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Medininkai, rugpjūčio 2 d.
(ELTA) – Medininkų pasienio poste
liepos 31 d., iškilmingai paminėta
skaudi istorijos pamoka – prieš 19
metų, 1991 m. liepos 31 d. rytą, čia
buvo nužudyti septyni Lietuvos poli-
cijos ir muitinės pareigūnai. Iki šiol
nenuteisti žudikai pasalūniškais šū-

viais nušovė Medininkų pasienio pos-
tą saugojusius muitininkus Antaną
Musteikį ir Stanislovą Orlavičių,
greitojo reagavimo rinktinės ,,Aras”
pareigūnus Algimantą Juozaką ir
Mindaugą Balavaką, kelių policijos
darbuotojus Juozą Janonį ir Algirdą
Kazlauską. Po dviejų dienų ligoninėje

mirė sunkiai sužeistas policininkas
Ričardas Rabavičius. Liko gyvas tik
vienas šios žiaurios tragedijos liudi-
ninkas – Tomas Šernas.

,,Tik tuomet, kai Rusija išduos
įtariamuosius Medininkų žudynių
vykdytojus, bus galima pagrįstai teig-
ti, kad Rusija keičiasi ir nebesitapa-
tina su Sovietų imperija, kad ji de-
mokratėja, kad keičiasi jos požiūris į
teisę, moralę ir istoriją, keičiasi jos
požiūris į Lietuvą, Baltijos valstybes,
į Europos Sąjungą ir NATO”, – pa-
brėžė Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė, minint Medininkų pasienio posto
žudynių 19-ąsias metines.

Seimo pirmininkė priminė, kad
jau ne kartą ir ne du bandyta kalbėtis
su Rusija įvairiausiomis formomis ir
įvairiausiais lygiais, bandyta į šį dia-
logą įtraukti ir Europos Komisiją, ta-
čiau šie bandymai buvo nesėkmingi.

Lietuvos teismo nuosprendžio
laukia tik buvęs omonininkas Kons-
tantin Michailov. Kiti įtariamieji žu-
dynių dalyviai kol kas nepasiekiami.

Iškilmingame minėjime prie Medininkų aukų paminklo – šios žiaurios nelai-
mės liudininkas Tomas Šernas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Jaunieji Lietuvos krepšininkai – Europos çempionai!
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Afganistane apšaudyti Lietuvos kariai
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Vilnius, rugpjūčio 2 d. (Delfi.lt)
– Goro provincijos pietvakarinėje da-
lyje apie 200 km nuo sostinės Čagča-
rano esančiame Shahrak rajone buvo
apšaudyti budėję Lietuvos kariai ir ci-
viliai. Į budinčiuosius buvo šaudoma
iš automatinių ir prieštankinių gink-
lų, pranešė Lietuvos krašto apsaugos
ministerija. Lietuvos vadovaujamos
Afganistano Goro provincijos atkūri-
mo grupės (PAG) budėjimo kariai ati-

dengė atsakomąją ugnį iš minosvai-
džių, granatsvaidžių ir lengvųjų šau-
lio ginklų. Susišaudymas truko apie
10 minučių. Susišaudymo metu bu-
dėjimo nariai nenukentėjo ir toliau
tęsia savo užduotis. Kas apšaudė PAG
budinčiuosius, nėra žinoma. Apie įvy-
kį buvo pranešta Afganistano nacio-
nalinei policijai.

„Kariai profesionaliai suvaldė pa-
dėtį. Ilgos treniruotės Lietuvoje ir da-

lyvavimo ankstesnėse tarptautinėse
misijose patirtis leido jiems gerai pa-
siruošti tokiems įvykiams”, – sakė
PAG vienuoliktosios Lietuvos karių
pamainos (PAG-11) vadas pulkinin-
kas Gintaras Smaliukas.

Afganistano Goro provincijos
pietvakarinėje dalyje PAG-11 karių ir
civilių budintieji keletui dienų buvo
nuvykę susitikti su rajonų valdžios
atstovais, vesti mokymus Afganista-

no nacionalinės policijos pajėgoms,
įvertinti, kaip vykdomi Japonijos ir
Lietuvos lėšomis finansuojami mokyk-
lų statybos darbai, skaitė paskaitas.

Šiuo metu Afganistane tarnau-
jančios PAG vienuoliktosios Lietuvos
karių pamainos daugumą sudaro
Tauragės r. įsikūrusio Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Kęstučio motori-
zuotojo pėstininkų bataliono kariai.

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (ELTA) –
Vilniuje vykusio Europos vaikinų iki
18 metų krepšinio čempionato aukso
medalius laimėjo Lietuvos rinktinė.
Kazio Maksvyčio auklėtiniai rugpjū-
čio 1 d. baigiamosiose varžybose
triuškinamai 90:61 nugalėjo Rusijos
krepšininkus ir, turnyre iškovoję de-
vintą pergalę iš eilės, aikštės viduryje
šokinėjo iš džiaugsmo. Bronzos me-

dalius laimėjo Latvijos nacionalinė
komanda.

Europos čempionais tapusią Lie-
tuvos jaunių krepšinio rinktinę pa-
sveikino prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė. ,,Lietuvos vardas – vėl tarp Eu-
ropos geriausių. Tai istorinė mūsų
jaunimo pergalė ir visos Lietuvos pa-
sididžiavimas”, – savo sveikinime
sakė prezidentė.

Trenerio K. Maksvyčio auklėti-
niai Senojo žemyno pirmenybėse lai-
mėjo visas devynerias žaistas rung-
tynes. Lietuvos jaunių rinktinė Eu-
ropos čempione tapo antrąjį kartą.
Mūsiškiai Senojo žemyno pirmenybių
nugalėtojais buvo 1994 metais. 2006
ir 2008 metais lietuvaičiai pelnė si-
dabro medalius.

Jaunieji Lietuvos krepšininkai džiaugiasi pergale. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Redakcijos žodis

Liepos 24 d. „Drauge” Algi-
mantas Gečys savo komentare
ragino JAV LB tapti įtakinga jė-
ga, sprendžiant nedokumen-
tuotų imigrantų, tarp jų – ir lie-
tuvių, klausimą Amerikoje. No-
rėčiau atkreipti dėmesį į dar
vieną nedokumentuotų imig-
rantų grupę JAV – Amerikoje gi-
musius, taigi, automatiškai tos
šalies piliečiais tapusius vaikus,
kurių tėvai į šalį atvyko neteisė-
tai (arba pasiliko per ilgai) ir iki
šiol gyvena be dokumentų. O
suklusti verčia praėjusios savai-
tės JAV senatorės Lindsey Gra-
ham pasiūlymas Kongresui pri-
imti įstatymą, pagal kurį piliety-
bė, įgyjama pagal gimimo vietą,
būtų atimta iš tų vaikų, kurių tė-
vai šalyje gyvena neteisėtai. Siū-
lydama tai senatorė puikiai su-
pranta, jog šiuo atveju prireiks
ne tik įstatymo priėmimo, bet ir
atitinkamo JAV Konstitucijos
straipsnio pakeitimo, drausian-
čio vaikams, gimusiems nedoku-
mentuotų imigrantų šeimoje,
automatiškai įgyti JAV pilietybę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kaitros sukeltų ligų ir mirčių ga-
lima išvengti, tačiau daug žmonių jai
pasiduoda kiekvienais metais. Isto-
riškai nuo 1979 iki 2003 metų karštis
sukėlė 8,015 mirčių Amerikoje. Per šį
laiką daugiau žmonių mirė nuo ypa-
tingos kaitros, nei nuo uraganų, žai-
bų, potvynių ir žemės drebėjimų kar-
tu sudėjus.

Žmonės kenčia nuo kaitros suke-
liamų ligų, kai jų kūnai nesugeba tin-
kamai suvaldyti temperatūros skirtu-
mų. Kūnas paprastai atsivėsina pra-
kaituodamas. Tačiau kartais atsitin-
ka taip, kad prakaitavimas nėra pa-
kankama priemonė tinkamai tempe-
ratūrai pasiekti. Tokiais atvejais
žmogaus kūno temperatūra labai
greitai pakyla. Tai tampa pavojinga,
nes labai aukšta kūno temperatūra
gali pakenkti smegenims ar kitiems
gyvybiškai svarbiems organams.

Keletas veiksnių daro įtaką kū-
nui atsivėsinti per ypatingai karštus
orus. Esant aukštai drėgmei, pra-
kaitas neišgaruoja taip greitai, kaip
sausame klimate, taip pristabdyda-
mas kūno atsivėsinimą. Taip pat
padidinta rizika yra susijusi su am-
žiumi, nutukimu, aukšta kūno tem-
peratūra, širdies ligomis, vaistais ir
alkoholio vartojimu.

Kadangi kaitros ligų galima iš-
vengti, žmonės turėtų žinoti, kas turi
didžiausią riziką ir kaip reikėtų elgtis
apsisaugant nuo kaitros sukeltų ligų
ar net mirties. Vyresni žmonės, vai-
kai, psichinėmis ir chroninėmis ligo-
mis sergantys ligoniai labiausiai
rizikuoja. Tačiau net jauni ir sveiki
žmonės gali pasiduoti kaitrai, jeigu
yra fiziškai aktyvūs esant karštam
orui. Oro vėsinimo naudojimas yra
vienas veiksmingiausių veiksnių ap-
sisaugant nuo kaitros sukeltų ligų.
Jeigu namai nėra atitinkamai vėsina-
mi, žmonės gali sumažinti riziką leis-
dami laiką viešose vietose, kurios yra
tinkamai vėdinamos.

Kas yra ypatinga kaitra?

Ypatinga kaitra apibrėžiama
kaip žymiai aukštesnė ir drėgnesnė
vasaros temperatūra nei vidutinė tuo
laiku būdinga vietovės temperatūra.
Apsisaugant nuo aukštų tempera-
tūrų svarbu atvėsinti kūną ir nepa-

miršti paprastų dalykų.

Gerkite daug skysčių

Per karštus orus itin svarbu pa-
didinti skysčių vartojimą nepaisant
savo fizinio aktyvumo lygio. Nereikia
laukti, kol apims troškulys, bet ne-
delsti ir gerti dažniau. Žmonėms,
sportuojantiems ar dirbantiems fizinį
darbą kaitroje, patartina gerti nuo 2
iki 4 stiklinių šaltų skysčių kiekvieną
valandą. Tačiau jei gydytojas apriboja
skysčių kiekį ar žmogus vartoja van-
dens piliules, reikėtų pasitarti su gy-
dytoju dėl tikslių skysčių vartojimo
kiekių. Taip pat reikėtų vengti gerti
alkoholinius ar didelius cukraus kie-
kius turinčius gėrimus, nes jie grei-
čiau pašalina skysčius iš organizmo.
Taip pat patartina vengti labai šaltų
gėrimų, nes jie gali sukelti skrandžio
skausmus.

Druskos ir mineralai

Stiprus prakaitavimas iš kūno
pašalina druskas ir mineralines me-
džiagas, kurios yra būtinos organiz-
mui ir turi būti pakeistos. Jeigu žmo-
gus sportuoja, patartina gerti nuo 2
iki 4 stiklinių vėsaus nealkoholinio
gėrimo kiekvieną valandą. Sportui
skirti gėrimai paprastai turi druskų
ir mineralų, kurie dažniausiai pra-
randami su prakaitu sportuojant ar
užsiimant aktyvia veikla. Tačiau
jeigu žmogus laikosi labai mažai
druskų turinčios dietos, prieš geriant
sporto gėrimus ar vartojant druskos
tabletes, reikėtų pasitarti su gydyto-
ju.

Tinkami rūbai ir
kremas nuo saulės

Esant namuose svarbu dėvėti
kuo mažiau rūbų. Reikėtų stengtis
pasirinkti lengvus, šviesius ir laisvai

tinkamus rūbus. Saulės nudegimai
sumažina kūno sugebėjimą atsivėsin-
ti ir netgi sukelia skysčių netekimą.
Taip pat dažnai sukelia skausmą ir
pažeidžia odą. Jeigu žmogui yra būti-
na išeiti į lauką, patartina apsisau-
goti nuo saulės dėvint plačią skrybėlę
su akiniais nuo saulės ir išsitepant
odą kremu nuo saulės, turinčiu SPF
15 ar daugiau, 30 minučių prieš
išeinant į lauką. Vieni iš veiksmin-
gesnių kremų nuo saulės yra plataus
spektro ar UVA/UVB apsaugą turin-
tys kremai. Taip pat svarbu naudoti
kremą nuo saulės sekant pakelio
nuorodomis.

Saulės smūgis

Saulės smūgis ištinka, kai kū-
nas nepajėgia sutvarkyti savo tem-
peratūros. Kūno temperatūra greitai
pakyla, sustojama prakaituoti ir or-
ganizmas nebeatsivėsina. Kūno tem-
peratūra gali pakilti iki 106 F laips-
nių ar net aukščiau per 10–15 minu-
čių. Saulės smūgis gali baigtis mirti-
mi ar negalia, jei pagalba nesuteikia-
ma laiku. Ženklai, rodantys saulės
smūgį, yra skirtingi, tačiau dažnai jie
gali pasireikšti kaip labai aukšta
kūno temperatūra, paraudusi, karšta
ir sausa oda, greitas ir stiprus pulsas,
galvos skausmas ar svaigimas, pyki-
nimas, pasimetimas ir sąmonės ne-
tekimas.

Ką daryti?

