – užgaidą valdyti visas
situacijas (daugeliui klausytojų tai
ypač patiko). Trečiu trumpu eilėraš-
čiu jubiliatas paryškino, ką jam
reiškia būti kunigu: užsidėtas kry-
žius, draugystė su Kristumi ir dvi-
kryptis žvilgsnis: dieviškojo Tėvo – į
mus ir mūsų – į Tėvą. Ketvirtame
eilėraštyje apibūdintas rytojus su
nepalaužiama viltimi: už mirties šydo
eiti su Laukiančiuoju dabar dar ne-
nuspėjamais takais. Iškilmingų pietų
pabaigoje kiekvienam svečiui kun.
Trimakas padovanojo po savo naują,
ką tik išspausdintą poezijos knygą.

Vaišėms pasibaigus, svečiai dali-
josi prasmingais įspūdžiais.

,,Draugo” informacija

K. A. TRIMAKAS

Kunigu būti

Kunigystė – tai kryžius,
kurį mes, kireniečiai,
ant pečių užsidėjom...
Mūsų pečiai pajunta jo naštą,
kai tampa jis toks sunkus.

Kunigystė – draugystė,
kurion Jėzus pats
mus pakviest panorėjo,
kaip Joną priglaust
prie krūtinės savos,
kad išgirstume širdį
Jo plakant žmonėms
ir meilę prabylant į mus.

Kunigystė – tai žvilgsnis
Tėvo – į mus,
o mūsų – į Tėvą,
kai keliame Ostiją,
geriame Taurę,
kai nuostabų mirksnį
priglausti pasijuntame
Jo tėviškam glėbyje.

Kęstutis A. Trimakas
„Jis dovanojo man būtį”,

Marijonų talkininkų centras,
2010 m.
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CARACAS, VENECUELA

Prel. Putrimo apsilankymas
Venesuelos LB

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

VVĮM valdybos narių
įspūdžiai ir mintys

Ž. Liobikaitė rašė, kad seminaro
dalyviai džiaugėsi iš JAV atvykusių
dviejų org. „Vaiko vartai į mokslą”
atstovių dalyvavimu. „Jautėme jų
palaikymą ir paskatinimą”, – gerų
žodžių Daliai Martinkienei ir Gra-
žinai Karaitienei negailėjo laiško
autorė. Seminaro metu viešnios per-
davė seminaro dalyviams sveikini-
mus nuo visos organizacijos bei jos
valdybos, atvežė nuotraukų ir straips-
nių iškarpų, nurodančių, ką organi-
zacija veikė JAV per paskutinius dve-
jus metus nuo praėjusio seminaro.

„Mudvi visi seminare taip šiltai
priėmė, kad net apsiašaroju apie tai
pagalvojusi”, – pasakojo Gražina Ka-
raitienė savo seminaro užrašuose,
kuriais ji pasidalijo su VVĮM valdybos
nariais. G. Karaitienė pagal profesiją
yra mokyklos psichologė, dirbanti
Čikagos apylinkėse, jai dažnai tenka
dalyvauti konferencijose. Jau grįžusi
iš Lietuvos ji sakė, kad seminaras
Kaune buvo puikiai paruoštas. Ji ir
D. Martinkienė kartu su seminaro
dalyviais aktyviai dalyvavo visuose
seminaro užsiėmimuose: paskaitose,
diskusijose ir pan. Jos manymu,
paskaitininkai ir diskusijų vedėjai,
užsiėmimai buvo labai aukšto lygio, o
svetingi Pal. Jurgio Matulaičio namai
– labai tinkama vieta seminarui.
(Juose nakvojo viešnios iš JAV ir iš
visos Lietuvos suvažiavę dalyviai.
Nakvynės, paskaitų salė, valgykla –
viskas buvo tame pačiame pastate.)

G. Karaitienės manymu, Žemai-
čių Kalvarijos dienos centro „Vilties
vėrinėliai” psichologės Jolantos Vir-
bickienės pasisakymai apie dienos
centrų svarbą patvirtino ir VVĮM
patirtį.

Pasak J. Virbickienės, dienos cen-
trai yra veiksmingi dėl kelių prie-
žasčių. Pirma, jie rizikos grupės šei-
mų vaikams sudaro saugią užuovėją.
Antra, iš vaikų reikalaujama, jiems
nustatomos ribos ir taisyklės, kurios
juos išmoko apie savo ir aplinkos šva-
ros palaikymą ir pan. Trečia, vaikai
nesijaučia vieniši, jie išmoksta, kaip

sėkmingai dirbti grupėse, kur kiek-
vieno įnašas yra svarbus. G. Karai-
tienė apibendrino J. Virbickienės pri-
minimą dalyviams – vaiką lengviau
mylėti, nei jam dažnai žalos pada-
rančius jų tėvus ar globėjus. Nors
vaikai kartais elgtis gali destrukty-
viai – meluoti, vogti, apeiti taisykles,
su rizikos grupės vaikais ir jaunuo-
liais dirbantieji turi giliai tikėti, kad
tie vaikai yra verti meilės.

Dvi paskutinės sesijos mintys
taip pat visiems padarė įspūdį.
Pirma, vaikui reikia vieno suaugusio-
jo, kuriuo jis gali pasitikėti. Suaugęs
tiki, kad vaikas turi galimybių ir
stengsis tam vaikui padėti. Antra,
reikia dvylika kartų į dieną apkabinti
ką nors ir pabūti apkabintam.

Bet gal didžiausią įspūdį G. Ka-
raitienei padarė patys seminaro daly-
viai – jų komentarai, klausimai po
paskaitų, diskusijos. Gerai pažįstanti
šią darbo sritį, ji žino, kad asmenys,
kurie dirba su rizikos grupės jaunuo-
liais ir jų šeimomis, turi ne tik žinoti
šeimų problemų šaknis, bet ir ieškoti
būdų, kaip padėti jaunuoliams ir jų
šeimoms žengti į priekį. Centruose
dirbantys taip pat turi turėti laiko
pasidalinti jausmais ir emocijomis
apie savo darbą. Dirbantiems reikia
žinoti, kad jie nėra vieni, yra kitų, ku-
rie tokį darbą dirba, su kuriais labai
pravartu išsikalbėti apie kartais, at-
rodo, išsprendžiamas problemas, su
kuriomis susiduriama centruose.

Nors seminaro įvertinimai labai
geri, ne vienas seminaro dalyvis pa-
sisakė, kad labai būtų norėjęs turėti
daugiau laiko palikto seminaro die-
notvarkėje kaip tik dalyvių pokal-
biams ir diskusijoms.

Po seminaro D. Martinkienė ir G.
Karaitienė dar turėjo progos ap-
lankyti keturis organizacijos remia-
mus centrus: Kauno „Žaliakalnį”,
Kazlų Rūdos „Šypsniuką”, Marijam-
polės „Šaltinėlį” ir Vilniaus „Vilties
angelą”. Juose jos matė, kaip vaikai
ruošia namų darbus, kaip jiems už-
duodami centrų tvarkos palaikymo
darbai ir kt. Kiekvienas centras skir-
tingas, bet visuose buvo matyti graži
ir maloni vaikų globa ir priežiūra.
Vaikai mielai ir noriai bendravo su
viešniomis, viena mergytė net pa-

Geriau vieną kartą pamatyti,
nei 100 kartų išgirsti

Org. „Vaiko vartai į mokslą” seminaras „Tikiu, ugdau, keliauju” ir apsilankymai Lietuvoje

dovanojo lipduką – kaip prisiminimą.
Panašius įspūdžius tikriausiai

vėliau išsivežė ir Dalia Anysienė, ap-
lankiusi remiamus centrus Vilniuje ir
Kaune, Žemaičių Kalvarijos „Vilties
vėrinėlius”, Naujosios Akmenės „Auš-
rinę”, šv. Jokūbo centrą Jonavoje.

* * *
Seminaras Kaune – jau praeityje,

o tie, kurie nedalyvavome, gal galė-
jome pajusti kai kuriuos to savait-
galio įspūdžius, paskaitę rengėjų, kai
kurių dalyvių ir viešnių iš JAV
atsiliepimus. Iki rudens Lietuvoje dar
lankysis keli VVĮM valdybos ir tary-

bos nariai.
Org. „Vaiko vartai į mokslą” val-

dybos narės ruošiamos trys lietuviš-
kai kalbančios jaunos savanorės – dvi
iš Colorado valstijos, viena Čikagos
apylinkių vyr. gimnazistė, šiuos
mokslo metus praleidusi Lietuvoje –
laukia vasaros užsiėmimų su 2 orga-
nizacijos remiamų dienos centrų vai-
kais ir jaunuoliais. Valdybos ir tary-
bos narių apsilankymai Lietuvoje ir
jaunų savanorių darbas organizacijos
remiamuose centruose patvirtina Ž.
Liobikaitės teiginį, kad iš tikrųjų
„Geriau vieną kartą pamatyti, nei
100 kartų išgirsti...”

Seminaro rengėjos Žydrūnė Liobikaitė (k.) ir Lina Gervytė (d.) su viešniomis iš
VVŽM Gražina Karaitiene ir Dalia Martinkiene.

,,Vaiko vartai į mokslą” archyvo nuotr.

Tęsinys iš birželio 23 d.

JÙRATÈ ROSALES

Šių metų gegužės 14–16 dieno-
mis Venesuelos Lietuvių Bendruo-
menės valdybos (VLB), vadovauja-
mos Vytenio Folkmano, kvietimu Ka-
rakase (Caracas), Venesueloje, lan-
kėsi Lietuvių vyskupų konferencijos
delegatas, prel. Edmundas Putrimas.
Prelatą oro uoste sutiko du bendruo-
menės nariai – Zigmas Sakalauskas ir
Viktoras Hernandez Bieliukas. Pre-
latas apsistojo Karakaso mieste gyve-
nančio Rafaelio Petraičio namuose,
kur visa Petraičių šeima savo namuo-
se sekmadienį šv. Mišių laikymui ir
vaišėms paruošė tinkamą vietą tro-
pikinėmis gėlėmis dengtame sode.

Į Mišias ir pasiklausyti prelato
Putrimo pamokslo bei kitų praneši-
mų iš Karakaso ir Marakai miestų
susirinko apie 60 lietuvių. Po Mišių
susirinkusieji gardžiavosi valgiais,
paruoštais Karakaso LB narių, va-
dovaujamų Vivian Petraitienės, Ritos
Deveikytės Senior, Aldonos Gutaus-
kaitės-Sikore, Onos Neslaitei-Mar-
quez ir kitų.