Jeigu pastebite kurį iš šių, rei-
kėtų iš karto kreiptis medicininės
pagalbos ir tuo pačiu metu vėsinti
saulės smūgio ištiktą žmogų. Pir-
miausia patartina nuvesti žmogų į
pavėsį. Kuo greičiau žmogų atvėsin-
kite bet kokiais įmanomais būdais,
tokiais kaip patalpinimas į šaltą
vonią ar dušą, apliekite šaltu vande-
niu. Jeigu drėgmė yra žema, suvynio-
ti žmogų šaltu ir šlapiu audeklu ir
smarkiai vėdinkite. Stebėkite kūno
temperatūrą ir vėsinkite tol, kol kū-
no temperatūra nukris iki 101-102
laipsnių F. Jeigu greitoji medicinos
pagalba užtrunka atvykti, reikėtų
skambinti į ligoninės priimamąjį dėl
tolimesnių žingsnių.

Paruošta pagal
CDC informaciją

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA ,,Drauge”
galima įsigyti

puošnius
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”! www.draugas.org
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VYTAUTAS LANDSBERGIS

Tai dar sykį apie baisų ir nepa-
mirštą nusikaltimą Lietuvos pasieny-
je, Medininkuose, prieš 19 metų. Nu-
stačius įtariamuosius, kurie buvo
tuometinės SSRS VRM kariškiai, ar
jie būtų veikę iš Rygos ar Vilniaus,
turėjo tapti aišku, kad nesipriešinan-
čių pareigūnų žudymas Lietuvos teri-
torijoje yra ne būrelio chuliganų, o
SSRS karinis veiksmas ir karo nusi-
kaltimas. Žudė svetimos valstybės
kariškiai, tęsdami ankstesnius vals-
tybinio teroro žygius. Deja, Lietuvos
generalinė prokuratūra (GP) veikė
tartum svetimos šalies korupcijos
arba politinio veto sąlygomis: kokia
norit žmogžudystė, tik ne karo nusi-
kaltimas! O geriausia, kad nebūtų nė
kaltinamųjų, tad – ir teismo.

Buvo antai suimti omonininkai iš
Latvijos, 1991 metų vasarą šlaistęsi
ginkluoti Lietuvoje, tikrai ne uogeles

rinkę: vienas siautėjęs, deginęs ir
nufilmuotas šiauriniame pasieny (S.
Parfionov), o kitas net asmeniškai
atpažintas Medininkuose žudyto, tik
nenužudyto Tomo Šerno (tai Igor
Gorban arba Gorban). Tyrimams va-
dovaujantis Lietuvos prokuroras A.
Kliunka tąsyk iš T. Šerno parodymų
atvirai šaipėsi, žeisdamas liudininko
orumą ir neigdamas jo žodžių vertę.
I. Gorban paleido, kaip anksčiau S.
Parfionov, nors šis tikrai turėjo būti
teisiamas bent už įsiveržimą ir tero-
ristinį smurtavimą. Beje, parvykęs į
Rusiją jis sutiktas oficialiai, kaip did-
vyris.

Dar trys kiti buvo sučiupti su
ginklais, atimtais iš Medininkuose
nužudytų Lietuvos pareigūnų. Vėliau
– dar du. „Iš kur turite?” – „Mėtėsi
Vilniaus ‘Omono’ sandėly”. Galėjo
paaiškinti, kad iš Kalėdų senelio, ir
GP to būtų vienodai pakakę nebesi-
domėti, netirti ir nekaltinti.

Už I. Gorban kolegos paliudijo,
kad jis tą naktį buvęs Lietuvoje, bet
ne Medininkuose. O T. Šernas atpaži-
no tą pačią figūrą, būdingą eiseną,
laikyseną kaip Medininkų žudiko.
Mažesnė, bet ne nulinė, dingstis kal-
tinti sulaikytąjį būtų valstybės sienos
kirtimas su ginklu ir talkinimas nak-
ties operacijai kitoje vietoje, tikriau-
siai Vilniuje. GP pasirinko įtariamojo
žudymu pasiteisinimą kaip pagrindą
paleisti be teismo. Gal teismas ir
būtų išteisinęs stokodamas šimtapro-
centinių įrodymų, gal jų dar būtų
atsiradę teismo metu, tačiau atrodė,
kad labiausiai nenorima atviro teis-
mo ir tarptautinio dėmesio. Kas nors
to labai nenorėjo, atspėkit – kas? O
dabar vis dėlto pasirodo, kaip svarbu,

kad vyktų teismo procesas. Aiškėja
nauja kryptis: kokie norite žmogžu-
džiai iš Latvijos, tik ne iš Lietuvos.
Latvių žinovas paaiškino spaudoje,
kodėl Maskvai ši istorija tinka.

Vis dėlto vienas, dar vienas įta-
riamasis galų gale teisiamas. Kas
nors vėliau blaiviai įvertins ankstes-
nius ir dabartinius GP veiksmus, pa-
lyginęs tą, kitą ir trečią kaltinamąją
medžiagą. Jos nevienodos pagal svorį,
o traktavimo skirtumai nesuvokiami.
Tačiau bylai svarbu, kad teisme išky-
la naujų faktų. Tad ir naujų vilčių, jog
teisingumas galimas.

Anksčiau niekur nebuvo minimi
T. Šerno parodymai, įrašyti iš karto
ligoninėje, kai jis pirmąsyk atgavo
sąmonę. Kodėl anksčiau jų nebuvo –
dar viena Lietuvos posovietinio tei-
singumo paslapčių. Ten T. Šernas
sako matęs įsiveržusius į vagonėlį
penkis vyrus karine apranga, jie kal-
bėję rusiškai, o vienas – ir lietuviškai;
pasako ir žodį „Omonas”, ir vieno
atpažintojo pavardę – Makutinovič.

Galėjo apsirikti, bet ši įžymi
pavardė byloje nutylėta, gal nė alibi
netikrinta ir niekad viešai neminima.
(Beje, nutylėta ne vienintelė.) B.
Makutinovič iš Vilniaus krašto turėjo
daug pažįstamų arba draugų anuo-
metinėje posovietinėje Lietuvos tei-
sėsaugoje. Sausio 13-ąją perėjęs į
agresoriaus pusę, grobęs pastatus ir
ginklus, o rugpjūtį-rugsėjį su visu
savo „Omonu” išvesdintas į Rusiją,
po kurio laiko buvo grįžęs tvarkyti
turto dalykų. Žmonės atpažino ieško-
mą valstybės priešą, paskambino į
VRM... Vištoms juokai. Patikrinkit,
mokslininkai, ar įregistruotas minis-
terijoje toks skambutis.

Interneto svetainėje Slaptai.lt ir
laikraštyje „XXI amžius” žurnalistas
Gintaras Visockas pateikia būdingų
detalių iš dabar vykstančio įtariamo-
jo K. Nikulin-Michailov teismo. Besi-
klostanti net sistema, išankstinis
planavimas. Tyrėjai įmantriai kreipia
mintį – neva žudė tik rygiečiai, jokiu
būdu ne Vilniaus omonininkai. Prisi-
minkime – net ta trijulė, pas kurią
pirmiausia rasti nužudytųjų ginklai,
išvengė griežtesnio klausimo. Bet liu-
dininkų nūnai pateikiamos detalės
byloja, kad čia galėjo būti ir vietinių
SSRS VRM išlaikomų teroristų dar-
bas. Kooperacija. Kai kur atskleistas
net tyrėjų sukčiavimas rašant ap-
klausos protokolą. Pražudyti doku-
mentai...

O jei vis dėlto Rygos „Omonas”,
tai štai vienas liudininkas teigia, jog
tą kariavusiųjų Afganistane būrelį
žudynių naktį į Medininkus vedęs
minėtas štabo viršininkas S. Parfio-
nov. Bet jį Lietuvos GP, vadovaujama
dar A. Paulausko, paleido patį pirmą-
jį. O štai I. Gorban paleidome pasiū-
lius tiriančiam prokurorui Rolandui
Stankevičiui, kuris ar ne prieš metus
viltingai atsiduso: jau ateina senaties
terminas... Dabar dar sumąstė suktai
paklausti liudininko: ar turite įrody-
mų, kad K. Michailov nekaltas? Jei
ne – tebūnie tas vienas kaltas.

Nebeilgai liko gaišinti ar varta-
lioti K. Michailov teismą. Nepakeitus
kaltinimo į karinį nusikaltimą byla
bus nutraukta. Tada galima Latvių
gatvės užduotis bus įvykdyta, visiems
be galo palengvės. Ir Petras Cvirka
amžinai stovės.

,,Lietuvos žinios”
Vytautas Landsbergis – lietuvių

politikas, visuomenės veikėjas, Euro-
pos parlamento narys.

MEDININKAI: TINKAMAI
ĮVERTINTI AR NUVERTINTI?

Solidari visuomenė
ar suirzusi minia?

ANDRIUS NAVICKAS

Esame suirzę žmonės, įpratę skųstis praktiškai viskuo. Pradedant
karščiais, mašalų gausa ir baigiant prasta valdžia. Žiniasklaida
kasdien daugina paskalas apie įvairiausias nesėkmes ir nepa-

sitikėjimą visais ir viskuo. Į klausimą – kaip gyveni, kaip sekasi? – atsakyti
„gerai” – netaktiška ir įžūlu. Susikaupusių nuoskaudų išsakymas tapo
svarbiausiu dalyku, iš kurio audžiamas viešosios erdvės tinklas. Įvairios
apklausos vienareikšmiškai skelbia, jog absoliuti dauguma Lietuvos
gyventojų nepatenkinti dabartine padėtimi. Nepasitikima ir demokratinių
politinių įstaigų sugebėjimu teisingai ir veiksmingai spręsti realias
žmonių problemas. Net tikrai didelis pasitikėjimas Lietuvos Prezidente
daugiausia paremtas piktdžiuga, kad ji baudžia mus erzinančius veikėjus.
Džiaugiamės kiekviena griežtesne intonacija. Prasikaltusieji turi būti
nubausti, o prasikaltę – praktiškai visi, nes visuotiniame irzulyje nebe-
lieka teisiųjų, darbščiųjų ir sąžiningųjų, o tėra dar neatskleistieji.

Lietuvos vadavimasis iš sovietinio totalitarinio jungo skambiai pava-
dintas dainuojančia revoliucija. Prieš du dešimtmečius sužavėjome
pasaulį rimtimi ir atkakliu ryžtu siekti istorinio teisingumo. Šimtatūk-
stantinių mitingų dalyviai degė laisvės troškimu ir atrodė, kad ši ugnis
gali sudeginti kiekvieną kliūtį. Šiandien mitingai visai kitokie. Juose daug
pykčio, nevilties ir lengvų sprendimų iliuzijos. Paprastai juose teisingos vi-
suomenės kūrimas sutapatinamas su politine kurio nors valdininko egze-
kucija. Esą tereikia pakeisti vieną ar kitą teisėją, prokurorą, ministrą ir
viskas eisis kaip sviestu patepta.

Ar mes – suirzusi minia, kurios šventovės – prekybos centrai, – dar
turime pagrindą, sujungiantį mus į vieną valstybę apskritai? Ko mes sie-
kiame? Įpratome skųstis dėl gausių neteisingumo apraiškų, tačiau ar su-
gebėtume sutarti, kokią visuomenę galima vadinti teisinga? Ar sugebame
apriboti savo įnorius dėl bendro gėrio? Ar bent tikime, kad toks bendrasis
gėris gali egzistuoti ir galima kurti valstybę, kurios piliečiai ne varžosi tar-
pusavyje, bet vienas kitą papildo ir paremia?

Nuėjome sudėtingą kelią, kuriame būta daug okupacijų, laisvės kovų.
Ne kartą įrodėme, kad didelio pavojaus akivaizdoje sugebame susitelkti,
tapti vienu kumščiu. Žalgirio mūšis iki šiol vadinamas viena didingiausių
mūsų istorijos datų. Tačiau ne lengviau gyventi taikos sąlygomis, kai ten-
ka ne tiek gintis nuo priešų, bet išskleisti savo unikalią tapatybę, kuria
kiekviena tauta apdovanota.

Kurianti tauta turi išlįsti iš karo apkasų ir nebijoti susitikimo su
kitoniškumu, turi išmokti ne tik gedėti prarastų galimybių ar apribojimų,
bet ir džiaugtis tuo, kas sukurta.

Labai skubėjome vaduotis iš sovietinės imperijos ir vytis Vakarų
pasaulį, iš kurio okupacija mus išplėšė. Viskas iš tiesų keitėsi labai greitai,
tačiau bėda ta, kad skubėdami stoti į vieną ar kitą tarptautinę organi-
zaciją, priimdami įvairias direktyvas, vis dar jautėmės tarsi kraudamiesi
kelionės lagaminą, kurio prireiks, kai nukeliausime į kelionės tikslą. Į
lagaminą prigrūdome daug įvairiausių dalykų, tačiau šiandien kyla klausi-
mas – o kur visgi keliaujame? Juk jau esame Europoje, kuri, beje, gerokai
skiriasi nuo tos svajonių šalies, kurios vaizdinį buvome susikūrę vergijos
metu. Galime būti ne tik įvairių direktyvų vykdytojais, bet ir Europos ta-
patybės kūrėjais, tačiau bėda ta, kad irzulio šiandien kur kas daugiau nei
kūrybiškumo ar bendrystės.

Galima piktintis, kad mūsų politikams šiandien trūksta strateginės
vizijos. Jos tikrai negali atstoti atkaklus premjero kartojimas, kad mūsų
svarbiausias tikslas – įsivesti eurą. Tarsi talpesnis lagaminas gali išspręsti
žmogaus, nežinančio, kur keliauja, problemas. Tačiau ne valdžia turi nu-
rodyti visuomenei tikslus, bet visuomenė turi teikti gaires savo išrinktai
valdžiai. Jei mes patys nebežinome, ko norime, ir viskas mus erzina, nie-
kuo nepasitikime, tai kokie pokyčiai gali ką nors pakeisti?

Niekada nebūna visiems tinkančio oro. Vieni mėgsta karštį, kiti –
šaltį. Lietingą birželį meldėme kaitros, tropiškai tvankią liepą svajojome
apie gaivą. Auginantieji daržoves skundžiasi karščiais, poilsiautojai niršta
ant debesų. Keikiame mokesčius, tačiau norime pakankamai plataus ir
veiksmingo viešojo sektoriaus. Norime teisių, bet ne pareigų. Norime par-
duoti brangiau, bet pirkti pigiau. Norime nesidomėti viešais reikalais, ta-
čiau turime kategorišką nuomonę, kad jie tvarkomi prastai. Dejuojame dėl
išvykstančiųjų svetur, tačiau nelabai žinome, kas bendro tarp čia liku-
siųjų.

Idant atsakytume į klausimą – kas mus dar jungia? – pirmiausia turi-
me išsivaduoti iš aukos sindromo ir irzulio. Juk ne tik problemos, bet ir jų
sprendimas glūdi mumyse, mes nesame aplinkybių aukos ir visada turime
galimybę rinktis – bent jau ar gedėti dėl prarastų galimybių, ar džiaugtis
tuo, kas sukurta, ir kiekvieną dieną suvokti kaip naujų galimybių dovaną.
O kai pripažinsime savo laisvę rinktis, tada jau galėsime ir tartis su kitais
laisvais piliečiais dėl bendrų reikalų, dėl bendro projekto, vardu „Lietu-
va”, turinio.

Lrt.lt

Nustačius įtariamuosius,
kurie buvo tuometinės SSRS
VRM kariškiai, (...) turėjo
tapti aišku, kad nesiprieši-
nančių pareigūnų žudymas
Lietuvos teritorijoje yra ne
būrelio chuliganų, o SSRS ka-
rinis veiksmas ir karo nusi-
kaltimas. (...) Deja, Lietuvos
generalinė prokuratūra vei-
kė tartum svetimos šalies
korupcijos arba politinio ve-
to sąlygomis: kokia norit
žmogžudystė, tik ne karo
nusikaltimas!
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Andrius ir Gytis su tėvu Fort York.

Dainų šventės įspūdžiai
GYTIS KRIAUÇIÙNAS

Laba diena. Kaip matote, mano
vardas yra Gytis Kriaučiūnas. Man
yra 14 metų ir gyvenu aš West La-
fayette mieste. Čia yra mano pirmas
straipsnis į ,,Draugą”, tai tikiuosi,
bus įdomu jį skaityti.

Savo namuose rasdavau lietu-
viškų žurnalų, kur buvo reklamuoja-
ma praėjusi Dainų šventė. Man at-
rodė labai įdomu. Todėl vieną kartą
mama pasakė, kad mums reikia va-
žiuoti repetuoti į Indianapolį Dainų
šventei. Taip viskas ir prasidėjo.

Pati kelionė į Toronto miestą bu-
vo ilga. Pirmą dieną nuvažiavome į
Lansing miestą, pas senelius Kriau-
čiūnus. Kitą dieną pavalgę išvažiavo-
me į Torontą. Labai buvo įdomu per-
važiuoti sieną į Kanadą. Pagaliau
atvažiavome į mūsų viešbutį – ,,Cour-
tyard by Marriott”. Tą naktį ėjome į
Marijono Mikutavičiaus koncertą. Jis
tikrai gerai dainavo ir buvo verta
klausytis. Grįžom į viešbutį visi pa-
vargę ir laukėme rytojaus ilgos Dainų
šventės repeticijos.

Ryte atsikėliau, pavalgiau ir kar-
tu su mama ir broliu nuėjome į ,,Mar-
riott Airport” viešbutį. Ten susi-
tikome Indianapolio choro vadovę
Dalią Mockienę. Įlipome į autobusą ir
išvažiavome į ,,Hershey Center”. Išli-
pus vaikų chorai atsiskyrė nuo jauni-
mo choro. Kaip grupė atsisėdome ir
po neilgos pertraukos pradėjome dai-
nuoti. Kai visas dainas padainavome
po vieną kartą, tada susijungėme su
jaunimo chorais didžiojoje salėje.
Tada turėjome visas dainas vėl pa-
dainuoti. Nors buvau labai pavargęs,
buvo labai smagu klausytis visų daly-

vių.
Pagaliau, prieš penktą valandą

baigėme ir nuvažiavome autobusais
atgal į ,,Marriot” viešbutį. Aš su bro-
liu viešbutyje nuėjome paplaukioti
baseine. Po to persirengėme ir ėjome
į Dainų šventės ,,Street Party”. Ten
buvo daug maisto ir muzikos. Susiti-
kome su Mockų šeima ir mano sene-
liais, pasikalbėjome apie ateinantį
koncertą. Seneliams buvo labai įdo-
mu klausytis, bet aš buvau pavargęs
po ilgos dienos. Pagaliau grįžome į sa-
vo viešbutį. Ten labai gerai išsimiego-
jome.

Kitą rytą pavalgę pusryčius kam-
baryje nuėjome į šv. Mišias. Visos vie-
tos jau buvo užimtos, tai mums reikė-
jo gale stovėti ir klausytis. Buvo labai
įdomu ir smagu klausytis lietuviškų
šv. Mišių, nes labai seniai tokiose da-
lyvavau – turbūt prieš dvejus metus.
Po to trumpam dar gavome pasimau-
dyti baseine ir tada nuėjome į kavinę
papietauti.

Vėliau ruošėmės koncertui. Aš
buvau nervuotas, bet ir linksmas.
Pirmą kartą dalyvavau tokioje šven-
tėje. Su šeima ir seneliais nuvykome
autobusu į ,,Hershey Center”. Su bro-
liu nuėjome į salės galą. Dar nebuvo
daug žmonių, bet visi pradėjo rinktis.
Beveik visi dainininkai buvo atsisėdę,
kai mes atsisėdome. Po maždaug 20
minučių prasidėjo šventė. Pradžioje
sugiedojome Kanados, Amerikos ir
Lietuvos himnus. Tada po kelių dai-
nų buvo vaikų chorų pirma daina
,,Buvo žodis ‘Lietuva’”. Buvo labai
gražu dainuoti ir klausytis jaunimo ir
suaugusių chorų dainų, kurių aš
anksčiau nebuvau girdėjęs. Taip pat
buvo įdomu stebėti spektaklį, kuris
vyko tarp tam tikrų dainų.

Po ilgo laiko buvo pertraukėlė, ir
aš nuėjau nusipirkti gėrimo. Tada
grįžau ir dar galėjau pailsėti kelias
minutes prieš šventei vėl praside-
dant. Mes dar daug dainavome, pa-
baigoje buvau labai pavargęs. Bet ta-
da prasidėjo paskutinė daina ,,Pas-
veikinkim vieni kitus” ir M. Mikuta-
vičius išėjo ant scenos. Visi pradėjo-
me šaukti. Greitai padainavome ir
visi skubėjome į autobusus važiuoti
atgal į viešbučius. Man buvo labai
smagu dalyvauti, raginu kitus daly-
vauti šioje šventėje kitą kartą.

Kelionė į Dainų šventę
ANDRIUS KRIAUÇIÙNAS

Liepos mėn. pirmą dieną apie vi-
dudienį išvažiavome iš namų į Miči-
ganą. Važiavome apie keturias valan-
das iki senelių namų. Kitą rytą išva-
žiavome į Kanadą. Tai buvo mano
pirmas kartas Kanadoje.

Mums pasisekė greitai perva-
žiuoti sieną. Kai nuvykome į viešbu-
tį, sunešėme savo daiktus ir ėjome į
baseiną pasimaudyti. Labai smagiai
praleidome laiką ten. Po baseino nu-
ėjome į restoraną. Aš ten valgiau
labai skanų sumuštinį. Po vakarienės
važiavome į ,,International Center”,
nes ten vyko Mikutavičiaus koncer-
tas. Man labai patiko. Man labiausiai
patiko dainos ,,Pasveikinkim vieni
kitus” ir ,,Trys milijonai”. Gana vėlai
grįžome į viešbutį ir iš karto nuėjome
miegoti.

Kitą rytą atsikėlėme ir pavalgė-
me pusryčius. Po pusryčių nuėjome
prie autobusų, kurie mus nuvežė į
,,Hershey Center”. Mes ten visą die-
ną repetavome. Buvo labai ilga, bet
smagi diena. Kai grįžome, ėjome į ba-
seiną ir po to į vakaronę. Ten buvo
skanaus maisto. Pavalgę grįžome į
savo viešbutį miegoti.

Kitą rytą pusryčiavome savo
kambaryje. Tėvai mums paruošė ko-
šę. Tada ėjome į šv. Mišias. Po šv. Mi-
šių pietavome šalia esančiame ,,Cof-
fee Time” restorane, kuriame aš val-
giau sumuštinį. Po to susitikome su
seneliais ir kartu ėjome į autobusą,
kuris mus nuvežtų į ,,Hershey Cen-
ter”. Nuvykus ten, dalyviai ėjo per
vienas duris, o žiūrovai – per kitas
duris. Buvo dar daug laiko prieš kon-
certą, tai mes kalbėjomės su drau-
gais. Tada buvo laikas pradėti!

Šventė prasidėjo su Kanados,
Lietuvos ir Amerikos himnais. Taip
pat viso koncerto metu vyko spektak-
lis. Buvo smagu spektaklį stebėti. Per
mūsų paskutinę dainą ,,Pasveikin-
kime vieni kitus” Mikutavičius dai-
navo su mumis. Man tai labai patiko.
Kai grįžome į viešbutį, užsakėme picą
su kitais lietuviais iš Indianapolio.
Visi nuėjome į baseiną ir atšventėme
koncertą. Pica buvo labai skani. Tik-

rai smagiai praleidau laiką, bet jau
buvo laikas eiti miegoti.

Kitą rytą visa šeima važiavome į
Ontario Science Center. Ten buvo
daug ką veikti. Vienoje vietoje buvo
labai daug žaidimų. Su broliu nuėjo-
me į specialią parodą, kurioje buvo
pristatyta daug daiktų iš ,,Harry Pot-
ter” filmų. Tikrai buvo įspūdinga ir
man tas ypač patiko.

Tada važiavome į Fort York tvir-
tovę – Toronto miesto pradžią.
Nuvykę pirma visi suvalgėme po por-
ciją ledų, kurie buvo skanūs. Tada
gidas mums papasakojo apie tvirtovę.
Daug ko išmokau. Užmiršau pa-
klausti skaitytojų – ar galite atspėti,
kur ta tvirtovė yra? Tarp dviejų greit-
kelių! Po turo matėme, kaip kareiviai
šaudo iš patrankų. Aš tai nufilmavau,
nors buvo labai daug dūmų. Kada
ruošėmės išeiti, dingo elektra. Mūsų
planas buvo važiuoti į Midieval
Times – viduramžių laikų atrakcio-
ną/vakarienę. Ten taip pat turėjo
vykti riterių kovos. Deja, ten taip pat
nebuvo elektros, todėl programa bu-
vo nutraukta. O aš taip norėjau ten
važiuoti. Todėl išvykome į Niagara
Falls miestelį. Pakeliui sustojome
užkąsti sumuštinių. Po kažkiek laiko
sustojome viešbutyje. Jie turėjo ba-
seiną! Aišku, man ten patiko.

Kitą rytą nuvykome į Niagara
Falls Kanados pusėje. Pirma plaukė-
me laivu. Buvo tikrai įspūdinga. Lai-
vas plaukė labai arti krioklio, todėl
sušlapome. Po to galėjome takeliu
nueiti prie krioklio ir net eiti už jo.
Ten taip pat buvo įspūdinga. Po to
nuėjome žiūrėti filmą, kuris papasa-
kojo, kaip krioklys buvo sukurtas.
Ant mūsų pylė vandens, snigo. Man
tas labiausiai patiko. Tada mums tė-
vai nupirko skanių dešrelių, dar ėjo-
me į parduotuvę. Aš ten nusipirkau
marškinėlius ir skanių ledų. Iš ten
važiavome į Erie, Pennsylvania. Šalia
viešbučio valgėme skanią vakarienę
ir, aišku, ėjome į baseiną. Kitą rytą
važiavome į pusiasalį, įsikišusį į Erie
ežerą. Bridome į vandenį. Iš ten va-
žiavome ilgą kelią namo – apie aštuo-
nias valandas. Buvau labai gera su-
grįžti į namus.