VLB pirmininkas V. Folkmanas
pasikalbėjimuose su prel. Putrimu
pastebėjo, kad pagrindinis Bendruo-
menės rūpestis yra pritraukti jau-
nimą – daugiausia mišrių šeimų vai-
kus ir anūkus – į lietuvišką veiklą ir
supažindinti juos su Lietuva. Pats
prelatas, jaunas, energingas ir gerai
suprantantis padėtį, ilgai tarėsi su
Bendruomenės atstovais. Vienas iš
projektų, kurį nori įgyvendinti pir-

mininkas, būtų Venesuelos lietuvių
jaunimo stovyklos surengimas.

* * *
Prelatas Venesueloje lankėsi

ypač tinkamu laiku – apmažėjusiai
lietuvių bendruomenei išgyvenant
ypač sunkų politinį laikotarpį. Todėl
jai visų pirma yra reikalinga moral-
inė parama. Iš kadaise visame krašte
gausios Venesuelos Lietuvių Ben-
druomenės beliko palyginti mažai
lietuvių. Kai kurios šeimos, pvz.,
Algio Dugno, grįžo į Lietuvą, kitos
prieš daugelį metų emigravo į JAV. Iš
dabartinės Lietuvos prie kolonijos
gyvenimo prisidėjo keletas darbščių
šeimų, bet, deja, atsirado ir kalinių,
sugautų vežant narkotikus ir ilgam
laikui įkalintų.

Vis dėlto svarbiausias uždavinys
šiuo metu būtų gresiantis Venesuelai
atskirtumas, panašus į kadaise išgy-
ventą Lietuvoje sovietmetį. Venesue-
los prezidento Hugo Chavez valdžia
krašte įveda ekonominius suvaržy-
mus, panašius į Kubos santvarką, įs-
kaitant ir tam tikras ekonomines
kliūtis keliaujant į užsienį, kai ke-
liautojui yra leidžiama iškeisti tik
valdžios kontroliuojamas mažas su-
mas, o siųsti pinigus iš viso yra drau-
džiama. Visa tai ateityje suvaržys
Venesuelos lietuvių galimybes ben-
drauti su Lietuva ir kitomis lietuviš-
komis bendruomenėmis. Tad vertėtų
iš anksto pasiruošti blokados atvejui,
ir čia vertingiausia gali būti Katalikų
Bažnyčia.

Susirinkę Venesuelos lietuviai.
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Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, lan-
kydamasi šalies regionuose, lankėsi
Aukštaitijoje. Šis prezidentės apsi-
lankymas skirtas kultūrinio turizmo
plėtros galimybėms aptarti.

Lietuvos vadovės teigimu, nepa-
kartojamas mūsų šalies kultūros ir
istorijos paveldas bei kraštovaizdis
gali ir turi būti pritaikytas bei pa-
naudotas atvykstamojo ir vietos tu-
rizmo plėtrai.

,,Išradingai pristatomas istorinis
ir kultūros paveldas gali ne tik gar-
sinti Lietuvą, bet ir sukurti naujų
darbo vietų bei duoti ekonominę nau-
dą. Dvarai ir pilys – vienos gražiausių
mūsų kultūrinio paveldo dalių. Pri-
kelti naujam gyvenimui jie vėl gali
tapti kultūros židiniais, turizmo
traukos centrais, padėti išradingiems
ir veikliems krašto žmonėms plėtoti
turizmo ir laisvalaikio pramogų vers-
lą”, – kalbėjo valstybės vadovė.

Prezidentė lankėsi apleistame
pirmojo Lietuvos prezidento Antano
Smetonos dvare Ukmergės rajone,

kur su paveldosaugos ir turizmo plėt-
ros specialistais, vietos bendruome-
nės ir Ukmergės rajono valdžios at-
stovais aptarė, kaip išsaugoti ir pri-
taikyti turizmui Lietuvos valstybin-
gumo istorijai svarbias vietas.

Vėliau Biržų krašto muziejuje
,,Sėla” paveldo pritaikymo turizmui
galimybes ir kultūrinio turizmo plėt-
rą prezidentė aptarė su Aukštaitijos
muziejų, dvarų ir kitų turizmui pa-
trauklių paveldo objektų, savival-
dybių, nevyriausybinių organizacijų,
už turizmo plėtrą atsakingų ministe-
rijų atstovais.

Šalies vadovė vakare dalyvaus se-
nąsias lietuvių tradicijas ir apeigas
puoselėjančioje Joninių šventėje Pa-
nevėžio rajone Rekstino miške, iki
kurio vyks siauruoju Aukštaitijos ge-
ležinkeliu šventiniu Jonų traukiniu.
Siaurasis geležinkelis – Lietuvos kul-
tūros paveldo muziejus po atviru
dangumi, kuris, pasak prezidentės,
gali ypač pasitarnauti kultūrinio tu-
rizmo plėtrai Aukštaitijoje.

Baltarusija neišduos Lietuvai
V.Uschopçik

A. Vaiçiulaiçio premija îteikta V. Morkùnui
Õiandien õvençiame Jonines

J. Borisovui leidimas gyventi
Lietuvoje išduotas nepagrîstai

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Buvusiam pašalintojo prezidento Ro-
lando Pakso rėmėjui Jurijui Boriso-
vui leidimas nuolat gyventi Lietuvoje
2004 metais neišduotas pagrįstai, nu-
sprendė Lietuvos vyriausias admi-
nistracinis teismas (LVAT).

Pasak LVAT, Migracijos depar-
tamentas J. Borisovui leidimo nuolat
gyventi Lietuvoje prieš šešerius me-
tus neišdavė pagrįstai, nes minėtasis
asmuo rengė planus, kuriais siekė de-
stabilizuoti politinę padėtį Lietuvoje.

,,Byloje pakanka duomenų daryti
išvadą, jog J. Borisovas rengė planus,
kuriais buvo siekiama destabilizuoti
Lietuvos Respublikos politinę padėtį,
daryti įtaką politiniams įvykiams
Lietuvoje. J. Borisovas tuo metu rei-
kalavo, kad išrinktas prezidentas
vykdytų įsipareigojimus J. Borisovui,
tuo tikslu naudodamas šantažą bei
grasinimus paviešinti prezidentą
kompromituojančią informaciją, ren-
gė ir įgyvendino prezidento patarėjos
kompromitavimo bei jos įtakos pre-
zidentui sumažinimo planus”, – tei-
giama LVAT nutartyje.

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad šią
išvadą ji daro remdamasi viešais
įrodymais. Vis dar įslaptinta ir ape-
liacinės instancijos teismo teisėjų ko-
legijai pateikta susipažinti medžiaga
minėtuosius duomenis tik papildo,
tačiau lemiamos ir savarankiškos
reikšmės šioje byloje neturėjo.

Kaip pabrėžiama nutartyje,
sprendžiant dėl leidimo gyventi išda-
vimo šios aplinkybės yra vertintinos
ir reikšmingos. Tačiau, anot teismo,
atsisakymas išduoti leidimą nuolat
gyventi Lietuvoje pats savaime ne-
reiškia, kad užsienietis be jokių išly-
gų privalo būti išsiunčiamas iš Lie-
tuvos.

LVAT nutarė, kad įrodymų, pa-
tvirtinančių tokios grėsmės buvimą,
šiuo metu byloje nėra, o galimi pavo-
jai Lietuvos saugumui kildinami iš
2003–2004 m. įvykių ir nėra jokių įti-
kinamų duomenų, kad J. Borisovas
keltų grėsmę valstybei šiuo metu.

Be kita ko, teisėjų kolegija, įver-
tinusi Lietuvos tarptautinius įsipa-
reigojimus ir Europos Sąjungos teisės
aktų reikalavimus, nusprendė, kad
pirmosios instancijos teismo spren-
dimas, kuriuo buvo atmestas Valsty-
bės saugumo departamento prašy-
mas išsiųsti J. Borisovą iš Lietuvos,
yra teisėtas ir pagrįstas. Šis LVAT
sprendimas yra neskundžiamas.

Migracijos departamentas J. Bo-
risovą išsiųsti iš Lietuvos mėgina nuo
2004 metų. Per prezidento rinkimus
2002 metais J. Borisovo bendrovė
,,Avia Baltika” skyrė R. Pakso rinki-
mų kampanijai daugiau nei milijoną
litų. Jau tapęs šalies vadovu R. Pak-
sas kitąmet išimties tvarka suteikė J.
Borisovui Lietuvos pilietybę.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Baltarusija neturi teisinio pagrindo
išduoti Lietuvai Sausio 13-osios by-
loje įtariamo generolo Vladimir Us-
chopčik, pareiškė šios šalies genera-
linis prokuroras Grigorij Vasilevič.

,,V. Uschopčik atsakė į visus Lie-
tuvos generalinės prokuratūros klau-
simus. Nėra jokios naujos su šia byla
susijusios informacijos. Mūsų Konsti-
tucija neleidžia mums išduoti Res-
publikos piliečių kitai valstybei”, –
per spaudos konferenciją sakė gene-
ralinis prokuroras, kurį cituoja ,,In-
terfax” naujienų agentūra.

Įtariamąjį Sausio 13-osios byloje
V. Uschopčik Baltarusijos prokurorai
apklausė šių metų pradžioje. Lietu-
vos pareigūnai ne kartą yra prašę

Baltarusijos pareigūnų išduoti jai V.
Uschopčik. Jis įtariamas, kad būda-
mas Vilniaus karinio padalinio vadu,
1991 metų sausio 13-ąją davė įsaky-
mą šaudyti į beginklius žmones.

Baltarusija ne kartą yra atsisa-
kiusi išduoti V. Uschopčik ir Stanis-
lavą Juonienę. Tačiau V. Uschopčik
apklausa Lietuvos pareigūnams leido
perkvalifikuoti įtarimus Sausio 13-
osios byloje taip, kad jai nebūtų tai-
komas senaties terminas.

1991 metų sausio 13 dieną per
sovietų kariuomenės veiksmus Vil-
niuje, kai karine jėga mėginta nu-
versti teisėtą Lietuvos valdžią, žuvo
14, nukentėjo daugiau kaip tūkstan-
tis beginklių žmonių.

Šanchajus, birželio 23 d. (ELTA) – Pasaulinėje parodoje ,,Expo 2010”, kur
prisistato 189 pasaulio valstybės, Lietuvos paviljonas patenka tarp lanko-
miausių. Mūsų šalies paviljonas, kuriame kasdien vidutiniškai apsilanko apie
30,000 žmonių, savo lankytojų skaičiumi lenkia net tokių valstybių kaip Di-
džioji Britanija ir Turkija paviljonus. Jį jau aplankė daugiau kaip 1,6 mln. žmo-
nių. Anot Lietuvos paviljono generalinio komisaro Romo Jankausko, lankytojų
skaičiui įtakos paprastai turi ne tik įdomus šalies prisistatymas, bet ir paviljono
išplanavimas. Skaičiuojama, kad Lietuvos paviljone kasdien apsilanko kas de-
šimtas į parodą atėjęs žmogus. Tarp lankomiausių yra ir mūsų kaimynų lenkų
bei čekų paviljonai. Pasaulinėje parodoje ,,Expo 2010”, kurią, kaip spėjama,
turėtų aplankyti 70 mln. žmonių, jau apsilankė beveik 18 mln. lankytojų.

ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) – Joninės (Rasos) – svarbiausia lietuvių liau-
dies vasaros šventė, senovėje vadinta Rasos švente, arba Kupolėmis. Ji šven-
čiama ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties metu. Tik trumpą akimirką ir
tik vienoje vietoje pasaulyje Joninių naktį žydi paparčio žiedas, o tas, kas jį
suras, bus ir turtingas, ir visažinis, ir laimingas. Hiutenfelde (Vokietija) įsikū-
rusi Vasario 16-osios gimnazija Jonines jau atšventė praėjusį savaitgalį. At-
vyko Vokietijos lietuvių, vietos gyventojų ir svečių iš Lietuvos. Ši tradicinė ir di-
džiausia mokyklos šventė šiemet skirta gimnazijos šešiasdešimtajam jubiliejui.

Martyno Gaurilčiko nuotr. – Joninių šventės akimirka.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Antano Vaičiulaičio literatūrinę pre-
miją už geriausią novelę, 2008–2010
metais paskelbtą mėnraštyje ,,Me-
tai”, pelnė rašytojas, vertėjas Vidas
Morkūnas. A. Vaičiulaičio premija
teikiama kas dveji metai už novelisti-
ką, skelbtą Lietuvos rašytojų sąjun-
gos mėnraštyje ,,Metai”. Lietuvos ra-

šytojų sąjungos leidykla 2001 m. yra
išleidusi V. Morkūno pirmąją apsa-
kymų knygą ,,Manekeno gimtadie-
nis”, nuo 2004-ųjų autorius yra Rašy-
tojų sąjungos narys. V. Morkūnas yra
išvertęs prozos ir mokslinės fantasti-
kos knygų iš rusų, anglų, vokiečių,
lenkų kalbų, daugelį jų išleido leidyk-
los ,,Alma littera” ir ,,Eridanas”.

A. Vaičiulaičio literatūrinę pre-
miją už geriausią novelę 1994 m. su-
manė šviesaus atminimo asmenybės
– rašytojo našlė Joana Vaičiulaitienė
ir Vilniaus pedagoginio universiteto
profesorius, literatūrologas, A. Vai-
čiulaičio kūrybos tyrinėtojas Albertas
Zalatorius. 1995 m. buvo pasveikin-
tas pirmasis Antano Vaičiulaičio pre-
mijos laureatas – Romualdas Gra-
nauskas už novelę ,,Su peteliške ant
lūpų”. Laureatais taip pat yra tapę
Bitė Vilimaitė, Danutė Kalinauskai-
tė, Petras Dirgėla, Renata Šerelytė,
Rimantas Šavelis, Juozas Aputis, Ro-
mualdas Granauskas.

Prezidentè aptarè kultùrinio
turizmo galimybes Lietuvoje

Rašytojas, vertėjas Vidas Morkūnas.
ELTA nuotr.
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BIŠKEKAS
Kelios dešimtys tūkstančių Kir-

gizijos pabėgėlių praėjusiomis dieno-
mis iš Uzbekijos grįžo į gimtinę. Kir-
gizų duomenimis, iki birželio 23 d.
46,000 žmonių kirto sieną tarp Uz-
bekijos ir Kirgizijos. Tarptautinių
pagalbos organizacijų duomenimis,
dėl smurto savo namus Kirgizijoje
paliko ir į kaimyninę Uzbekiją pasi-
traukė daugiau kaip 100,000 žmonių.
Dar 300,000 kirgizų iš nesaugios
pietinės dalies pabėgo į kitus šalies
regionus. Stebėtojai baiminasi naujų
neramumų prieš birželio 27 d. vyk-
siantį referendumą dėl konstitucijos.

WASHINGTON, DC
Kambodžoje gimęs finansininkas

Chhun Yasith JAV nuteistas laisvės
atėmimo bausme iki gyvos galvos už
tai, kad prieš 10 metų organizavo
valdžios perversmą Kambodžoje.
Prieš 10 metų dešimtys ginkluotų vy-
rų puolė Kambodžos sostinėje Pnom-
penyje esančius vyriausybinius pas-
tatus ir bandė nuo valdžios nuversti
šalies ministrą pirmininką Hun Sen.
Ch. Yasith yra natūralizuotas JAV
pilietis, kuris Kambodžą kaip pabė-
gėlis paliko 1982 m.

NEW YORK
Praėjus beveik 9 metams po

rugsėjo 11-osios išpuolių Pasaulio
prekybos centro griuvėsiuose New
York mieste rasta žuvusiųjų palaikų
fragmentų. Apieškojus griuvėsius,
aptikti 72 žmonių kūnų fragmentai,
pranešė ,,Washington Post”. Kai
kurie fragmentai gali būti priskirti
aukoms, kurios iki šiol buvo laiko-
mos dingusiomis. Šiuo metu nelai-
mės vietoje statomas naujas pasta-
tas. Per praėjusius du mėnesius buvo
apieškota maždaug 600 kubinių met-
rų griuvėsių.

MEXICO
Meksika prisijungė prie ieškinio

dėl prieštaringai vertinamo naujojo
JAV Arizona valstijos imigracijos
įstatymo. Dokumentuose, kuriuos
Meksikos vyriausybė pateikė JAV
federaliniam teismui, Meksika vadi-
na naująjį įstatymą pažeidžiančiu
konstituciją ir teigia, kad jo priėmi-
mas pakenks dvišaliams santykiams.

Pasaulio naujienos

HAGA
NATO pirmą kartą kovai su pi-

ratais ketina panaudoti povandeninį
laivą. Povandeninį laivą Vakarų gy-
nybinei organizacijai, prie Somalio
krantų atliekančiam misiją ,,Ocean
Shield”, pažadėjo Nyderlandai. Lai-
vas Adeno įlankoje kursuos nuo rug-
sėjo pabaigos iki lapkričio pabaigos.
NATO misija prieš Somalio piratus
dar truks mažiausiai iki 2012 metų
pabaigos.

PARYŽIUS
Vokietija, Prancūzija ir Didžioji

Britanija paskelbė sutarusios įvesti
bankų mokestį kovoti su finansų
krize nelaukiant Didžiojo dvidešim-
tuko (G20) viršūnių susitikimo, kuris
vyks šią savaitę. Bendrame šalių
pareiškime sakoma, kad jos ,,rimtai
vertina ambicingus G20 planus pert-
varkyti finansų sektorių”, tačiau
sprendimas įvesti bankų mokestį
nelaukiant susitikimo leidžia teigti,
kad europiečiai nesitiki, jog pasauli-
nis susitarimas dėl bankų mokesčio
bus priimtas.

VARŠUVA
Teismas uždraudė kandidatui į

Lenkijos prezidentus Jaroslaw Kac-
zynski skleisti informaciją, kad jo
varžovas Bronislaw Komorowski no-
ri privatizuoti sveikatos apsaugos sis-
temą. Teismas J. Kaczynski nurodė
šias savo kalbas per 48 val. viešai pa-
neigti per didžiausius televizijos ka-
nalus ir Lenkijos spaudos agentū-
rą.

BRATISLAVA
Slovakijos premjeras Robert Fico

pareiškė negalintis sudaryti ministrų
kabineto ir perdavė politiniams var-
žovams mandatą deryboms dėl koali-
cinės vyriausybės sudarymo. Šis R.
Fico pareiškimas atveria kelią ma-
žesnių centro dešiniųjų partijų koali-
cijai, vadovaujamai Iveta Radičova,
siekti teisės sudaryti vyriausybę. Po
birželio 12 d. vykusių visuotinių
rinkimų premjero kairioji partija
SMER surinko daugiausiai balsų,
tačiau nesugebėjo užsitikrinti daugu-
mos.

EUROPA

Washington, DC, birželio 23 d.
(BNS) – Tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų (ISAF) vadas Afganistane
generolas Stanley McChrystal patei-
kė prašymą atleisti jį iš pareigų,
interviu CNN pareiškė ,,Times” žur-
nalistas Joe Klein. Kol kas JAV gyny-
bos departamentas tokios informaci-
jos oficialiai nepatvirtino, tačiau ir
nepaneigė fakto, kad S. McChrystal
galbūt traukiasi iš pareigų.

Generolas S. McChrystal, NATO
pajėgoms Afganistane vadovaujantis
nuo 2009 metų, į skandalą įsivėlė, kai
žurnale ,,Rolling Stone” buvo pas-
kelbtas interviu, kuriame generolas
ir jo patarėjai nekorektiškai kalbėjo
apie JAV prezidento B. Obama ad-
ministraciją ir ypač – apie šalies vi-
ceprezidentą Joe Biden.

Po interviu paskelbimo generolas
S. McChrystal buvo priverstas viešai
B. Obama administracijos atsipra-
šyti. Baltųjų rūmų atstovas spaudai
Robert Gibbs pareiškė, kad JAV
prezidentą ,,įsiutino” S. McChrystal
duotas interviu. NATO pajėgų vadas
Afganistane buvo iškviestas į Wa-

shington, kur susitiks su JAV prezi-
dentu. Baltųjų rūmų spaudos atsto-
vas užsiminė, kad generolo likimas
spręsis būtent po susitikimo su JAV
prezidentu.

JAV generolas S. McChrystal bu-
vo paskirtas vadovauti karui Afga-
nistane, nes nebijojo tiesmukai reikš-
ti savo nuomonės, tačiau ši savybė
gali pasirodyti esanti trūkumas, dėl
kurio prezidentas B. Obama gali nu-
spręsti šį kariškį pašalinti iš pareigų.

Ramaus būdo ir į savistabą lin-
kęs, tačiau kartais gana stačiokiškai
kalbantis aukštaūgis generolas nie-
kada netoleruodavo kvailų spren-
dimų. Tačiau mesti iššūkį preziden-
tui ir jo komandai – visai kas kita,
todėl jis iškviestas į Baltųjų rūmų
Ovalinį kabinetą pasiaiškinti dėl savo
komentarų.

Žmonės, gerai pažįstantys 55
metų S. McChrystal, sako, kad jo
interviu žurnalui, kupinas dygių
pastabų apie generolo bendradarbius
JAV administracijoje, buvo didelė
klaida, kurią nulėmė dėl sudėtingo
karo patiriama įtampa ir nedraus-
mingi jo štabo darbuotojai.