Gytis ir Andrius Kriaučiūnai Dainų šventėje.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG
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APIE DAINÛ ŠVENTÊ, PLAUKUS IR PILVÂ

VOKIETIJOS SPAUDA APIE A. BRAZAUSKÂ

Nors įvykusi puiki Dainų šventė
jau praeity, man vis dar norisi šį bei
tą apie ją prabilti. Gal ne apie patį
įvykį, bet jį ,,Drauge” aprašiusius.
,,Draugo” redaktorė Laima Apanavi-
čienė trumpai, smagiai ir įdomiai ap-
rašė šventės eigą, nepagailėjo ir nuo-
traukų. Nuotraukose ieškojau pažįs-
tamų, akimirkų, kurios buvo. Ramy-
bės tik nedavė liepos 14 d. ,,Drauge”
išspausdintas Romualdo Kriaučiūno
straipsnis ,,Dainų šventės įspūdžiai ir
įvertinimai”. Jis aprašo, kaip į Toron-
tą važiavosi per lėtai, ją įvertino dve-
jetuku, tačiau informaciją visuome-
nei įvertino penketuku. Pačiai Dainų
šventei straipsnio autorius duoda
penketuką su minusu. Taigi, visai pa-
našiai, kaip mano Vinco Kudirkos
mokykloje Kaune. Gerai aprašei, ga-
vai penketuką, bet jei sąsiuviny prat-
rynei skylę, gavai penketuką su uode-
ga. Kažin, kur galėjo būti ta Dainų
šventės uodegos netobulybė? Tikrai,

tik pačioje netobulybėje.
Bet Dainų šventės aprašyme

maišosi ir pilvas. Ką kur kas valgė ir
kiek mokėjo – tai asmeninė bėda (ga-
lima ir nevalgyti). Kodėl aprašant
Dainų šventę  turi būti reikalingi ko-
mentarai apie šį bei tą, kokios spalvos
buvo dešrelės ar kaip vėjas šiaušė mo-
terų plaukus autobuse be vėsini-
mo. Tai atskira tema. Kalorijas ir
plaukus R. Kriaučiūnas įvertino tre-
jetuku.

Paliekant autoriaus kelionę, deš-
reles ir plaukus ramybėje, ramiai
lauksiu kitos Dainų šventės. Šios
šventės metu buvau sužavėta, maty-
dama Kriaučeliūnų vardo Montessori
mokyklėlės Čikagoje mano buvusį ke-
turmetį darželinuką, stovintį kompo-
zitoriaus ir dirigento vaidmenyje.
Sėkmės visiems!

Liuda Germanienė
Lisle, IL

PATIKSLINIMAS
Ačiū už „Drauge” perspausdintą

dr. Balio Palioko straipsnį apie Da-
riaus ir Girėno skrydį (2010 m. liepos
16 d.). Norėčiau, nors tai ir neypatin-
gai svarbu ir nekeičia straipsnio
turinio, patikslinti keletą faktų. B.

Palioko gyvenimo metai yra 1898–
1982, Emiliją Masiliūnaitę jis vedė
1938 metais.

Indrė Tijūnėlienė
Lemont, IL

TIE PATYS VEIDAI
Labai dažnai ,,Drauge” matome

ir matome tuos pačius veidus. Vieną
dieną ponas Jonas Plačiabarzdis stovi
su grupe žmonių. Kitą dieną ponia
Birutė Kreivakojienė sėdi su grupe
žmonių. Po dienos kitos – vėl tas pats
ponas Plačiabarzdis sėdi su kita
grupe žmonių, o dar už dienos kitos –
vėl ta pati ponia Kreivakojienė stovi
su kita grupe žmonių. 

Ar nebūtų įmanoma parodyti ir
kitų, dar mums nematytų veidų?
Atsiprašau, jeigu ponas Plačiabarzdis
ar ponia Kreivakojienė yra tarp
,,Draugo” prenumeratorių. Mano
tikslas nebuvo juos įžeisti. Aš šias
pavardes pasiėmiau, kaip sako, ,,iš
savo kepurės”. 

Valentinas Ramonis
Lemont, IL

DONATAS JANUTA

,,Štai šiandien prisimindami Al-
girdą Mykolą Brazauską, turime pri-
pažinti, kad vertiname jį veikiau
emociškai, nei vadovaudamiesi fak-
tais apie nuveiktus ar nenuveiktus
darbus.” (Egidijus Vareikis, ,,Drau-
gas”, 2010 m. liepos 1 d.). 

Emocijos yra natūrali reakcija
vertinant žmogų kaip žmogų. Bet
dabar daug dėmesio buvusiam prezi-
dentui Algirdui Mykolui Brazauskui
rodoma ne todėl, kad jis buvo vien tik
žmogus, bet todėl, kad jis Lietuvą
valdė daugiau negu pusę praėjusių 20
nepriklausomybės metų. Ne emoci-
jos, bet faktai apie jo veiklos rezulta-
tus yra svarbiausia, vertinant poli-
tiką, kurio sprendimai palietė kiek-
vieno Lietuvos gyventojo kasdieninį
gyvenimą ir ateitį.

Buvusio prezidento Brazausko
asmeniškai nepažinojau ir nebuvau
sutikęs. Todėl negaliu pasigirti, kaip
Raimundas Lapas (,,Draugas”, 2010
m. liepos 10 d.), kad jis man kokią
knygą autografavo ar kad jo prašymu
kas nors pasiūlė man puoduką arba-
tos ar kokią kitą paslaugą ar malonę.
Ir šokti manęs Brazauskas tikrai ne-
kvietė, nors toks gestas buvusiai
,,Draugo” vyr. redaktorei padarė tokį
įspūdį, kad ji viešai apie tai paskelbė
(tame pačiame Lapo straipsnyje).
Tačiau nors nebuvau prez. Brazaus-
ko nei sutikęs, nei sulaukęs iš jo jokių
asmeninių malonių, per paskutiniuo-
sius 20 metų gerai susipažinau su jo,
kaip Lietuvos prezidento ir premjero,
veikla, kaip politiku ir šiek tiek kaip
žmogumi.

Prez. Brazauskas aiškiai buvo
doras žmogus ir gabus politikas. Ir,
atrodo, jis tikrai pagal savo supra-
timą norėjo valstybei gero. Daug gero
Lietuvai buvo padaryta per praeitus
20 metų, prie ko jis prisidėjo ir tą
reikia pripažinti. Tačiau Brazauskas
buvo išauklėtas sovietinėje sistemoje
ir niekuomet neatmetė, turbūt nepa-
jėgė atmesti, tos sistemos mąstymo ir
tvarkos, įskaitant ir jos nomenkla-
tūrinių privalumų. Todėl jo palikimas
Lietuvai atnešė ne tik gero, bet ir
daug žalos, kuri pastebima ir šian-
dien ir turbūt dar ilgai tęsis ateityje. 

Brazausko žalingą įtaką Lietuvai
ir jo palikimą galima mandagiai nu-
tylėti, kada kalbame apie jį kaip žmo-
gų. Bet negalima to nutylėti, kada
kalbame apie Brazauską kaip Lietu-
vai vadovavusį politiką. Kai į viešumą
iškeliami neigiami ar nepatogūs fak-
tai apie Brazausko veiklą, yra mažiau
negu nesusipratimas vadinti tai ,,per-
sekiojimu, šmeižimu ir šantažo vaju-
mi” (R. Lapas, ten pat). Dar blogiau
yra pravardžiuoti tuos, kurie mėgina
objektyviai įvertinti Lietuvos valsty-
bės nueitą kelią, vadinant juos ,,sau-
jele piktavalių, suklaidintų avelių,
įniršusių ir neapykanta pulsavusių”
(ten pat) vien dėl to, kad tavo nuo-
monė nesutampa su jų.

Nereikia minėti ,,Draugystės”
viešbučio ,,prichvatizacijos” ir jo ati-
davimo savo žmonai ir kitų finansi-
nių skandalų, susijusių su Brazaus-
ku. Tik pažiūrėkime į šiandieninę
Lietuvą, kurios kryptį ir ateities eigą
Brazauskas nustatė, šaliai vadovau-
damas daugiau negu pusę praėjusių

20 metų. Lietuva šiandien dvasiškai
ir ekonomiškai yra suirusi. 

Palyginkime Lietuvą su Estija.
Pasaulinė ekonominė krizė palietė
visus kraštus, bet ne visos valstybės
vienodai kenčia nuo jos. Estija, ma-
žiausia iš trijų Baltijos šalių, pasau-
linės krizės metu turi stipriausią eko-
nomiką. Ji, net ir krizės metu tvar-
kingai susitvarkiusi savo finansus,
yra vienintelė iš Baltijos valstybių,
planuojančių ateinančiais metais
įsivesti eurą. Jos gyventojai nebėga į
kitas šalis, nors didelė dalis Estijos
gyventojų net nėra estų tautybės. Es-
tijoje nekalbama, kaip Lietuvoje, kad
jauniems žmonėms nėra perspektyvų
ateičiai. Nėra Estijoje ir tokio masto
korupcijos, kaip Lietuvoje.

Skirtumas tarp šiandieninės Es-
tijos ir Lietuvos yra ryškus, kaip yra
aiški ir to skirtumo priežastis. 1992
metais Estija premjeru išrinko refor-
matorių, kai tuo pačiu metu Lietu-
voje su savo perkrikštyta komunistų
partija pradėjo vadovauti Brazaus-
kas. Kai Skandinavijos valstybių pri-
tyrę specialistai buvo pakviesti būti
Estijos valdžios patarėjais, Brazaus-
kas apsistatė sena sovietinės nomen-
klatūros chebra, kurią pasodino į
valdiškas vietas. Tos Brazausko che-
bros nariai vadovauja Lietuvai ligi
šiol. Brazauskas ir jo sovietinė no-
menklatūra ne tik nepajėgė daryti
veiksmingus sprendimus valstybės
naudai, bet ji visuomet pirmiausia
pasirūpindavo savimi, o ne valstybe.
Tokiems nebuvo nei laiko, nei noro
rūpintis valstybės nauda. 

Kiek kartų esame girdėję iš Lie-
tuvos žmonių, kad valdžioje – visi
vagys? Kodėl tiek daug kalbama ir
rašoma Lietuvoje apie korupciją, bet
per 20 metų valdžia mažai ką daro,
kad ją sutvarkytų ir panaikintų? Ne-
nuostabu, jei sekdami valdininkų
pavyzdžiu, didelė dalis Lietuvos gy-
ventojų nemoka sąžiningai mokesčių,
jaučia pareigą tik sau, o ne valstybei,
priima kyšininkavimą kaip priimtiną
kasdieninio gyvenimo faktą ir siunčia
savo jaunimą į užsienį. Tai yra svarbi
Brazausko palikimo Lietuvai dalis.

O kad Brazauskas pradžioje at-
skyrė Lietuvos komunistų partiją
nuo Maskvos ir padarė kitus žygius
nepriklausomybės link, tai menkas jo
nuopelnas. Kaip visi pripažįsta, Bra-
zauskas buvo gabus politikas, jis pa-
stebėjo, kad įvykiai rieda be jo, kad
traukinys jau važiuoja ir jeigu jis ne-
įšoks į jį, bus paliktas nuošalėje. Ne
jis darė įtaką įvykiams, bet įvykiai
darė įtaką jam, kitaip jie būtų jį pra-
lenkę.

Jeigu kas tuo netiki, atsiminkite,
kaip negražiai Sąjūdžio pradžioje
Brazauskas kalbėjo apie trispalvę,
atsiminkite jo žodžius, pasakytus ta-
da: ,,Į savarankišką Lietuvos valsty-
bės idėją aš žiūriu neigiamai.” Bet vė-
liau jis pastebėjo, kad laisvės ir ne-
priklausomybės traukinys jau važiuo-
ja, susigaudė, kaip savo karjerą išsau-
goti, ir pradėjo giedoti kitą gaidą.

Tad Brazauskas buvo doras žmo-
gus, pagal savo supratimą norėjęs
valstybei gero. Gaila, bet tas jo supra-
timas buvo sovietinės nomenklatūros
palikimo dalis. Palikimo, kuris ir to-
liau daro daug žalos Lietuvai.

Dar kartą į A. Brazausko
palikimą pažvelgus

Gal „Draugo” skaitytojai norėtų
sužinoti, kaip Vokietijos  įtakingas ir
plačiai skaitomas savaitraštis „Der
Spiegel” įvertino neseniai mirusį Lie-
tuvos Respublikos prezidentą Algirdą
Brazauską (2010 m. liepos 5 d.). Jis
rašė: „Algirdas Brazauskas, 77 metų
kvalifikuotas inžinierius-statybinin-
kas, jau 1988 metais, kai buvo paskir-
tas Lietuvos Komunistų partijos
vadovu, laikėsi daugiau kaip lietuvis
negu tikras komunistas. Jis pasmer-
kė Stalino įvykdytą jo gimtojo krašto
aneksiją. Po 1991 metais įvykusio
balsavimo-referendumo dėl neprik-
lausomybės paskelbimo Brazauskas
nurodė savo partijai eiti socialde-
mokratų kryptimi ir buvo laikomas
didvyriu. Po to 1993 metais išrinktas
prezidentu. Jis įvedė daugiapartinę
sistemą ir valstybinę lietuvių kalbą.
Tačiau pasibaigus pirmajai kadencijai
Brazauskas pasitraukė iš politinio
gyvenimo; jo nuomonė buvo, kad jau-
nesni žmonės, be komunistinės pra-
eities turėtų perimti valdžią. Toks
požiūris jam pelnė daug pagarbos už
Lietuvos ribų. Brazauskas sugrįžo į
Vilnių kaip kairiųjų partijų koalicijos
vadovas, o 2001 metais tapo prem-

jeru. Jis paruošė Lietuvai kelią į
NATO ir Europos Sąjungą, kur Lie-
tuva buvo priimta 2004 metais. A.
Brazauskas, sunkiai sirgęs vėžio liga,
mirė birželio 26 dieną Vilniuje.”

Nicholas I. Gemell
Crystal Lake, IL
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Lietuv∂s daina sužav∂jo „Microsoft”

Keturiolikai ministerijû liko
vadovauti penki ministrai

Kalvarij¨ turgaviet∂je – suklastoti�  
garsi¨ firm¨ drabužiai

SSSSppppoooorrrrttttaaaassss

300,000 lit¨ – už Lietuvos
pralaim∂tas bylas 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos senosios estra-
dos dainininko Algimanto Frankonio
dukrai Loretai Frankonytei, gyve-
nančiai Los Angeles mieste, nusišyp-
sojo sėkmė. Bendrovė „Microsoft” jos
atliekamą Michael Jackson dainos
„Stranger in Moscow” versiją patal-
pino viso pasaulio internautų lanko-
mame „Windows Media Guide” tink-
lalapyje ir kurį laiką leidžia atsisiųsti
nemokamai. 

Dainininkės nuotrauka puikuo-
jasi pirmame puslapyje, kuriame Lo-

reta pavadinta visapusišku talentu.
Apie ją pateiktoje informacijoje rašo-
ma, kad L. Frankonytė, būdama vos
ketverių metų, papirko visos tuome-
tinės Sovietų Sąjungos žmonių širdis.
O penkerių gavo pirmą kvietimą kon-
certuoti Lietuvos prezidentui. Atli-
kėja reklamuojama populiarios inter-
neto svetainės lankytojams kaip jau
paauglystėje koncertavusi didžiausio-
se Rusijos scenose su tokiomis žvaigž-
dėmis kaip Ala Pugačiova. 15-os dai-
nininkė persikėlė gyventi ir mokytis į
Londoną, ten baigusi mokyklą įrašė
dainą „Trouble with Boys”. Ji nu-
skambėjo populiariame seriale
„Draugai”. Vėliau lietuvaitė iš Lon-
dono persikėlė į Miami ir pradėjo mo-
kytis fotografijos, piešimo, gilinosi į
muzikos verslą. Netrukus ji  grįžo į
sceną. Šiuo metu L. Frankonytė gy-
vena Los Angeles. Ji kuria ir įrašinė-
ja dainas debiutiniam albumui. 

„Talentai pavertė ją tokia unika-
lia ir įvairiapusiška, kaip ir Lietuvos
sostinė Vilnius, iš kurios ji yra kilu-
si”, – rašoma „Windows Media Gui-
de” tinklalapyje, kuriame į pirmą
puslapį patenka to atlikėjo daina, ku-
ri sulaukia daugiausia internautų dė-
mesio. 

Vilniaus Šv. Jurgio bažnyçiâ
ketinama grâžinti Bažnyçiai 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Sostinės centre, beveik Gedimino
prospekte, netoli Arkikatedros stūk-
santį Šv. Jurgio bažnyčios ir karmeli-
tų vienuolyno statinių ansamblį vals-
tybė artimiausiu metu ketina grąžin-
ti Bažnyčiai.

Vyriausybė parengė ir teiks Sei-
mui nutarimo, kuriuo laiminamas
šiuo metu Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos valdomo ansam-
blio grąžinimas buvusiems šeiminin-
kams, projektą.

Pagal Vyriausybės ir Vilniaus ar-
kivyskupijos susitarimą pastaroji dar
leis bibliotekai penkerius metus pa-
gal panaudos sutartį naudotis baž-
nyčios patalpomis, dešimt – vienuoly-
no. Beveik 5,000 kvadratinių metrų
užimančio architektūros ansamblio

patalpose biblioteka saugo 3 mln.
įvairiausių dokumentų. Dėl susigrą-
žinamo turto tolesnio naudojimo
Bažnyčia kol kas neapsisprendusi.

,,Jokie variantai nesvarstomi ir
sprendimai nepriimami”, – tikino Vil-
niaus arkivyskupijos kurijos Ekono-
mo tarnybos teisininkė Lidija Rimai-
tė. Pasak jos, penkeri ar net dešimt
metų, kai patalpomis dar naudosis
biblioteka, – gana ilgas laikas.

Paklausta, ar nėra planų Šv. Jur-
gio bažnyčią vėl atverti tikintiesiems,
teisininkė teigė, kad toks variantas
visada įmanomas. Teisininkės tikini-
mu, natūralu, kad visus galimus baž-
nyčios bei vienuolyno pritaikymo a-
teityje planus pirmiausia lems turi-
mos lėšos.

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (ELTA) –
Sostinės Kalvarijų turgavietėje mui-
tininkai kartu su policijos pareigū-
nais sulaikė suklastotas garsių firmų
prekes. Pareigūnai surengė operaciją,
kurios metu Kalvarijų turgavietėje
aptiko suklastotų sportinių marški-
nėlių ir šortų, kurie buvo pažymėti
,,Adidas”, ,,Puma”, ,,Umbro” ir kitais
žymių firmų prekiniais ženklais. Su-
laikytų klastočių vertė – apie 6,000 litų.

Kaip teigia pareigūnai, sutelkus
pajėgas dažni ir netikėti patikrinimai
netruko duoti teigiamų rezultatų,
nors panašių patikrinimų metu dar-
bą apsunkina po turgavietę žaibiškai
plintanti žinia apie klastočių prekei-

viams iškilusią grėsmę įkliūti teisė-
saugininkams. Tuomet prekeiviai
klastotes greitai nurenka nuo preky-
stalių. 

Vilniaus teritorinės muitinės at-
stovės spaudai teigimu, vien per pir-
mą šių metų pusmetį šios muitinės
pareigūnai sulaikė apie 50,000 įvairių
suklastotų prekių. Tarp jų – klastoti
vaistai, pažymėti ,,Viagra” ženklu,
,,Burberry” drabužiai, ,,Bakugan”
žaislai ir vaistinis preparatas su veik-
liąja medžiaga ,,Tadalafil” – jų Vil-
niaus teritorinės muitinės pareigūnai
per pirmą pusmetį sulaikė apie 11,000
tablečių.

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (ELTA) – Rugpjūčio 1 d. sostinės Katedros aikštėje
vykusioje teatralizuotoje Valdovų rūmų paramos fondo šventėje šauklys pa-
skelbė 1492 m. žinią apie Aleksandro Jogailaičio pakėlimo Lietuvos didžiuo-
ju kunigaikščiu inauguracines iškilmes, o viduramžių riterių klubas ,,Antikos
karys” parodė karybos meną.                                                   ELTA nuotr.

Nuotr. iš asmeninio archyvo.

Barselona, rugpjūčio 2 d. (ELTA)
– Lietuvos bėgikė Živilė Balčiūnaitė
tapo Barselonoje (Ispanija) vykstan-
čio 20-ojo Europos lengvosios atle-
tikos čempionato moterų maratono
bėgimo nugalėtoja. 31-erių metų
lietuvė, kurią treniruoja Romas Sau-
saitis, 42,195 km atstumą įveikė per
2 val. 31 min. 14 sek. Sidabro me-
dalį iškovojo Rusijos atstovė Nailia
Julamanova. Bronza atiteko italei
Anna Incerti. 29-erių metų Rasa
Drazdauskaitė atbėgo 15-a, o 24-
erių metų Remalda Kergytė – 34-a.
Prieš ketverius metus Geteborge
(Švedija) vykusiose Senojo žemyno
pirmenybėse Ž. Balčiūnaitė, kurios
pirmasis treneris buvo Juozapas Ga-
ralevičius, užėmė ketvirtą vietą. 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Lietuva šiemet jau išmokėjo beveik
300,000 litų vykdydama teismų
sprendimus žalai atlyginti ir šalių tai-
kius susitarimus, teigia Vyriausybės
atstovė. Vis dėlto Lietuvos pareigūnai
nesitiki susidurti su panašiomis
problemomis kaip kaimynai lenkai,
kuriems ima trūkti lėšų išmokėti ža-
los atlyginimui dėl dažnai pralaimi-
mų bylų Strasbūro teisme.

Nuo metų pradžios Lietuvoje be-
veik 47,000 litų sumokėta vykdant
Europos žmogaus teisių teismo
sprendimus ir per 240,000 – Lietuvos
teismų sprendimus bei taikius susita-
rimus bylose prieš valstybę, sakė Vy-
riausybės atstovė Strasbūro teisme
Elvyra Baltutytė.

Iš viso lėšos žalai atlyginti 2010
m. siekia daugiau nei 10 mln. litų.
Šios lėšos yra skiriamos iš Teisingu-
mo ministerijos biudžeto. Pasak E.
Baltutytės, iš Lietuvos sumos vertin-
tinos kaip sąlyginai nedidelės.

,,Žymiai daugiau šiemet priteista
iš valstybės Lietuvos teismuose, o ne
Europos žmogaus teisių teisme
(EŽTT), nes pastarasis teismas yra
tik papildoma priemonė, skundžian-
tis dėl valstybės neteisėtų veiksmų”,

– teigia Vyriausybės atstovė. 
E. Baltutytė pažymėjo, kad šioje

srityje Lietuva iš kitų Europos šalių
niekuo ypatingu neišsiskiria. Ji pa-
brėžė, kad spėlioti, kiek reikia valsty-
bei lėšų konkrečiais metais, yra labai
sudėtinga, nes tai priklauso nuo to,
kiek yra priimama sprendimų dėl Eu-
ropos žmogaus teisių konvencijos pa-
žeidimų. 

Per pastaruosius dešimt metų
skundų iš Lietuvos EŽTT padaugėjo
beveik 3,5 kartų. 1999 m. buvo gauti
76 skundai prieš Lietuvą, tuo tarpu
2009 m. – jau 261.

Lenkų dienraštis ,,Rzeczpospoli-
ta” neseniai pranešė, kad dar šiais
metais Lenkijos Užsienio reikalų mi-
nisterijai gali pritrūkti lėšų diploma-
tinių atstovybių ir pačios ministerijos
veiklai, Lenkijai pralaimint bylas
EŽTT. Dienraščiui pavyko nustatyti,
kad 2009 m. teismo skirtos baudos
Lenkijos URM biudžetui kainavo 4,9
mln. zlotų (4,2 mln. litų).

Pasak E. Baltutytės, bylose prieš
Lenkiją 2009 m. buvo priimti 123
sprendimai, kuriuose kalbama bent
apie vieną Konvencijos straipsnio pa-
žeidimą, tuo tarpu prieš Lietuvą – tik
8.

Europos čempionė Živilė Balčiūnaitė. 
ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Iš 15 Vyriausybės narių šiuo metu
dirba trečdalis – 9 ministrai ir prem-
jeras Andrius Kubilius atostogauja.
Penki dirbantys ministrai priversti
pavaduoti devynis poilsiaujančius ko-
legas ir ministrą pirmininką. 

Rugpjūčio 2 d. poilsiauti pradėjo
aplinkos ministras Gediminas Kaz-
lauskas, užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis, teisingumo mi-
nistras Remigijus Šimašius ir žemės
ūkio ministras Kazimieras Starkevi-
čius. Anksčiau į atostogas yra išėję
ūkio ministras Dainius Kreivys, švie-
timo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius, susisiekimo ministras
Eligijus Masiulis, socialinės apsaugos

ir darbo ministras Donatas Jankaus-
kas ir krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė. 

Likusieji penki ministrai privers-
ti vadovauti visoms keturiolikai mi-
nisterijų. Poilsiaujančius kolegas šiuo
metu pavaduoja energetikos minist-
ras Arvydas Sekmokas, vidaus reika-
lų ministras Raimundas Palaitis,
sveikatos apsaugos ministras Rai-
mondas Šukys ir neseniai kultūros
ministro pareigas pradėjęs eiti Arū-
nas Gelūnas. Jiems vadovauja finan-
sų ministrė Ingrida Šimonytė, laiki-
nai einanti ir ministrės pirmininkės
pareigas. Premjeras Andrius Kubi-
lius atostogų išėjo liepos 26 d. Jo poil-
sis truks iki rugpjūčio 20 d. 



Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Rugpjūčio 1 d. įsigaliojo istorinė tarp-
tautinė kasetinių sprogmenų draudi-
mo sutartis, o ją pasirašiusios šalys
įsipareigoja nenaudoti, negaminti ir
neperduoti kitoms šalims šių mirtį
nešančių ginklų. 

Kasetinės ginkluotės sutartis
įsigaliojo praėjus šešiems mėnesiams
po to, kai daugiau nei 30 valstybių
patvirtino 2008 metais 107 šalių pa-
sirašytą sutartį. Tačiau tokios įta-
kingos valstybės kaip Kinija, Rusija,
JAV, Kinija ir Izraelis atsisakė pri-
sijungti prie sutarties, įpareigo-
jančios ją patvirtinusias šalis sunai-
kinti turimas kasetinių sprogmenų
atsargas, teigdamos, kad kasetiniai
ginklai turi teisėtą naudojimo sritį
vykdant kovos veiksmus.

Manoma, jog sutartį patvirtinti
atsisakiusios pasirašyti šalys yra
sukaupusios daugiausiai šių ginklų ir
yra pagrindinės jų gamintojos, nors
šie duomenys yra įslaptinti. Kaseti-
nių ginklų sutartis draudžia ga-
minti, naudoti ir perduoti tokius
šaudmenis. Ji nustato tokios ginklo
atsargų sunaikinimo ir teritorijos,
kur liko tokių naudotų šaudmenų, iš-
valymo terminus. Ji taip pat reika-
lauja, kad sutarties dalyviai suteiktų

pagalbą šio ginklo aukoms.
Sutarties šalininkai, tarp jų

Raudonasis Kryžius, tikisi, kad mo-
ralinis poveikis ilgainiui paskatins
skeptiškai nusiteikusias valstybes ją
patvirtinti.