Tačiau jie tai pat pažymi, kad
tikroji pasipiktinimą sukėlusi prie-
žastis turbūt yra S. McChrystal sta-
čiokiškas ir nuolaidų nepripažįstan-
tis būdas, nors būtent dėl šių savybių
jis 2009 m. buvo paskirtas vadovauti
karui Afganistane.

Jis didžiąją karjeros dalį praleido
toli nuo fronto linijų, dalyvaudamas
kare su terorizmu, tyrinėdamas tarp-
tautinį teroristų tinklą ,,al Qaeda” ir
planuodamas slaptus patikrinimus.
Tačiau visuomenėje dėl šio generolo
veiklos pradėta diskutuoti tik B.
Obama paskyrus jį vadovauti Afga-
nistane esančioms pajėgoms.

Maskva, birželio 23 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev atvyko į San Francisco, kur pra-
dėjo darbo vizitą JAV. Rusijos prezi-
dentas taip pat dalyvaus Didžiojo
aštuoneto (G8) ir Didžiojo dvidešim-
tuko (G20) viršūnių sutikimuose Ka-
nadoje.

Rusijos vadovas pradėjo viešnagę
JAV nuo apsilankymo California val-
stijoje ir susitikimo su jos gubernato-
riumi Arnold Schwarzenegger. Šis
papasakojo Rusijos vadovui apie vals-
tijos ekonominius pasiekimus, ku-
riems nesutrukdė ekonominė krizė.

„Net esant dabartinei ekonomi-
nei padėčiai kuriame naujas darbo
vietas. Su vadinamąja švariąja, arba

žaliąja, energetika susijęs verslas
klesti”, – teigė gubernatorius. Jis
pridūrė, jog mielai pasidalins patirti-
mi su Rusijos vadovu.

„Jei galime atverti duris preky-
bai ir eksportui į Rusiją ar kitas šalis,
tai padės sukurti naujų darbo vietų
čia, California valstijoje”, – pabrėžė
gubernatorius.

D. Medvedev neatsitiktinai pra-
dėjo kelionė į JAV ne tradiciškai nuo
Washington, o nuo vakarinės Cali-
fornia valstijos. Silicio slėnis Califor-
nia valstijoje nuo seno yra Rusijos
vadovo susidomėjimo objektas. D.
Medvedev Maskvos „Sokolov” prie-
miestyje nori sukurti zoną su ypatin-
gomis ekonominėmis sąlygomis ir
tikisi ten pritaikyti sėkmingą Silicio
slėnio patirtį.

Rusijos prezidentas dalį laiko
JAV ketina paskirti bendradarbiavi-
mo inovacijų ir aukštųjų technologijų
srityje. Aukštų Rusijos valdžios
pareigūnų grupė su Rusijos preziden-
tu lankysis keliose garsiose ben-
drovėse, kurių biurai yra Silicio
slėnyje – „Twitter”, „Google”, „Cis-
co”, „Apple” ir „Yandex Labs”.

D. Medvedev ir A. Schwarzeneg-
ger vakarieniavo su buvusiu JAV val-
stybės sekretoriumi George Shultz jo
namuose. Rusijos vadovas šiandien
susitinka su JAV prezidentu Barack
Obama.

Rusijos prezidentas lankosi JAV

ŠIAURĖS AMERIKA

AZIJA

JAV

NATO pajègû vadas Afganistane pateikè
prašymâ atleisti iš pareigû

Rusijos prezidentas D. Medvedev San
Francisco susitiko su California vals-
tijos gubernatoriumi A. Schwarze-
negger. EPA nuotr.

Generolas S. McChrystal NATO pajė-
goms Afganistane vadovauja nuo
2009 metų. EPA nuotr.
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PASIRŪPINKIME
SKRANDŽIU

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

Šeimininkės
patarimai

Dažniausios skrandžio veiklos
sutrikimų priežastys – netinkama ir
nereguliari mityba, valgymas pasku-
bomis ir pernelyg karšto bei šalto
maisto, piktnaudžiavimas kava, alko-
holiu, cigaretėmis, dažni stresai. Pa-
grindinė persivalgymo priežastis – iš-
valyto, nenatūralaus maisto vartoji-
mas. Prisiminkime Sylvester Gra-
ham žodžius: ,,Girtuoklis gali sulauk-
ti senatvės, rajūnas – niekada!”

Lengvus skrandžio veiklos sutri-
kimus, skrandžio gleivinės uždegimą
(gastritą) ir įvairius kitus negalavi-
mus galima gydyti paprastomis ir
veiksmingomis naminėmis priemonė-
mis. Įsivaizduokite, kas bus, jei pra-
dėsime ,,talkinti” organizmui vais-
tais. ,,Visi vaistai – nuodai!” Šiuos
žodžius ištarė visame pasaulyje žino-
mas mokslininkas naturopatas Her-
bert Shelton. Juos derėtų įsidėmėti
visiems laikams. Vaistų vartojimas
neatkuria pusiausvyros, tik dar la-
biau sutrikdo, ne gydo, o nugina ligą
giliai į vidų. Vaistais gydomi tik ligos
pasekmės, bet ne pati liga.

Gydomosios arbatos

Nuo seniausių laikų skrandžio
negalavimus gydydavo vaistinių ra-
munėlių arbata. Tai universali vais-
tažolė, gydanti gastritą, mažinan-
ti skrandžio sulčių rūgštingumą.
Šaukštą ramunėlių žiedų užpilkite
stikline verdančio vandens, užden-
kite ir palikite 10 minučių prisitrauk-
ti, paskui nukoškite. Gerkite po 2–4
puodukus per dieną. Ramunėlių ar-
batą visuomet ruoškite šviežią.

Nuo skrandžio skausmų ir spaz-
mų galite gerti ramunėlių ir pipirmė-
čių vaistažolių antpilo: sumaišykite
po šaukštelį vaistinių ramunėlių
žiedų ir pipirmėčių lapų, užpilkite 2
puodukais verdančio vandens, paliki-
te 3 minutes prisitraukti. Gerkite
vietoj arbatos.

Skrandžio veiklos sutrikimus gy-
do liepų lapų arbata: susmulkinkite
saują liepų lapų, užpilkite 2 puo-
dukais verdančio vandens, uždenkite
ir palikite prisitraukti, paskui nu-
koškite. Kasdien išgerkite po 1–3
puodukus.

Kai nežinote, dėl ko skauda
skrandį, veiksmingai padės gervuo-
gių lapų arbata: 2 šaukštelius ger-
vuogių lapų užpilkite puoduku ver-
dančio vandens, uždenkite ir palikite
15 minučių prisitraukti. Gerkite
pagardinę griežinėliu citrinos ir
medumi.

Vaistai iš virtuvės

Virškinimą skatina aguročiai,
baklažanai, burokėliai, ridikai, papri-
kos, slyvos, spanguolės, kmynai, čes-
nakai, svogūnai.

Jei sutriko skrandžio veikla, kas-
dien suvalgykite po puse šaukštelio
maltų kmynų. Malti kmynai gydo
skrandžio ir žarnyno dieglius. Be to,
kmynų sėklos veiksmingai mažina
pilvo patinimą ir padeda suvirškinti
sunkiai virškinamą maistą.

Gastritą ir visą virškinimo siste-
mą labai veiksmingai gydo bulvių sul-
tys: nuplaukite žalią bulvę, sutar-
kuokite neluptą ir išspauskite sultis.
Kasdien šių sulčių išgerkite po puse
puodelio prieš valgį. Bulvių sultys
ypač tinka tiems, kurių per didelis
rūgštingumas. Be to, bulvių sultys
veiksmingai malšina rėmenį ir rau-
gėjimą.

Jei suvalgėte per daug sotaus ar
pradėjusio gesti maisto, išgerkite ba-
ziliko antpilo: Šaukštą susmulkintų
bazilikų lapų užpilkite puoduku ver-
dančio vandens ir trumpai palikite
prisitraukti. Kasdien išgerkite po 2–3
puodukus, kol sveikata pagerės.

Gydymas vaistiniais
augalais

Melisos, kraujažolės ir pelynai
liaudies medicinoje vartojami kaip
raminamosios priemonės jautriai
skrandžio gleivinei gydyti; skudučių
arbata mažina pilvo pūtimą ir šalina
toksinus; žąsinių sidabražolių arbata
atpalaiduoja; širdažolės ir rasakilos
gerina virškinimą; ankstyvieji šalpus-
niai suaktyvina kepenų ir tulžies
funkcijas.

Jei pavalgius nevirškina skran-
dis, gydykitės skėtinių širdažolių
nuoviru: 2 šaukštus širdažolių žolės

užpilkite puoduku karšto vandens ir
verdančio vandens vonelėje pakaitin-
kite 15 minučių, uždenkite ir palikite
40 minučių nusistovėti, paskui nu-
koškite. Šilto nuoviro gerkite po puse
puoduko 2–3 kartus per dieną pusva-
landį prieš valgį du mėnesius kas-
dien, o vėliau tik tada, kai sutriks
skrandžio veikla. Be to, skėtinių šir-
dažolių nuoviras žadina apetitą, stab-
do pykinimą ir vėmimą, dujų kau-
pimąsi žarnyne, puikiai tinka, kai
graužia rėmuo, sergant dizenterija,
gydant gastritą, kai padidėjęs skran-
džio sulčių rūgštingumas.

Ankstyvųjų šalpusnių nuoviras:
10–15 g ankstyvųjų šalpusnių žolės
(apie saują) užpilkite puoduku ver-
dančio vandens, pavirinkite 5 minu-
tes ant silpnos ugnies, paskui nukoš-
kite. Gerkite po 2–3 šaukštus 3–4
kartus per dieną.

Nuo seniausių laikų linų sėme-
nys yra laikomi virškinimą skati-
nančiais vaistais. Kasdien suvalgy-
kite po 3 šaukštus linų sėmenų su
jogurtu, pienu arba sultimis. Sėme-
nys padeda ne iškart – jų reikia var-
toti ilgesnį laiką.

Kai sumažėjęs rūgštingumas

Skrandžio sulčių rūgštingumą di-
dina agrastai, česnakai, krienai, pu-
pelės, putinų uogos, rabarbarai, ri-
dikai, rūgštynės, serbentai, spanguo-
lės, svogūnai, šaltalankiai, petražo-
lės, žalioji arbata, rauginti kopūstai.

Pelynų nuoviras tinka nuo silpno
virškinimo, vidurių pūtimo, viduria-
vimo, gastrito, kai sumažėjęs skran-
džio sulčių rūgštingumas. Šis nuovi-
ras – labai kartus, bet tas kartumas
gydo: 10 g (apie šaukštą) pelynų
užpilkite puoduku verdančio vandens
ir pakaitinkite 15 minučių verdančio
vandens vonelėje, atvėsinkite ir nu-
koškite. Gerkite po 1–2 šaukštelių 3
kartus per dieną pusvalandį prieš

valgį. Gydytis pelynais nepatariama
sergantiems opalige ir mažakrau-
jyste.

Nervinis skrandžio
dirglumas

Neigiami streso padariniai ir
įtemptas darbas gali sutrikdyti
skrandžio veiklą, sukelti skrandžio
skausmus, spazmus, deginimo pojūtį.

Sudirgusį skrandį ypač veiksmin-
gai ramina vaistinės melisos ir ramu-
nėlės, apynių (hop) spurgai. Susmul-
kinkite ir sumaišykite po vieną dalį
vaistinių melisų lapų, apynių spurgų
bei mėtų lapų ir puse dalies vaistinių
ramunėlių žiedų. Šaukštelį mišinio
užpilkite puoduku verdančio van-
dens, uždenkite ir palikite 8–10 mi-
nučių nusistovėti, paskui nukoškite.
Šio antpilo gerkite po puodelį ryte ir
vakare.

Baliniai ajerai ypač padeda nuo
nervinio pobūdžio negalavimų, geri-
na apetitą, gydo skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opaligę bei gastritą, re-
guliuoja skrandžio sulčių rūgštingu-
mą, malšina rėmenį. 2 šaukštus sus-
mulkintų balinių ajerų šaknų užpil-
kite puoduku verdančio vandens,
pavirinkite pusvalandį ant silpnos
ugnies, uždenkite ir palikite 10 mi-
nučių nusistovėti, paskui nukoškite
ir įpilkite tiek vandens, kiek nusiga-
ravo. Šilto antpilo gerkite po ketvir-
tadalį puoduko 4 kartus per dieną
pusvalandį prieš valgį.

Tinkama mityba – stipri
sveikata

Kodėl turime galvoti, ką dėti į
lėkštę? Todėl, kad mityba lemia mūsų
nuotaiką, darbingumą ir netgi pro-
tinius sugebėjimus, su ja susiję labai
daug sveikatos problemų. Tinkamai
parinkti produktai gali užkirsti kelią
vėžiui ir širdies ligoms, sumažinti
aterosklerozės tikimybę, apsaugoti
nuo uždegimų, pailginti gyvenimą ir
atitolinti senatvę. Tik nereikia lauk-
ti, kai teks brangiai mokėti už visus
šiandieninius netinkamus mitybos
įpročius. Tada ką nors pakeisti bus
sunku, net jei akimirksniu labai
pamėgsime brokolius, troškintą žuvį
ir avižų košę… Stebuklas neįvyks. Ką
padaryti, kad jau šiandien mityba
taptų mūsų sąjungininke, verta pa-
nagrinėti tokius dėsnius:

• Ar tiesa, kad ryškios spalvos
vaisiai ir daržovės padeda išvengti
vėžio?

• Kokie antioksidantai geriausiai
saugo nuo ligų ir senatvės?

• Kas sukelia maisto netoleravi-
mą ir ar verta jį gydyti?

• Kodėl vegetarams tenka gerti
maisto papildus?

• Kodėl žuvys svarbios intelektui
(ir ne tik jam)?

Daugiau apie tai kituose nu-
meriuose.

Parengta pagal ,,Tobulas mitybos
planas”.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai

Akiû ligos

Vidaus ligos

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Margumynai

Varšuvos lituanistinėje 
mokyklėlėje – mokslo metų

pabaigtuvės
Varšuvos šeštadieninėje litu-

anistinėje mokykloje š. m. birželio 12
dieną vyko mokslo metų baigimo
šventė, kurioje susirinkusius vaikus
ir tėvelius pasveikino Lietuvos am-
basados Lenkijoje patarėjas Ramūnas
Davidonis.

Moksleiviai pristatė mokslo metų
baigimo proga parengtas menines
programas, išmėgino jėgas įvairiuose
žaidimuose. Kiekvienam moksleiviui
mokyklos baigimo proga buvo įteik-
tas meduolis-medalis.

2010 metų rudenį Varšuvos litu-
anistinė šeštadieninė mokykla vėl
atvers duris.

Šeštadieninė mokyklėlė, remia-
ma Lietuvos Respublikos ambasados
Lenkijoje, veikia nuo 1993 metų. Šiuo
metu ją lanko daugiau kaip dvidešimt
įvairaus amžiaus Varšuvoje gyve-
nančių lietuvių vaikų. Mokyklėlėje
vaikai tobulina lietuvių kalbos žinias,
susipažįsta su Lietuvos istorija ir kul-
tūra, kartu švenčia šventes.

URM info

Dainininkė Laima Tamulytė ge-
ria vitaminus, valgo citrinas ir čes-
nakus. Ji pataria naudotis bent pa-
prastomis priemonėmis kaip burnos
skalavimas šiltu vandeniu su druska.
Gripui užklupus Ievai Prudnikovaitei
teko atsisakyti Carmen vaidmens
viename iš trijų operos spektaklių.
Nuo gripo ji gynėsi šiltomis vilnonė-
mis kojinėmis, šilta skara ant lie-
mens, arbata su medumi ir imbieru.
Liaudiškų priemonių neužteko – teko
gerti ir vaistus.

* * *
Gripo plitimas tapo kasdieninė

tema. Žmonės buvo panikoje, gydymo
įstaigos apgultos. Sergančių ir mirš-
tančių skaičiai lyg ir liudijo, kad gripo
baimė ne dirbtinai sukurta.

Nors ir mums buvo truputį nera-
mu, nevengėm viešų susitikimų. Be-
lankant „Saulutės” remiamus, progai
pasitaikius, pasilepinom kultūriniais
renginiais, kurių Lietuvoje apstu. Vil-
niaus kongresų rūmuose vyko Kauno
Valstybinio choro 40 m. sukakties
koncertas. Įspūdingą programą suda-
rė energingo Gintaro Rinkevičiaus di-
riguojamas Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras, dainavo „Saulutės”
labdaros koncertuose dalyvavę teno-
ras Edmundas Seilius ir baritonas
Vytautas Juozapaitis, televizijos lai-
doje „Triumfo arka” besivaržantis
sopranas Joana Gedminaitė, o violon-
čele grojo Aleksandr Kniazev.

Maskvoje gimęs Kniazev pradėjo
groti būdamas šešerių, 1977 m. tapo
violončelininkų konkurso Vilniuje
laureatu. Sakoma, kad Kniazev iš sa-
vo instrumento išgauna unikalų vio-
lončelės skambesį. Vėliau jis susido-
mėjo vargonais ir 1991 m. baigė var-
gonų studijas Žemutinio Naugarduko
konservatorijoje. Šiuo metu jis yra
Maskvos P. Čaikovskio konservatori-
jos profesorius, veda meistriškumo
pamokas Europoje ir Azijoje.

Kauno valstybiniam chorui diri-
gavo Pažaislio muzikos festivalio (ku-
riame yra grojęs smuikininkas Yasha
Heifitz) meno vadovas, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos profesorius
bei dainų švenčių dirigentas Petras
Bingelis. Anksčiau choras yra kon-
certavęs su žymiuoju violončelininku
Mstislavu Rostropovičiumi. Rostro-
povičiaus įkurtam fondui remti jau-
nus gabius muzikus Lietuvoje vado-
vauja  smuikininkė Rasa Kubilienė.

Koncerte susitikome moterų an-
samblio „Eglė” vadovę  Eglę Juoza-
paitienę su iš JAV atvykusia Liuda
Avižoniene. Avižonienė dažnai lanko-
si Lietuvoje, labai tiki Lietuvos ateiti-
mi, apskritai į gyvenimą žvelgia „ro-
žiniais akiniais”, o Lietuvoje skatina
sugebančius pensininkus dalytis savo
meile, skirti laiko pabendrauti su gy-
venimo nuskriaustais vaikais globos
namuose, ligoninėse, rankose pasupti
apleistus kūdikius.

* * *
Šeštadienį, lapkričio 21 d., nuėjo-

me į Nacionalinę filharmoniją į visos
dienos tradicinį koncertą „Didysis
muzikų paradas”. Nuo vidudienio iki
vakaro pasirodė apie 400 atlikėjų.
Buvo penkios pertraukos. Tarp pasi-
rodymų galima buvo išeiti, pavalgyti
ir vėl su tuo pačiu bilietu grįžti. Pa-
sirodė muzikos mokyklų mokiniai,
gimnazijų chorai, styginių konkursų

laureatai, pučiamųjų orkestras, ka-
merinių ir džiazo ansambliai, sakso-
fonų kvintetas, Vl. Prudnikovo stu-
dentų grupė ir operos solistai, įskai-
tant dienraščio „Draugas” jubilie-
jiniame koncerte Čikagoje dainavę
Edmundas Seilius (apdovanotas „Auk-
sinio disko premija”) ir jo žmona Kris-
tina  Zmailaitė. Tūkstantmečio šven-
tinį koncertą užbaigė valstybinis dai-
nų ir šokių ansamblis „Lietuva”,
prieš daug metų, aišku, kita sudėti-
mi, pasirodęs Čikagoje „Drury Lane”
teatre, kur šokėja Tauginaitienė už-
kulisiuose susilaužė kojos pirštą. (Už
pagalbą ji liko dėkinga dr. P. Kisie-
liui). Ansamblio patriotinė tema dau-
gelį sujaudino ir ne vienam slapta nu-
riedėjo nežymiai išsprūdusi ašarėlė.

Grįžę iš Filharmonijos, kur ben-
dravome su iš Alytaus atvykusia
„Saulutės” talkininke, kardiologe  Si-
gita Lipoviene, negalėjome užmigti.
Prasidėjo nauja gyvenimo odisėja.
Širdį graužė gauta žinia apie žemiš-
kąją kelionę pačiame gyvenimo žy-
dėjime baigusią jauną giminaitę,
mylinčios šeimos dukrelę.

* * *
Donatas naktį dar stengėsi ruoš-

tis paskaitoms, kurias buvo kviestas
skaityti Czestochowos universitete,
Lenkijoje. Apie 3 val. nakties pajuto
nemalonų pojūtį krūtinėje. Prieš apie
15 metų pergyvenęs du infarktus, jis
paėmė nitroglicerino tabletę. Savijau-
ta pagerėjo. Užsnūdom. Po kelių va-
landų teko imti antrą tabletę. Sekma-
dienio ryte atvyko Donato pusseserė
Genutė su savo žentu Kęstučiu.  Be-
sikalbant Donatas vėl pasijuto ne-
smagiai krūtinėje, bet jis sakė, kad
tai gal vėsaus dušo pasekmė. Tačiau
mes nutarėme ilgiau nebelaukti ir
Genutė telefonu 112 iškvietė greitąją
pagalbą.