Tarptautinio Raudonojo Kry-
žiaus komiteto (ICRC) vadovas Jakob
Kellenberger sakė, kad įsigaliojusi
sutartis ,,užtraukia gėdą dėl kase-
tinių sprogmenų naudojimo”. ,,Tiki-
mės, kad jos įsigaliojimas taip pat
paveiks praktiką šalyse, kurios dar
neprisidėjo prie šios sutarties”, – pri-
dūrė jis.

Kasetinės ginkluotės koalicija
(CMC), remdamasi JAV Kongreso
duomenimis, nurodo, kad vien Jung-
tinių Valstijų kasetinių šaudmenų
atsargas sudaro apie 800 mln. ma-
žųjų kasetinių bombų.

Kasetiniai šaudmenys – bombos,
raketos ir artileriniai sviediniai,
sprogdami didelėje teritorijoje išmėto
nedidelius antrinius sprogimo įtai-
sus, kurių daugelis nesprogsta iš kar-
to. Jie daug metų išguli žemėje ir
sprogsta jas palietus kaip minos.

Šios rūšies ginklų priešininkai
pažymi, 98 proc. nukentėjusiųjų dėl
jų sudaro civiliniai asmenys ir beveik
trečdalis jų – vaikai.

Kai kuriose šalyse, tokiose kaip
Laosas, Kambodža ar Vietnamas,
tokių atvejų pasitaiko iki šiol, nors po
karų jose praėjo dešimtmečiai. Laose,
kuriame ateinantį lapkritį įvyks
pirmasis CMC susitikimas, kasmet
apie 300 žmonių nukenčia nuo kase-
tinių sprogmenų, likusių po Vietna-
mo karo.

Sutartį yra patvirtinusios 22 iš
29 NATO šalių, tarp jų Didžioji
Britanija ir Vokietija, turinčios maž-
daug po 50 mln. mažųjų kasetinių
bombų, taip pat Prancūzija. Iš viso
šią sutartį patvirtino 37 šalys, tarp jų
– ir  Lietuva.
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VARŠUVA
Rusija, anot lenkų žiniasklaidos,

kliudo tyrimui dėl Lenkijos preziden-
tinio lėktuvo avarijos prie Smolens-
ko. Maskva vilkina informacijos apie
nelaimės priežastis perdavimą lenkų
tyrimo komisijai ir prokuratūrai,
rašo laikraštis ,,Gazeta Wyborcza”,
remdamasi tyrimo šaltiniais. Len-
kijos generalinis prokuroras Andrzej
Seremet praėjusią savaitę žurnalis-
tams sakė, kad Varšuva vis dar lau-
kia Rusijos teisingumo žinybų atsa-
kymo į teisinės pagalbos prašymus. 

LONDONAS
Iš ,,Wikileaks” nutekintų slaptų

JAV kariuomenės dokumentų paaiš-
kėjo, kad tarptautinė teroristų orga-
nizacija ,,al Qaeda” rengėsi Kabule
surengti keletą išpuolių, panašių į
rugsėjo 11-osios išpuolius JAV, pra-
nešė laikraštis ,,The Guardian”. Do-
kumentuose nurodoma, kad antras
pagal rangą ,,al Qaeda” vadeiva Ai-
man al-Zawahiri įsakė 22 žmonių
grupei užgrobti vieną ar kelis lėktu-
vus Kabulo oro uoste, kad vėliau juos
galėtų nukreipti į kelis taikinius sos-
tinėje Kabule. 

* * *
Didžiojoje Britanijoje parengtas

nuleisti į vandenį pats moderniausias
pasaulyje eskadrinis minininkas,
praneša BBC naujienų svetainė. Pa-
sak Britanijos gynybos ministerijos
darbuotojų, eskadrinis minininkas
,,Daring”, turi visas galimybes vai-
dinti pagrindinį vaidmenį per jūrų
operacijas visame pasaulyje. Pasak
Britanijos gynybos sekretoriaus pa-
vaduotojo Peter Luff, tai pirmasis iš
šešių naujos serijos laivų, kurie gali
kokybiškai pakeisti karališkojo laivy-
no kovines galimybes. 

BEIJING
Centrinėje Kinijoje mažiausiai

51 žmogus žuvo, 15 dingo be žinios,
kai sugriuvo tiltas, ant kurio buvo
susirinkę daug žmonių, norėjusių
pasižiūrėti smarkaus potvynio. Nuo
šių metų pradžios kai kuriuos pieti-
nius, centrinius ir šiaurinius Kinijos
regionus siaubė smarkios liūtys,

sukėlusios smarkiausius per pas-
tarąjį dešimtmetį potvynius. Per šį
laikotarpį žuvo jau apie tūkstantis
žmonių, o dar šimtai dingo be žinios. 

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos savo kovinę

misiją Irake užbaigs numatytu laiku
– rugpjūčio 31 dieną, sakoma prezi-
dento Barack Obama kalboje. Tai
prezidentas pareiškė nepaisant pas-
taruoju metu Irake vėl išaugusio
smurto masto. 

* * *
JAV prezidentas B. Obama gina

savo šalies misiją Afganistane. Užsi-
brėžti tikslai yra ,,kuklūs” ir gali būti
įgyvendinti, pareiškė jis televizijos
stočiai CBS. Anot prezidento, nėra
siekiama, kad Afganistanas taptų
tobulai veikiančia demokratija pagal
Vakarų pavyzdį. Tačiau būtina už-
kirsti kelią tam, kad teroristai ne-
veiktų iš šio regiono, nekurtų tero-
ristų rengimo stovyklų ir nekurptų
išpuolių prieš JAV planų. 

* * *
Buvęs Jungtinių Valstijų vicepre-

zidentas Al Gore išvengs kaltinimų
dėl priekabiavimo prie masažuotojos
ir bandymo smurtauti prieš ją 2006
metais viešbučio kambaryje Portland
mieste. Pareigūnų teigimu, ,,trūksta
patikimų įkalčių”, kad galima būtų
pagrįsti kaltinimus. Šis sprendimas
priimtas praėjus mėnesiui po to, kai
policija atnaujino šios bylos tyrimą. 

JUNEAU
Aliaskoje nukrito didelis krovini-

nis lėktuvas. Jo sprogimas sukėlė
gaisrą Denali nacionaliniame parke,
praneša „Associated Press”. Parko
atstovė Kris Fister pasakė, kad avari-
jos metu žuvo žmonės, tačiau kol kas
jų skaičius neaiškus, nes lėktuvas su-
dužo į šipulius. Lėktuvas sudužo pie-
tiniame Healy kalno šlaite, apytikriai
už 200 metrų nuo pagrindinio kelio ir
už pusantro kilometro nuo parko
valdybos pastato, pranešė K. Fister.

MOGADIŠAS
Somalio piratai užgrobė su Pana-

mos vėliava plaukusį ,,MV Suez” kro-
vininį laivą su 23 narių įgula. Laivas,
kuris gabeno cementą, buvo apšau-
dytas, kai plaukė per Adeno įlanką.
Skelbiama, kad laivo įgulą sudarė
Egipto, Pakistano, Šri Lankos ir
Indijos piliečiai. 

Îsigaliojo kasetinius sprogmenis
draudžianti tarptautinè sutartis

Maskva, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Rusijos valdžia teigia, kad šiuo metu
jai pavyko sustabdyti miškų ir durpy-
nų gaisrų, per kuriuos jau žuvo 34
žmonės, plitimą, rašo BBC naujienų
svetainė.

Per gaisrus, kuriems palanki
sausra ir aukščiausia per 130 stebė-
jimo metų temperatūra, daug žmonių
neteko savo būstų 14-oje Rusijos re-
gionų, bet labiausiai nukentėjo Že-
mutinio Naugardo, Voronežo ir Ria-
zanės sritys.

Nepaprastųjų padėčių ministe-
rija paskelbė, kad per praėjusias dvi
paras gaisrai nepalietė nė vieno namo
ir nė vienas žmogus nežuvo.

Rusijos ministras pirmininkas
Vladimir Putin surengė pasitarimą
su nukentėjusių nuo gaisrų regionų
gubernatoriais ir svarstė, kokią pa-
galbą galima suteikti gyventojams,
likusiems be pastogės. Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev davė nu-
rodymą pasitelkti į pagalbą gesinti

gaisrų Gynybos ministerijos pajėgas.
Rugpjūčio 1 d. ugnis iš viso buvo apė-
musi 128,000 hektarų.

V. Putin buvo susitikęs su su-
degusio Verchniaja Verėjos kaimo
Žemutinio Naugardo srityje gyvento-
jais, kurie skundėsi jam, kad vietos
valdžia nesugebėjo, jų nuomone, ko-
voti su gaisrais. V. Putin atsakė, kad
vietos savivaldos vadovai, kuriais
nepatenkinti gyventojai dėl gaisrų,
turi atsistatydinti.

V. Putin taip pat pažadėjo nete-
kusiems pastogės žmonėms dosniai
atlyginti patirtus nuostolius, tarp jų
po 3 mln. rublių (262,000 litų) na-
mams atstatyti.

Daugelis stebėtojų mano, kad
beveik kasdien rodomos V. Putin kal-
bos gaisrų tema yra susijusios su jo
politinėmis ambicijomis – galbūt su
noru dalyvauti 2012 metų prezidento
rinkimuose.

Per susitikimą su gubernatoriais
jis palygino gaisrų bangą su Antruoju
pasauliniu karu. Maskvoje vėl jaučia-
mas dūmų kvapas iš nusausintų dur-
pinių pelkių, degančių į rytus nuo
Rusijos sostinės. Todėl ekologai pata-
ria būti užsirišusiems vatos ir marlės
kaukes labiausiai pažeidžiamiems gy-
vento-jams – pagyvenusiems žmo-
nėms ir vaikams iki trejų metų. 

Rusijoje siauçia gaisrai 

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

AFRIKA

Kasetinių ginklų priešininkai pažymi,
98 proc. nukentėjusiųjų dėl šios rū-
šies ginklų sudaro civiliniai asmenys
ir beveik trečdalis jų – vaikai. 

Corbis nuotr.

AZIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
18 EILINIS SEKMADIENIS

DALYTI GERUMĄ 
SUNKUMUOSE

„Žiūrėkite, saugokitės bet kokio
godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo
gyvybė nepriklauso nuo turto”

/Lk 12, 15/.

Šiais žodžiais Jėzus parodo
mums savo požiūrį į materialinį tur-
tą. Jis nesmerkia nei turtų, nei tur-
tingų žmonių. Taip pat jis niekada
neaukština skurdo ir neskatina gy-
venti skurdžiai. Jis parodo mums,
koks turėtų būti mūsų požiūris į
turtą ir turtingumą. Savo palyginime
Jėzus smerkia ne žmogaus turtus,
bet jo klaidingą mąstyseną apie gy-
venimą. Tas žmogus yra kvailas ne
todėl, kad jis turtingas, bet todėl, kad
jam turtai teikia ramybę ir saugumą.
Jis pasitiki savo sukauptu turtu,
pamiršdamas, kad tikrąją ramybę ir
saugumą teikia vien tik Dievas.
Turime atsikratyti godumo ir dalytis
visais savo dvasiniais ir materiali-
niais turtais su stokojančiaisiais. Tik
duodami galime gyventi turtingą,
laimingą ir ramų gyvenimą.

Mokykimės daugiau dalytis ir
mažiau reikalauti. Dažnai kalbame
apie tai, ko mums reikia, ko mums
trūksta. Apie tai mąstome ir neri-
maujame: „Mano problemos... Mano
skolos... Mano ligos... Mano konflik-
tai... Mano nuoskaudos...” Jei maty-
sime tik savo problemas, gyvensime
labai skurdų, neramų ir vargingą
gyvenimą. Dievas mus sukūrė tam,
kad būtume davėjais. Turime dalytis
gerumu. Jei jaučiamės nuliūdę, nu-
sivylę ar sergame depresija, turime
eiti surasti tą, kuriam galėtume
patarnauti. Jei mums reikia laimės,
padėkime kam nors tapti laimingam.
Jei mums reikia draugo, eikime ir
pasiūlykime savo draugystę vienišam
žmogui. Jei norime, kad pagerėtų
mūsų finansinė padėtis, nepakanka
vien tik melstis ir nieko neveikti.
Turime ieškoti galimybių dovanoti,
aukoti, dalytis savo turimu finan-
siniu turtu. Turime padėti sumokėti
paskolą darbo netekusiam žmogui.
Turime aukoti šiek tiek daugiau lab-
darai ir Bažnyčiai. Kai sėjame geru-
mą kitų gyvenime, ta sėkla auga mū-
sų gyvenime. Jei norime, kad Dievas
išspręstų mūsų problemas, eikime ir
padėkime kitiems spręsti jų proble-
mas. Tam, kad gautume tai, ko labai
norime, turime dažniau žvelgti į tai,
ko reikia kitiems žmonėms.