Atvyko dviejų žmonių komanda,
padarė kardiogramą ir greitąja nu-
važiavome į ligoninę Santariškių  g.
2. Čia mus priėmė gydytojas Aleksan-
dras Broneslavas, padarė naują kar-
diogramą, paėmė kraujo tyrimams.
Kavinėje laukėme rezultatų. Donatui
vėl pasidarė silpna, jį paguldė į pa-
latą, prijungė lašelinę. Vėlyvą popietę
su Genute išvykom iš ligoninės.

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 3

Kristina Zmailaitė ir Edmundas Sei-
lius.

Ruošiamasi įvesti el. automobilių numerius
California valstijos vairuotojai

netrukus gali keliuose išvysti auto-
mobilius su elektroniniais valstybi-
niais numeriais, pranešė „CBS
News”. Šios valstijos įstatymdaviai
svarsto įstatymo projektą dėl auto-
mobiliams skirtų elektroninių nume-
rių naudojimo bandymų.

Naujieji numeriai primintų se-
nuosius skardinius numerius su rai-
dėmis ir skaičiais, tačiau taip būtų tik
automobiliui važiuojant. Kai jis sto-
vėtų, pavyzdžiui, ilgiau nei 4 sekun-
des įstrigęs eismo spūstyje ar lauk-
damas šviesoforo ženklo, numeris
taptų ekranu, kuriame būtų rodoma
reklama ar bevieliu ryšiu perduodami

pranešimai.
Pasak įstatymo rengėjų, nelai-

mių ar nepaprastosios padėties atve-
jais tokiuose numeriuose būtų patei-
kiama gyventojams svarbi informaci-
ja. Be to, elektroniniai numeriai ga-
lėtų vairuotojams pranešti apie eismo
sąlygas mieste.

Jei įstatymo projektui būtų pri-
tarta, California taptų pirmąja JAV
valstija, įteisinusia elektroninių vals-
tybinių automobilių numerių naudo-
jimą. Teigiama, kad reklamos rody-
mas juose padėtų surinkti papildomų
pajamų į valstijos biudžetą, kuriam
gresia jau 19 mlrd. dolerių deficitas. 

Balsas.lt
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,,Draugo” knygynèlyje

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

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui’’ iš Lietuvos

Kaip ir kiekvieną vasarą, taip ir
šią, Lietuvoje vėl vyksta daug įvairių
kultūrinių, meninių festivalių, šven-
čių. Vienos jų – tradicinės, rengiamos
kiekvienais metais, kitos – proginės,
pritaikytos vienai ar kitai sukakčiai.
Nuolat atsiranda ir naujų įdomių ini-
ciatyvų, kai įdomūs, neeiliniai ren-
giniai vyksta ne tik didžiuosiuose ša-
lies miestuose, bet ir nedideliuose
miesteliuose, o idėją tokiems rengi-
niams iškelia ir vietos žmonės.

Birželio 12-ąją netoli Vilkaviškio
esančiame Paežerių dvare prasidėjo
jau trečiasis Paežerių dvaro festivalis.
Ši klasikinės kamerinės muzikos
šven tė jau tapo labai mėgstama tarp
tokios muzikos gerbėjų, kurių kas-
met į Paežerius, prie dabar res tau -
ruo jamų nuostabaus grožio rūmų, su -
sirenka vis daugiau.

Festivalio organizatoriai siekia
su klasikine muzika supažindinti ir
tuos muzikos mėgėjus, kurie ne visa-
da turi laiko ir galimybių nuvažiuoti
tokios muzikos klausytis į Pažaislio
vienuolyną ar kitas žinomas vietas. Ir
šiemet į festivalio atidarymo koncer -
tą susirinkę kamerinės muzikos mė -
gėjai džiau gėsi, galėdami išgirsti dau -
gelyje šalių pripažintą M. K. Čiurlio-

nio kvartetą, taip pat solistę Agnę
Krikščiūnaitę (sopranas), ansamblį
„Duo Strimaitis”.

Vakaro metu skambėjo elegantiš-
ka prancūziška muzika – kompozito -
rių Claude Debussy, Maurice Ravel ir
kitų kūriniai. Iš viso festivalio metu
iki liepos mėnesio bus surengti penki
koncertai – dar pasirodys Klaipėdos
kamerinis orkestras, vokalinis an-
sam blis „Acusto”, bus surengtas poe -
zijos ir muzikos vakaras „Nusileisk,
dangau, ant žemės”, kurio metu poe -
to Vlado Šimkaus eiles skaitys akto-
rius Rolandas Kazlas, o baigs festivalį
Paežerių dvaro festivalio oktetas ir
muzikologas Viktoras Gerulaitis.

* * *
Dar vienas prieš trejus metus gi -

męs labai įdomus renginys – Šakių
ra jone, prie Sudargo piliakalnių, vyk-
stanti šventė „Piliakalnių atsidūsėji-
mai”, skirta šių ypač įdomių istorinių
objektų populiarinimui.

Net penki Sudargo piliakalniai
yra ant Nemuno upės kranto ir da-
tuojami IV–XIV amžiais. Ši piliakal -
nių grupė, kurią sudaro buvusi seno-
vinė gyvenvietė ir penki piliakalniai,
naudoti I tūkstantmetyje–II tūks -
tantmečio pradžioje, minimi Petro
Duisburgiečio kronikoje 1301–1317

Vasara – švenčių ir festivalių metas

M. Mikutavičius atliko patriotines
dainas.

Paežerių dvaro festivalio akimirkos.               

„Tariamas iš tamsos/pokalbiai su vaikais”
Dešimties metų paieškų subran -

din toje žinomos rašytojos Vandos
Juk naitės knygoje „Tariamas iš tam-

sos/pokalbiai su vaikais” (Lietuvos
ra šytojų sąjungos leidykla, 2007 m.)
patalpinti mokyklinio amžiaus vaikų
pamąstymai apie būtį, amžinąsias
ver tybes, akistatą su tikrove. Tai ne -
paprasti, o ypatingų likimų vaikai –
ne regintys, negirdintys, nusikaltę,
su trikusio intelekto ar šiaip sudėtin -
gesnio gyvenimo. 

„Turėčiau parašyti knygos įžan -
gą, tačiau neįstengiu. Nuš čiuvimas
ta po man vienintele galima laikysena
šios tikrovės glėbyje”, – pradeda
knygą autorė. Ji leidžia kalbėti pa -
tiems vaikams. Paėmus nestorą kny -
gą į ran kas, atrodo, kad ši, vaikų pie -
šiniais iliustruota knyga, yra skirta
vaikams, bet iš tikro ji – suaugu -
siems. 

Rašytoja kalbina įvairaus amžiaus
moksleivius: nuo pirmų iki paskuti -
nių klasių. Pasirinkta pokalbio for ma
– klausimai-atsakymai – lengviau lei-
džia priartėti, geriau suvokti vaiko
pa saulį, jauseną. Vaikų atsakymai

ste bina savo gilumu, jaudina vaikų
pa tirti išgyvenimai, susitaikymas su
negalia, troškimas būti šalia mamos
ir tėvo, būti mylimam, reikalingam.
Deja, tie vaikų norai ne visada išsi -
pildo. Sukrečia Veliučionių speciali -
zuotų globos namų auklėtinio Arūno
psichologinė drama: „Įdomu, jei jus
taip spardytų ir jums reiktų taip gy -
vent. Mes kaip futbolo kamuoliai.
Už mušiu aš tą močią! (Verkia)” (115
psl.). V. Juknaitės knyga puikiai pa -
ro do neabejotiną vertybių nuosmukį.
Mes, apsupti technologijos, kompiu -
te rių, amžinai nebeturintys laiko
tarsi pasiklydome gyvenimo verty-
bėse, nebeturime laiko paprasčiau -
siai atsisėsti ir ramiai pasikalbėti su
vaiku. O pasirodo, kad vaikai nori ne
rūbų ar brangių žaislų, jie trokšta
paprastų dalykų: meilės, rūpesčio,
ben dravimo... Nori, kad suaugusieji
juos paprasčiausiai išgirstų. 

Giedrė Kazlauskaitė (,,Verslo
žiniose”, 2007 m. spalio 19 d.) rašė:

,,Kažkada buvo madinga laikyti ant
naktinio staliuko Antoine de Saint-
Exu péry ‘Mažąjį princą’ (tai rodė ne -
va tos knygos savininko jautrumą ir
gerą skonį); dabar reikėtų susidėti į
palėpės dėžes visus Paulo Coelho ir
nusipirkti Juknaitę.”

Pritariu Giedrei. Ypač Juknaitę
tu rėtų paskaityti tėvai, neturintys
vaikams laiko ir manantys, kad ma -
terialinėmis gėrybėmis apipylę savo
vaiką, išspręs visas problemas. Šią
knygą galite nusipirkti ,,Draugo”
knygynėlyje.

Knygos kaina  – 15 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

metais. Kasinėjant čia 1970 metais
aptikta medinės gynybinės sienos lie -
kanos, taip pat geležinės ieties ant ga -
lis, daug keramikinių šukių.

Šie piliakalniai, apjuosti vandens
kanalais užima beveik 8 hektarų
plotą. Jie buvo ilgai bei tvirtai ginami
nuo teutonų ordino puldinėjimų. Čia
stovėjusi Sudargo pilis buvo kryžiuo-
čių užpulta ir kartu su jos gyventojais
sudeginta 1317 metų birželio 24-ąją.
Nuo tada Sudargas ilgiems šimtme-

čiams išnyko iš žemėlapių.
Prisimenant šiuos istorinius įvy-

kius ir imtasi tvarkyti piliakalnių ap -
lin ką, atlikti istoriniai tyrinėjimai ir
parengiamieji darbai, pradėtos rengti
įspūdingos šventės. Viena tokių ir
įvyko šiomis dienomis. Jos metu su -
rengta amatininkų mugė, buvo gali-
ma aplankyti visus piliakalnius, pa -
go niškąją protėvių dvasią gaivino
apeigų folkloro ansamblis „Kūlgrin-
da”, skambėjo Šakių, Jurbarko, Kaz-
lų Rūdos gitaristų atliekama muzika,
patriotinį koncertą surengė žinomas
dainininkas Marijonas Mikutavičius,
o šventę vainikavo ir Sudargo pilėnų
didybę priminė liepsnojančios šiaudų
skulptūros. 

Didžiulės pilies kontūrus prime-
nančios šiaudų skulptūros buvo už-
degtos artėjant vidurnakčiui, ir tai
atkartojo dar 1317 metais, beveik
šimt mečiui likus iki Žalgirio mūšio
degusią Sudargo pilį. Prireikė dar 93
metų, kol ilgai trukęs Kryžiuočių or -
dino puldinėjimas galutinai buvo su s -
tabdytas Žalgirio mūšio lauke.