Kartais sakome: „Kai išspręsiu
savo problemas, padėsiu kitiems
sunkumuose... Kai turėsiu pakanka-
mai pinigų, daugiau aukosiu ki-
tiems... Kai mano vaikai užaugs ir
taps drausmingesni, tuomet ir aš
prisidėsiu jaunimo sielovadoje...”
Toks galvojimas prieštarauja Dievo
mąstymui. Viskas gyvenime vyksta
atvirkščiai. Jei norime gauti, pir-
miausia turime dosniai duoti kitiems
iš to, ką turime. Jei norime pritrauk-
ti reikalingų žmonių, turime pir-
miausia pasiaukoti dėl kitų. Jei mums
reikia daugiau kitų dėmesio, turime
mokytis būti atidesni kitų rūpes-

čiams. Kažkas ypatingo vyksta tuo-
met, kai mes kreipiame mintis nuo
savo poreikių kitų žmonių problemų
link. Kai mums sunku, pirmiausia
klauskime: „Ką galiu laiminti? Ką
galiu padrąsinti? Ką galiu paremti?”

(...)
Jei norime gauti to, ko mums

reikia, turime kitiems duoti tai, ko
jiems reikia. Jei praradome darbą,
nesėdėkime namie, eikime savano-
riškai darbuotis slaugos ar globos na-
muose. Jei versle sunkumai, padėki-
me kitiems kurti savo verslą. Jei
sveikata sušlubavo, eikime padrąsin-
ti ir palaikyti kitų sergančiųjų. Sė-
kime gerumą. Jei susiduriame su
sunkumais, geriausias sprendimas
yra kreipti savo mintis nuo savo
problemų. Jei norime, kad mūsų sva-
jonės taptų tikrove, padėkime ki-
tiems siekti savo svajonių. Jei esame
daug pasiekę savo profesiniame gyve-
nime ir jaučiame, kad nebetobulė-
jame, globokime jauną žmogų, padė-
dami jam pasiekti tai, ką mes pasie-
kėme. Dalykimės savo talentais.

Vienas šeimos tėvas pasakojo,
kad jis daug metų nesurasdavo ben-
dros kalbos su savo paaugliu sūnumi.
Jis buvo ir savo sūnaus sporto trene-
ris. Jo komandoje buvo kitas vaikas,
kuris augo be tėvo. Dažnai jis pasiim-
davo jį kartu su savo sūnumi ir par-
siveždavo namo. Jis padėdavo paaug-
liui atlikti namų užduotis ir nupirk-
davo jam reikalingų daiktų. Jis buvo
tam vaikui beveik kaip tėvas. Jo
motina buvo jam labai dėkinga. Kai
tėvas padėjo svetimam vaikui, pama-
žu ir jo santykiai su jo paties sūnumi
pradėjo gerėti. Šiandien jie abu ge-
riausi draugai. Jis man pasakojo, kad
Dievas jį laimino, nes matė jo tarnys-
tę vaikui, neturinčiam tėvo. Dievas
padeda mums išspręsti savo proble-
mas, kurių mes patys nesugebame
išspręsti. Visada yra tų, kurie laukių
mūsų pagalbos. Būkime atviromis
akimis ir širdimis. Sėkime sėklas,
kurios augs ateityje.

Kai tarnaujame kitiems, Dievas
tarnauja mums. Jei reikia išgydymo,
tai eikime melstis už tuos ir su tais,
kurie irgi serga. Dievas tikrai panau-
doja mūsų maldą už kitus tam, kad
neštų gydymą į mūsų gyvenimus. Kai
kreipiame savo mintis nuo savo kitų
problemų link, rodome savo tikėjimą.
Jei norime daugiau palaimos ir ma-
lonių, turime sėti gerumą kitų gyve-
nime. Jei darome gera kitiems, lei-
džiame Dievui vesti mus ten, kur net
neįsivaizdavome. Jei nukreipiame
savo žvilgsnį nuo savęs, tuomet ku-
riame daugiau džiaugsmo savo gyve-
nime. Jei dalijamės savo turtais, pa-
tys tampame turtingi. Jei norime
peržengti savo problemas ir sunku-
mus, turime eiti ir padėti kitiems,
kurie vargsta.

Autorius yra vadovų rengėjas ir
Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

www.draugas.org

Mano tėvo gyvenimas, kaip ir mū-
sų visų, susidėjo iš dviejų dalių: išori-
nio ir vidinio gyvenimo. Pirmoji, išo-
rinė, gyvenimo dalis, susidedanti iš
įvairių įvykių, prasidėjo su jo gimimu
1931 metais Kaune, kaip tik tuo me-
tu, kai vidurvasaryje švenčiama Šv.
Jono šventė. Jo tėvai ir mūsų su mei-
le atsimenami seneliai buvo Jonas,
diplomatas Lietuvos užsienio tarny-
boje, ir motina Halina, talentinga dai-
lininkė. Jo ankstyviausi metai buvo
praleisti Lietuvoje ir Londone, kur
mūsų senelis, prieš prasidedant ka-
rui,  atstovavo Lietuvai. Mano tėvas
ilgėjosi tų jaunatvės metų, praleistų
Lietuvoje, ypač atsimindamas tą
grožį ir džiaugsmą vasarų, praleistų
tėviškėje Keturvalakiuose, Sūduvoje.

Kaip ir kiekvieno jo kartos jau-
nuolio, tėvo vaikystė buvo negailes-
tingai nutraukta karo. Mano tėveliui,
kaip ir jo tėvams, karas atnešė daug
netekties, privertė palikti namus ir
keliauti toli į nežinią. Pradžioje, ka-
rui dar siaučiant, jie bėgo per Europą
sekdami frontui iš paskos, o karui jau
besibaigiant atsirado Vokietijoje, pas-
kui York, Anglijoje ir galų gale, antro-
je pusėje vandenyno – Kanadoje,
Naujajame pasaulyje.

Būdamas jaunas vyras mano tė-
vas naudojosi progomis, kurias šis
naujas, nepažįstamas pasaulis teikė.
Dirbdamas spausdinimo mašinų (te-
letype) įrengimo specialistu Kanados
telegrafo kompanijoje ir gyvendamas
Quebec, Rue Saint Pierre mano tėvas
susipažino su Huguette Chabot –
mūsų motina. Po kelerių metų tėvai
atvyko į Fort Wayne, Indiana, kur
tėvas studijavo Indiana Institute of
Technology. Dvi palydovės toliau
prisidėjo prie tos kelionės – gimė ma-
no seserys Rūta ir Marytė. Iš Ft.
Wayne kelionė tęsėsi toliau į vakarus
per Ameriką grubiu ir dulkėtu Rt. 66
keliu. 1950 metų pabaigoje ar 1960
metų pradžioje jie pasiekė Los  Ange-
les, kur tėvas tęsė savo studijas prie

Ramiojo vandenyno. Čia jis mokėsi fi-
zikos California Institute of Techno-
logy, Pasadena, CA.  Šioje mokslo
įstaigoje, žinomoje kaip pirmaujan-
čioje pasaulyje fizikos srityje, jis
studijavo gal pačią sunkiausią mokslo
šaką, turėjo garbės ir malonumo
mokytis su pajėgiausiais savo kartos
mokslininkais. Tarp jo mokytojų bu-
vo Nobelio premijos laimėtojai profe-
soriai Murray-Gellmann ir Richard
Feynman. Mano tėvas 1963 metais
apsigynė tos srities daktaro laipsnį.

Tuo pačiu metu jo jauna šeima
augo: gimė brolis Jonas, paskiau sesė
Danutė ir galų gale aš – Petras.

Tėvas ėmė dirbti ,,Jet Propulsion
Laboratory”, Pasadena, California,
kur išdirbo iki pensijos. Kartu su
mano mama jis išaugino mus, savo
vaikus, lietuviškoje bendruomenėje,
kurioje jis ir mes – visi buvome malo-
niai priimti ir remiami iki šios dienos
išsilaikiusių draugų ir pažįstamų. Aš
žinau, kad jis norėtų išreikšti savo
nuoširdžią padėką visiems draugams,
kurie čia dabar esate, ir tiems, kurie
jau Amžinybėje, už nuoširdų lietu-
višką bendravimą.

1985 metais tėvas vedė Aldoną
Kavaliauskaitę. Jie dalijosi savo gy-
venimu su mumis ir su savo draugais.
Kartu su Aldona tėvas toliau tęsė
savo gyvenimo kelionę dirbdamas,
studijuodamas, su džiaugsmu rem-
damas ir brangindamas lietuvių
kalbą ir kultūrą. Jis išlaikė Lietuvos
pilietybę visą savo gyvenimą. Ne-
apsakomai džiaugėsi Lietuvai atkū-
rus nepriklausomybę ir brangino
savo 1998 metais sugrįžimo į Lietuvą
atsiminimą.

Tėvas nepailsdamas dirbo ir vė-
lesniais savo gyvenimo metais ir
džiau gėsi vis augančia šeima, anū-
kais: Marytės ir Jurgio sūnumis Jur-
giu ir Julian, Jono ir Vilijos dukre-
lėmis Regina ir Lina, Danutės ir Phil-
lip dukrelėmis Ashley ir Alexandra ir
mano ir Lilly vaikais Helen, Jacob ir
Isabel. Ir nors sunki liga per greitai
nutraukė jo gyvenimo siūlą, tėvas gy-
veno ir išgyveno visavertį ir džiaugs -
mingą gyvenimą; gyvenimo pabaigoje
Aldonos rūpestinga priežiūra ypač
stiprino jį.

• • •
Tėvelio ilga išorinė, fizinė kelionė

per gyvenimą greitai pasibaigs trum-
pa kelione iki kapinių, kur jo kūnas
ilsėsis amžinai. Dabar dar lieka
mums pažvelgti į jo vidinį gyvenimą,
kuris labiausiai apibūdina žmogaus
siekimus, svajones, tikslus. Mano
tėvui ypač svarbus buvo protinis
gyvenimas. Mums reikia apmąstyti tą
pagrindinį vidinį gyvenimą, kad galė-
tume pagerbti, pasisavinti ir perduoti
kitiems tai, kas jame yra geriausia.

Mano tėvas daug kuo domėjosi,
daug ko siekė. Jis mėgo gerų draugų
kompaniją, muziką ir literatūrą,
sportą – lauko ir stalo tenisą. Ypač
patiko slidinėti. Jis mėgo skaityti ir
apmąstyti knygas įvairiomis temo-
mis. Mėgo valgyti – ir valgyti gerai.
Jam niekada niekas nebuvo per ašt-
ru, per kvapnu ar net per saldu: jis
buvo paveldėjęs iš mamytės pomėgį
saldumynams. Buvo linksmas ir išti-
kimas draugas, kartais rūstus, bet
visada rūpestingas tėvas. Bet,  svar-
biausia, mano tėvas buvo tyrinėtojas.

Nukelta į 9 psl.

Atkakliai ieškojęs atsakymo
į kūrinijos klausimus

A. a. dr. Jonas Stasys Žmuidzinas 
(1931 m. birželio 24 d. – 2010 m. balandžio 23 d.)

Tėvas jauniausio sūnaus Petro atsiminimuose 

Dr. Jonas Žmuidzinas Trafalgar Squa-
re, London, 1999 metai
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Atkelta iš 8 psl. Kaip išorinis gy-
venimas nuvedė jį toli nuo namų, taip
vidinis gyvenimas vedė toli ir giliai į
proto gyvenimą ir kūrinijos paslaptis.

Jo mėgstamiausia vieta toms ke-
lionėms, vieta, kurioje jis jautėsi la-
biausiai namie po išvykimo iš Lie-
tuvos, buvo jo kabinetas, jo studija.
Ten, iš visų pusių apsuptas lentynų
su nebetelpančiomis knygomis, prie
rašomojo stalo, apdengto teoriniais
rašiniais, mano tėvas sėdėdavo tyliai,
dirbdavo susitelkęs ir įsigilinęs. Jis
siekė suprasti, kaip veikia fizinis pa-
saulis pačiame pagrindiniame lyg-
menyje, tirti pačius pagrindinius ele-
mentus, iš kurių atsiranda medžiagi-
nis pasaulis.

Mano tėvas, kuklus ir kartais ne-
bijantis pasijuokti iš savęs, turėjo ne-
išsemiamą protinį gebėjimą ir didelę
drąsą siekti atsakymo į tuos didžiuo-
sius kūrinijos klausimus. Jis praleido
visą savo gyvenimą ieškodamas pap-
rastesnės teorijos, kuri galėtų nusa-
kyti visas tas subatomines daleles ir
jų veikimą. Teorija liko nesukurta,
bet iki pat savo gyvenimo pabaigos,
iki paskutinės gyvenimo dienos tėvo
protas dar mėgino atrasti atsakymus
į tuos klausimus.

Ir tai buvo tas siekimas, tas ne-
pasiduodantis, atkaklus ieškojimas,
už ką aš labiausiai branginu savo
tėvą. Tas epinis ieškojimas reikalavo
ypatingo protinio gebėjimo ir susi-
telkimo, stipraus matematinio paty-
rimo ir aktyvaus, nuolat kuriančio
proto. Jis jautė didelį džiaugsmą ir
nepaprastą pasitenkinimą dalyvau-
damas šiame ieškojime, kuris davė
progą švęsti įkūrimo pajautimą ir
prasmę. Iš įtempto, naivaus smalsu-
mo jis ėmėsi įgyvendinti tą siekį ir
per tai išsaugojo savo gyvybingumą,
nesuteptą smalsumą, jaunatvišką,
net vaikišką užsidegimą gyvenimui.