Daugybė į Sudargą susirinkusių
žmonių džiaugėsi įspūdingu reginiu
ir iš tolimos praeities prikelta istori-
ja. Tokias šventes planuojama rengti
ir ateityje, o Sudargo piliakalniai ir
toliau bus tvarkomi ir pritaikomi tu -
rizmui.Sudargo piliakalniai – įspūdingi.                  A. Vaškevičiaus nuotraukos 
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Masinė „internetizacija” pavojin-
ga vaikams, o ypač iš trečiojo pasaulio
šalių. Kompiuteriai ir internetas na-
muose ne tik nepadeda mokantis,
tačiau ir kenkia mokymosi rodik-
liams, pastebėjo Duke University
mokslininkai. Pagrindinė jų padaryta
išvada yra ta, kad nuosavas kompiu-
teris kur kas labiau kenkia vaikams
iš neturtingų šeimų, rašo „The Re-
gister”.

Pažangioji visuomenės dalis sten-
giasi visomis išgalėmis sumažinti
„skaitmeninę nelygybę” tarp turtin-
gų ir trečiojo pasaulio šalių, kad ne-

turtingi žmonės turėtų prieigą prie
informacijos. Mokinių iš neturtingų
šeimų pavyzdys byloja, kad „interne-
tizacija” jiems kenkia labiau, nei
vaikams iš pasiturinčių šeimų. Tai
susiję su tuo, kad dirbantys keliuose
darbuose (arba tiesiog vaikais nesi-
rūpinantys) tėvai netikrina, kuo jų
atžalos užsiima internete – ieško in-
formacijos mokslams arba tiesiog
žaidžia. Dažniausiai vaikai kaip tik
žaidžia, o atotrūkis tarp vaikų iš pasi-
turinčių ir neturtingų šeimų ne tik
nemažėja, tačiau net didėja.

Balsas.lt

„Internetizacija“ ypač kenkia vaikams 
iš neturtingų šeimų

Nuo šiol katalikų kunigai, auko-
dami Mišias, vietoj liturginės Mišių
knygos – Mišiolo – ant altoriaus galės
pasidėti „iPad” planšetinį kompiu-
terį.

Italų kunigas Paolo Padrini, Va-
tikano popiežiškosios Socialinių ryšių
tarybos patarėjas, sukūrė „iPad”
kompiuteriams skirtą nemokamą
programą, kuri pakeičia įprastą po-
pierinį Mišiolą. Šis skaitmeninis Mi-
šiolas, išleistas anglų, prancūzų, is-
panų, italų ir lotynų kalbomis, bus
pradėtas platinti liepos mėnesį, pra-
nešė „Physorg.com”. Jau po kelių
savaičių jis gali atsidurti prie baž-
nyčių altorių.

Prieš 2 metus tėvas P. Padrini
sukūrė skaitmeninį brevijorių – kas-
dieninę katalikų dvasininkų maldų
knygą. „iBreviary” pavadinta progra-
ma buvo skirta naudoti „iPhone”
telefonuose. Pasak jo, iki šios dienos
iš interneto ją parsisiuntė apie
200,000 žmonių. 

„iPad” planšetiniams kompiute-
riams pritaikytas skaitmeninis Mišio-
las panašus į „iBreviary”, tačiau pro-
gramos kūrėjas ketina ją papildyti
įvairiais atnaujinimais – garso įra-

šais, komentarais, pasiūlymais ruo-
šiant homilijas, muzikiniu akompani-
mentu.

Pasak tėvo Padrini, popierinės
knygos neišnyks, tačiau žmonių ne-
turėtų stebinti ir ant altoriaus pasi-
rodę  „nauji instrumentai”, padedan-
tys pamaldoms laikyti.

36 metų amžiaus kunigas sakė,
kad „iPad” kompiuteriams skirtas
Mišiolas labiausiai turėtų praversti
daug keliaujantiems dvasininkams.
Jis pridūrė, kad jam pačiam neseniai
teko aukoti Mišias mažos parapijos
bažnytėlėje, kurioje Mišiolas buvo
mažas, senas ir gerokai suteptas.

Vatikano atstovai tėvo Padrini
darbus „Apple” įrenginių pritaikymo
šioje naujoje srityje vertina kaip
naują evangelizacijos formą. Mano-
ma, kad tai stiprina bažnyčios pas-
tangas atrodyti patraukliau jaunų
žmonių akyse. Vatikanas vis atnauji-
na savo tinklalapius „Facebook” ir
„YouTube” svetainėse. Skelbiama,
kad Vatikanas pasitelkė kunigą
Padrini prižiūrėti naujai jaunimui
skirtai socialinės komunikacijos pro-
gramai ,,Pope2you”.

Balsas.lt

„iPad“ kompiuteris padės aukoti Mišias

Margumynai Akumuliatoriai iš bulvių gelbės 
besivystančias šalis

Jeruzalės žydų universiteto
įsteigtos bendrovės „Yissum Re-
search Development Company” mok-
slininkai  paskelbė apie labai papras-
tos ekologiškos organinės baterijos
sukūrimą, kurios pagrindinė sude-
damoji dalis yra paprastos bulvės.

Mokslininkai nustatė, kad bulvių
virimas maždaug 10 kartų padidina
iš cinko ir vario elektrodų bei bulvių
gabalėlių padaryto akumuliatoriaus
galingumą. Tokie akumuliatoriai gali
tarnauti nuo dviejų dienų iki kelių
savaičių. „Bulvinių” akumuliatorių
išgaunamos energijos kaina 50 kartų

mažesnė nei akumuliatorių „Ener-
gizer E91”. Be to, iš tokių akumulia-
torių gaunama šviesa kainuoja 5 kar-
tus pigiau, nei naudojant žibalinę
lempą, kuri yra populiari besivystan-
čiuose regionuose. Bulvė yra viena iš
labiausiai paplitusių daržovių – ji
auginama 130 pasaulio šalių.

Bendrovė „Yissum Research De-
velopment Company” mano, kad „ža-
lieji” akumuliatoriai gali iš esmės pa-
keisti 1,6 milijardo besivystančių
žmonių gyvenimą, kurių namuose
nėra elektros energijos. 
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Žmonių rasė išnyks po 100 metų, 
teigia mokslininkas

Homo sapiens kartu su daugybe
kitų Žemėje gyvenančių rūšių išnyks
per artimiausią šimtmetį, pareiškė
pasaulį nuo raupų išvaduoti padėjęs
mokslininkas. Australijos Naciona-
linio universiteto mikrobiologijos
profesorius emeritas Frank Fenner,
kurio tyrimai padėjo įveikti raupus
sukeliantį virusą, spėja, kad per
artimiausią šimtmetį žmonija išnyks.
Pasak mokslininko, žmonių rasė ne-
sugebės atlaikyti planetos gyventojų
skaičiaus didėjimo ir nežaboto varto-
jimo.

„Žmonių rasei gresia išnykimas,
galbūt jau per artimiausius 100 me-
tų. Išnyks ir daugelis gyvūnų. Tai ne-
grįžtamas procesas. Manau, kad jau
per vėlu. Stengiausi apie tai nekal-
bėti, nes žmonės stengiasi kažką da-
ryti, tačiau niekas nesikeičia, viskas
vyksta kaip ir anksčiau”, – sakė jis
Australijos žurnalistams.

F. Fenner teigimu, kai žmonija
įžengė į neoficialią antropocenu vadi-
namą naują Žemės geologinę erą,
kurios pradžia laikoma pramoninės
gamybos revoliucija, mūsų planetai
tai turėjo tokį poveikį, kuris pranoks-
ta bet kokį ledynmetį ar susidūrimą
su kometa. „Mūsų laukia toks pat
likimas, kaip ir Velykos saloje gyve-
nusių žmonių. Klimatas dar tik pra-
deda keistis, bet jau dabar aiškiai ma-
tome orų permainas. Aborigenai įro-
dė, kad be mokslo, anglies dvideginio

gamybos ir pasaulinio atšilimo jie ga-
lėjo išgyventi 40,000 ar 50,000 metų.
Tačiau mūsų pasaulis to nesugebės.
Žmonių rūšies veikiausiai laukia toks
pat likimas, kaip ir daugumos mūsų
pačių akyse išnykusių rūšių”, – sakė
mokslininkas.

Pernai oficialiais Juntinių Tautų
duomenimis pasaulyje gyveno 6,8
milijardai žmonių. Manoma, kad iki
2011 m. pabaigos žmonija įveiks 7
milijardų ribą. F. Fenner tvirtina, kad
neišvengiamo žmonijos išnykimo
priežastimi taps pasikeitęs klimatas.

Pasak jo kolegos, profesoriaus
Stephen Boyden, nors kai kurie eko-
logai šia prasme nusiteikę labai pesi-
mistiškai, vis dėlto tarp jų yra ir op-
timistų. „Galbūt Frank visiškai tei-
sus, tačiau kai kurie iš mūsų vis dar
puoselėja viltį, kad bus suvoktas pa-
dėties rimtumas ir prasidės revoliu-
cinės permainos siekiant užtikrinti
ekologinę pusiausvyrą”, – ,,Daily
Mail” sakė prof. S. Boyden. 2006 m.
kitas žymus mokslininkas – profeso-
rius James Lovelock – perspėjo, kad
per kitą šimtmetį dėl pasaulinio atši-
limo žmonių skaičius pasaulyje gali
sumažėti iki 500 milijonų. Jis pareiš-
kė, kad jokie bandymai sustabdyti
klimato kaitą neduos rezultatų, tik
padės laimėti laiko, teigiama prane-
šime.
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Pasaulio šalių žemėlapis, kuriame valstybės vaizduojamos proporcingai pagal
jų gyventojų skaičių.

Gali būti uždrausta naudotis internetu 
be prieš virusą kovojančios programos

Australijoje siūloma kovoti su
nusikalstamumu internete drau-
džiant prisijungti prie jo be prieš vi-
rusą kovojančios programos ir ug-
niasienės, rašo „News.com.au”.

Atsakomybę už internautų kom-
piuterių stebėjimą siūloma užkrauti
interneto tiekėjams. Jei kompiuteris
apkrėstas arba jame nėra prieš virusą
kovojančių programų, jo savininkas
negalės prisijungti prie interneto.

Taip pat Australijoje siūloma
įkurti visą parą veikiančią „karštąją
liniją”, patariančią virtualių nusi-
kaltimų klausimais, ir įvesti atsa-
komybę už programinės įrangos die-
gimą be kompiuterio savininko su-

tikimo. Be to, IT kompanijos gali būti
įpareigotos atlyginti vartotojams ža-
lą, padarytą dėl „skylių” programose.

Buvo paskaičiuota, kad dėl inter-
neto nusikaltėlių Australijos vers-
lininkai kasmet netenka apie 649 mi-
lijonų dolerių.

Šių metų kovą neleisti virusu
apkrėstiems kompiuteriams prisi-
jungti prie interneto siūlė bendrovė
„Microsoft”. Ji taip pat siūlė įvesti
visuotinį interneto mokestį, kad pa-
dengti interneto tiekėjų išlaidas ko-
voje su kenkėjiška programine įran-
ga.
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Internete – nauja paslauga mirusiems 
Švedijos bendrovė „MyWebwill”

pranešė, kad jos „internetinio testa-
mento” paslauga jau teikiama viso
pasaulio interneto vartotojams.

Prieš metus Švedijoje pradėjusi
veikti interneto svetainė ,,MyWeb-
will”, leidžianti interneto vartoto-
jams nurodyti, kaip turėtų būti tvar-
komas jų „skaitmeninis gyvenimas”
po fizinės mirties, susilaukė tokio
susidomėjimo, kad jos steigėjai nu-
sprendė pasiūlyti savo paslaugas pa-
saulinei rinkai. Jų įsteigta ,,MyWeb-
will.com” svetainė už tam tikrą mo-
kestį apsiima internete išpildyti savo
klientų paskutinę valią – po jų mir-
ties įvykdyti išankstinius nurody-
mus, kaip turėtų būti tvarkomi jų
veiklos internete reikalai: interneti-
niai dienoraščiai, „Facebook” ar kitų
socialinių tinklų paskyros, susiraši-
nėjimas el. paštu  ir t.t.

„MyWebwill.com” siūlo galimybę
po žmogaus mirties interneto sve-
tainėse pakeisti jo būsenos statusą,
uždaryti prieigos prie įvairių interne-
tinių paslaugų paskyras, tinklarašty-
je („blog”) paskelbti pomirtinį įrašą

ar suteikti teisę nurodytiems asme-
nims valdyti įvairias jo internetines
paslaugas, persiunčiant jiems priei-
gos vardus ir slaptažodžius.

„MyWebwill” paslaugos vartoto-
jas, nusprendęs už 9,95 JAV dolerių
metinį mokestį sudaryti savo „skait-
meninį testamentą”, kuris būtų vyk-
domas po jo mirties, iš anksto paslau-
gos teikėjams perduoda savo nurody-
mus. Naudojantis šia paslauga, gali-
ma nurodyti, kad po mirties būtų
ištrintos asmeninės nuotraukos iš
„Flickr” svetainės, „Blogger” tin-
klaraštyje būtų paskelbtas tam tikras
paskutinis straipsnis ar iš „Gmail”
arba „Hotmail” pašto dėžutės drau-
gams būtų išsiųstas pomirtinis elek-
troninis laiškas.

Pranešama, kad šiuo metu su
„MyWebwill” bendradarbiauja apie
30 interneto svetainių, tarp jų AOL,
„Facebook”, „Blogger”, „Flickr”,
„Hotmail”, „My Space”, „Netlog”,
„Wordpress”, „Yahoo!”, „YouTube” ir
„Twitter”. Jų skaičius esą bus nuolat
didinamas.
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�Vakaronė su ypatingais sve čiais
iš Lietuvos – Kauno kunigų semina-
rijos dekanu prelatu Vytautu S. Vai -
čiūnu ir habilituotu humanitarinių
mokslų daktaru Alfonsu Motuzu,
VDU Katalikų teologijos fakulteto
Lie tuvos katalikų bažnyčios istorijos
centro direktoriumi, programos ,,Re -
ligija ir kultūra” Marijos radijo laidos
vedėju – vyks penktadienį, birželio 25
d., 7 val. v. Ateitininkų namuose, Le -
monte. Programoje:  pokalbis su sve -
čiais apie Katalikų bažnyčios is to rijos
studijų svarbą šių dienų pa saulyje,
apie teologijos mokslus studijuojan -
čius studentus Lietuvoje, kiti su
Bažnyčios mokslu susiję klausimai.
Visus kviečia Čikagos Atei tininkų
sen  draugių val dyba.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai. Au -
tomobilius galėsite pasistatyti mo -
kyk los aikštelėje (75-a gatvė ir Cla -
ren don Hills Rd. sankirtoje) Tel. in -
formacijai: 708-207-8406. Laukiame
vi sų!

��Ketvirtadienį, liepos 1 d., 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros mu zie jus
ir Čikagos-Vilniaus susigimi nia vusių

miestų komitetas kviečia į susitikimą
su režisieriumi ir ki no operatoriumi
Aloyzu Jan čoru. Bus rodomi du jo su -
kurti filmai: ,,Ak ligatvis” (filmas
skiriamas vi siems lie tuviams, žu vu -
siems toli ma jame Af ga nis tane) ir
,,Išt raukos iš die noraš čio” (pasakoji-
mas apie gar sų jį ak torių Laimoną
Noreiką). Telefonas pasiteiravimui:
773-582-6500 (Rita Janz).

�Kviečiame į lietuvišką šventę,
,,Lietuviais esame mes gimę!”, kuri
liepos 10 d. nuo 3 val. p. p. vyks Estų
na muose (4 Cross St. & Ve te rans
Hwy. Jackson,  NJ  08527). Pa minė si -
me Mindaugo karūnavimo die ną ir
Žal  girio mūšio 600-ąsias meti nes. Vė -
liau pakviesime Joninių links my -
bėms. Įėjimas – 10 dol. Jonai, Rasos
ir Mindaugai bus įleidžiami nemoka-
mai. Daugiau informacijos gausite el.
paštu tuviskabendrija@yahoo.com

��Liepos 25 d., 2 val. p. p. Seattle,
WA Lietuvos Dukterų organizuoja-
mas Mėlynių balius (Blueberry Acres,
32 McRae Rd. NE, Arlington, WA).
Kasmetinės suneštinės vaišės, vilio-
jantys prizai, tylusis aukcionas, links-
mybės ir, žinoma, linkstančios mėly-
nių krūmų šakos.

IÕ ARTI IR TOLI...

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

Tel. (773) 847-7747.

Atsisveikinimo iškilmėse A. Brūzgai buvo įteiktas JAV LB Kul tūros tarybos pas-
tangomis nukaltas Žalgirio mūšio medalis. Iš kairės į dešinę: Danelė Vidutie -
nė, JAV LB Washington, DC apylinkės pirmininkė, Imsrė Brūzgienė, Dalė
Lukienė ir ambasadorius A. Brūzga.                               Algio Luko nuotr.

Vakaras, skirtas Lietuvos Valstybės dienai
paminėti

Ambasadoriui Audriui Brūzgai,
bai giančiam diplomatinį paskyri mą
Lie  tuvos ambasadoje Washing ton,
DC, ir jo šeimai Lietuvių Bendruo -
menė (LB) bir že lio 20 d. su rengė at si -
sveikinimo pietus Fort Myer Ame  ri -
kos karininkų klu be. 

Ambasadorius A. Bruzga ir jo
žmo na Imsrė artimai bendravo su
Washington, DC lietuviais.  Jų vaikai
lankė Kristijono Donelaičio lituanis -
tinę mokyklą, jie dalyvaudavo LB
renginiuose, o bendruomenės nariai
buvo dažni svečiai Lietuvos ambasa -
do je JAV.

Ambasadorius Brūzga palaikė
glaudžius ir darbingus ryšius su JAV
LB Kul tūros taryba ir Washington,
DC apylinkės valdyba. Bendro mis
pastangomis ambasadoje buvo su -

ruoš  ta Lietuvos kryždirbystės paro-
da,  vyko kanklių ansamblio ,,Vaivo -
ra” kon certas, ambasadoriaus S. Lo -
zoraičio minėjimas ir kiti renginiai.

Atsisveikinimo pietuose dalyvavo
per 40 LB narių.  Atsisveikinimo žodį
tarė Washington, DC apylinkės pir -
mi ninkė Danelė Vidutienė. JAV LB
Kultūros tarybos vardu Dalė Lukienė
įteikė ambasadoriui A. Brūzgai Kul -
tūros tarybos pastangomis nukaltą
Žalgirio mūšio medalį.

Ambasadorius savo padėkos kal -
boje paminėjo visą eilę kartu nuveik-
tų reikšmingų darbų, suruoštų ren gi -
nių ir padėkojo Washington, DC bei
visai JAV Lietuvių Bendruomenei už
jų pastangas ir darbą, palaikant lietu-
vybę Amerikos sostinėje.

Algis Lukas

Atsisveikinimas su ambasadoriumi
Audriumi Brūzga 

Ann Radville-Grimmer. Be pavadinimo. Aliejus, drobė.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
miestų komitetas ir LR Generalinis konsulatas Čikagoje liepos 9 d. maloniai
kviečia į vakarą, skirtą paminėti Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai, kuris vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago. IL 60629. 

Programoje: Retrospektyvinės dailininkės Ann Radville-Grimmer pa-
rodos atidarymas 7 val. v.; Martyno Levickio koncertas – 8 val. v.

Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki rugpjūčio 22 d. Telefonas pasiteira-
vimui: 773-582-6500 (Rita Janz).

Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 v. r. iki 4 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Brighton Park bažnyčios choro
dai nininkas te noras Vladas Kybartas
pakvietė visus mūsų parapijos choris-
tus į savo sodybą, kur surengė sma gią
gegužinę. Choro vadovas Algimantas
Barniškis atsivežė akordeoną, lietu-
viškas dainas dainavo  choristai,  pats
sodybos šeimininkas ir jo draugas
Jur gis Vidžiūnas, ilgametis Lie tuvių
Operos vicepirmininkas. Visi džiau -
gėmės geru oru, skaniais pa tiekalais
ir pakilia nuotaika! Vyko virvės trau -
ki mas, futbolo ir teniso varžybos! 

Brighton Park choras, vadovau -
ja mas muziko A. Barniškio, puikiai
ži nomas savo parapijoje. Choristai ne
tik sunkiai dirba, repetuoja, bet ir

draugauja – švenčia kartu gimtadie-
nius, susiburia gegužinėms. Dvasios
vadovas kun. Jaunius Kelpšas vis ra -
gi na chorą giedoti naujas giemes!

Džiaugiamės kun. Jauniaus pasi -
rinkimu aptarnauti dvi – Švč. Mer ge -
lės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo pa -
ra pijos ir Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos – bažnyčias. Brighton
Park parapijiečiai dėkoja kun. J. Kelp -
šui už ilgametį tarnavimą mūsų pa -
rapijoje ir linki jam sėkmės tęsiant
savo kunigišką misiją tarp lietuvių!                    

Vilija Vakarytė
Brighton Park choro

pirmininkė

Algimantas Barniškis (priekyje) ir sodybos šeimininkas Vladas Kybartas Brigh-
ton Park choristų gegužinėje.                                  Vilijos Vakarytės nuotr.

Brighton Park bažnyčios choro gegužinė