Mato evangelijoje (18:3) Jėzus
sakė: „Aš sakau jums, jeigu neatsi-
versite ir nepasidarysite kaip maži
vaikai, neįeisite į dangaus karalystę.”
Daug kas yra kalbėjęs apie šį Jėzaus
pasakymą. Man šiandien atsisveiki-
nant su savo tėvu, jis primena ir ma-
no vaizduotėje atkuria mano tėvo
esminį paveikslą, tą, kuriuo noriu pa-
sidalinti su jumis visais, kai mes visi

sakome jam „sudiev” ir linkime jam
saugios kelionės į dangiško Tėvo na-
mus.

Visi, kaip ir jis, pasinaudokime
mums Dievo duota didele vaizduotės
dovana ir neškime ją savo širdyse ir
mintyse, perkelkime ją per žemynus
ir vandenynus, atgal per laiką. Tegul
jis dabar mato savo gyvenimą, kurį
gyveno, kaip didelį paveikslą savo sie-
los akyse, ir leiskime dabar jam jausti
visus tuos gyvenimus, kuriuos jis pa-
lietė, sugrąžinkime jį atgal į Lietuvą,
atgal į jo pirmąsias gyvenimo vasa-
ras, atgal į Keturvalakius, protėvių
žemę. Atsargiai nuleiskime jį ant že-
mės, nes jis čia yra jaunas berniukas
prie upelio, basas, nepaprastai susi-
domėjęs ir sužavėtas šio naujo pa-
saulio, kurį liečia, mato ir girdi.

Dievas stebi, kaip Tėtė žaidžia.
Močiutė sėdi čia pat ir mėgina pagau-
ti jo rankų mostus ir veiduko iš-
raišką, kai tuo tarpu Tėvukas sėdi čia
pat ir rašo: „O koks ten – parausvyje
– būdavo vasaros gražumas!”

Ir užbaigia šia ištrauka: Buvo
pats liepų žydėjimas, kai 1944 metais,
prieš išvykdamas į juodą nežinią,
kažkokios vidujinės jėgos traukia-
mas, nuėjau parausvin, ton vieton,
kur, man atmenamai, augo vešėjo
trijų vyrų neapglėbiamas ir perkūnų
neįveiktas, dar mūsų sentėvių šventu
laikytas ąžuolas. Tačiau tenai dabar
tebuvo tik jo kelmas. Nuėjau ir atsisė-
dau ant to kelmo, jau samanom ap-
traukto, tarsi bronza aplieto, nuo ku-
rio aš kadais su kitais vaikais vasarą
šokdavau į Rausvės vandenis. Tai bu-
vo mano paskutinė pavakarė jaunų
dienų paupy. Kažkokia iškankyta tyla
tąsyk smaugė visą Lietuvos pasaulį,
ir man tuoj pasidarė labai neramu:
pakilau ir norėjau jau eiti, bet kaž-
kaip susilaikiau ir į savo įspūdžių
sąsiuvinį įrašiau: ,,Sudie ir tau, su
mano jaunystės laime žaidžiusi
Rausve...” Įrašiau ir buvau benuei-
nąs, bet pats nežinau, ko staiga atsi-
grįžau. Turbūt, jog man pasigirdo,
lyg Rausvės vanduo būtų ėmęs kliok-
ti gailiau...

Sudie, Tėte, iki pasimatymo.

Šv. Kazimiero parapija, 
Los Angeles, 2010 m. balandžio 30 d.

Kartais šioje krosnyje išvirdavo
ir vakarienę. Mūsų name buvo platus
kaminas, kuriame rūkydavo mėsą, o
vasarą išvirdavo vakarienę. Duon-
kepė ir krosnies traukos kanalai
(vadinamieji ležakais) buvo suvedami
į vieną kaminą.

Valstiečių tradiciniai valgiai ati-
tikdavo gyvenimo sąlygas ir metų lai-
ką (pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą)
bei sezoninius darbus. Pagal tuome-
tines sąlygas naudojo produktus, ku-
riuos patys pasigamindavo. Tačiau
dauguma mūsų kaimo valstiečių pus-
ryčiams kepdavo blynus (mažus ar
didelius) su spirgutėmis, varške ar
grietine. Be to, pusryčiams duodavo
kaip pirmą patiekalą barščių ar sriu-
bos su juoda rugine duona. Po blynų
dar galima buvo užsrėbti pienu balin-
tų kruopų. Pusryčius valgydavo tada,
kai visi gyvuliai būdavo pašerti. Kel-
davosi šeimininkės 5 val. ryto, o pus-
ryčius valgydavo 7–8 valandą. Pus-
ryčiai buvo sotūs, kad išvažiavus į
laukus nereiktų galvoti apie valgį.

Kai šienpjoviai išeidavo į laukus
anksti rytą (kol rasa nenukritusi, 4–5
val.), šeimininkės pusryčiams blynus
su riebiomis spirgutėmis, dubenį ap-
rišusios skarele kaip ryšulėlį, atneš-
davo į pievą. Užsigerti duodavo giros
arba žolių arbatos.

Tradiciniai valstiečių pietūs bū-
davo 13–14 val. (jau grįžus iš laukų).
Kadangi laikrodžių nebuvo, orien -
tuodavosi pagal šešėlį. Trumpiausias
šešėlis – tai 12 valanda.

Per pietus valgydavo barščius,
kuriuos išvirdavo su lašiniais. Barš-
čiai buvo riebūs, o virtus lašinius su
duona po sunkių darbų visi mielai
valgydavo. Blogiausia, kad ne visada
kaimo valstiečiai turėjo lašinių. Tada
valgydavo pieną, rūgpienį, rečiau svi-
es  tą ar grietinę. Trečiasis pietų
patiekalas taip pat būdavo kruopos,
pienas arba rūgpienis.

Darbymetyje per didžiuosius
karščius padarydavo pietų pertrauką
nuo 12 val. iki 3 val. p. p. Po pietų ei-
davo prigulti į pavėsį, svirną ar kluo-
ną.

Rugiapjūtė – tai svarbiausias
darbas ūkyje. Ne dėl to, kad reikėjo
dirbti po 12–14 valandų, o todėl, kad
rugiai – tai duona, pagrindinis val-
stiečių maistas.

Rugiapjūtėje, kaip minėjau, dar-
bo laikas nusitęsdavo, todėl šeiminin-
kės atnešdavo į lauką ir pavakarius –
virtų lašinių, kumpioarba skilandžio.
Šeimininkės stengdavosi išsaugoti
skilandį rugiapjūtei. Tada jau būdavo
agurkų (net raugintų), kurie buvo
tikras skanumėlis.

Baigus pjauti rugius valstiečiai,
pas kuriuos talkindavo darbininkai,
organizuodavo pabaigtuvių vakarie-
nę. Pjovėjai nupindavo iš varpų vai-
niką ir įteikdavo šeimininkei, o ši pa-
kabindavo jį matomoj vietoj (prie sie-
nos). Šeimininkė padarydavo alaus
(dažniausiai iš ruginės duonos džiu-
vėsių) ir vaišindavo talkininkus. Ant
stalo padėdavo geriausius kaimo val-
gius (lašinius, kumpį, dešras, sviestą,
sūrį). Iškepdavo sausainių (vadina-
mųjų piernikais). Pabaigtuvės už-
trukdavo ilgai. Kartais baigdavosi
dainomis, o pas mus net šokiais (mat
turėjome patefoną). Todėl rugiapjūtei

suorganizuoti talką nebuvo sunku.
Mūsų ūkyje išsirikiuodavo 4–5 pjovė-
jai ir tiek pat moterų ėmėjų.

Valstiečių vakarienė paprastai
būdavo bulvės su rūgpieniu arba ko-
kia nors košė su pienu, kai kada – pie-
nas su duona.

Važiuojant į turgų šeimininkės
iškepdavo kiaušinienės ir duodavo
sviesto, sūrio su arbata ar cikorine
kava.

Lašinius pasūdydavo, parūkyda-
vo ir sukabindavo gryčios pastogėje.
Šiaudinis stogas neįkaisdavo vasaros
metu, ir lašiniai ar kiti produktai ge-
rai išsilaikydavo. Tiktai svarbu turėti
„ilgas kopėčias” – juokaudavo kai-
miečiai. Tai buvo valstietiškas humo-
ras. Šaipydavosi kaimynai iš tų, kurie
neturėdavo lašinių pastogėje, kad jų
„trumpos kopėčios”, todėl nepasiekia
nukabinti lašinių. Šaldytuvų nebuvo,
todėl kiaules skersdavo pavasarį,
mėsą su kaulais suvartodavo, o visą
rūkytą kiaulieną išlaikydavo po šiau-
diniu stogu.

Rudenį, kai jau užaugdavo jau-
niklės avys, jas pjaudavo ir pasūdytą
mėsą laikydavo vėsiai – kamaroje.
Vištas ir kiaušinius išveždavo į turgų
parduoti. Kiaušinius maistui varto-
davo tik tam tikromis progomis.
Sviestas, grietinė irgi buvo turgaus
prekė. Dalį sunaudodavo šeimos mi-
tybai, tačiau didumą parduodavo.

Žiemą karvės užtrūkdavo. Buvo
šeriama prastais pašarais ir tik pava-
sarį, kai karves išvarydavo į ganyklą,
atsirasdavo daugiau pieno produktų.
Karves sukergdavo taip, kad jos ver-
šiuotųsi pavasarį.

Ruginę duoną kepdavo kiekviena
šeimininkė, tačiau ji buvo skirtingo
skonio (sakydavo, kad geros duonos
„gera rūgštis”). Pirmuosius žiemi-
nius kviečius ir jų pabiras išdžiovin-
davo bei sumaldavo girnomis. Tada
šeimininkės iškepdavo šviežio der-
liaus ragaišį. Tai buvo tikras skanės-
tas, kvepiantis kviečiais. Praplyšę
kepalėlio kraštai dar labiau pama-
lonindavo, ir mes tokį ragaišį valgy-
davome su pienu. Dar iš tos pačios
tešlos iškepdavo keptuvėje (krosnyje)
storų bandelių. Jas dažydavome su
spirgelėmis. Tai buvo delikatesas, ku-
rio dabar niekur nerasi.

Talkos. Kaime nebuvo rašytinių
sutarčių. Svarbiausia buvo duotas
žodis, kurį reikėjo tesėti. Prasidėjus
javų kūlimo laikotarpiui, kaimynai
vieni kitiems talkindavo. Prie arkli-
nės ar motorinės mašinos reikdavo
10–16 darbininkų. Apskaičiavę savo
šeimos jėgas kviesdavo į pagalbą kai-
mynus (vyrus ir moteris). Gavus pas-
laugą iš kaimynų, reikėdavo talkinti
ir jiems (atidirbti dienas). Kol kulia-
moji aplankydavo visą kaimą, reikda-
vo talkauti. Per talkas kiemuose tek-
davo paragauti kitų šeimininkių duo-
nos, barščių ir kitų patiekalų.

Kuliant žieminius javus, šiaudus
kraudavo lauke (kluonienoje) į kūgį.
Įkasdavo aikštėje ilgą kartį ir apie ją
nurodytu apvalumu sukraudavo  6–8
metrų aukščio kūgius. Kadangi žie-
minius šiaudus naudodavo gyvulių
kraikui, oro sąlygos šiaudų tvarky-
mui neturėjo reikšmės. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
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quette Park apylinkės valdybos pir -
mininkė Dalė Blekienė, kiti valdybos
nariai.

Į minėjimą atvyko ir 18-metė
lietuvaitė, Kauno mies to mis ,,Lai ki -
noji sostinė 2010” Elona Kačkutė.
Rei kia džiaugtis, kad Lietuvos jauni-
mas prisimena garsiuosius lakū nus,
išgarsinusius Lietuvos vardą pa sau -
lyje. 

Minėjime Ernes tas Lukoševičius
perskaitė gautą svei ki nimą iš Lie tu -
vos Respublikos gynybos atašė pava -
duotojo pulkininko Mindaugo Aba -
likšto, reziduojančio Washington, DC.
Susirinkime dalyvavo dimisijos pul ki -
ninkas Stasys Paulauskas ir karinių
oro pajėgų dimisijos kapitonas  Ri -
man tas  Pažemeckas. 

Ernestas Lukoševičius savo pra -
nešime pažymėjo, kad būtina kasmet
paminėti Dariaus ir Girėno skrydžių

metines, nes tokie minėjimai žadina
mumyse neužmiršti Lietuvos, ypač to
reikia jaunajai kartai. Šių dienų gy -
venimas labai sumaterialėjo, dažnai
nustumdamas moralinį, tautinį ug dy -
mą ir meilę Tėvynei į šalutinius
„bėgius”. Kalbėtojas pabrėžė, kad ne -
reikia klausti, ką mums duoda Tė -
vynė, reikai žūrėti, ką mes Jai galime
duoti.

Didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno
trans atlantinio skrydžio 77-mečio
minėjimas buvo baigtas  Amerikos ir
Lietu vos himnų giedojimu. Kalbė to -
jas pa dėkojo visiems minėjimo daly -
viams už atvykimą ir pakvie tė į Švč.
Mergelės Marijos Gi mimo parapijos
gražiuosius Dievo na mus, kur buvo
atnašaujamos šv. Mi šios.

Antanas Paužuolis
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Dariaus ir Girėno skrydžio 77-ųjų metinių 
minėjimas

Lietuviai išeiviai buvo gerai susi-
pažinę su lakūnų skrydžio tikslais:
garsinti Lietuvos vardą ir pažadinti
jaunimą, aukotis dėl Lietuvos. Išvykę
iš Lietuvos nepamiršo Dariaus ir Gi -
rėno pasiaukojimo ir jų garbei gražio-
je Mar quette Park apylinkėje, pastatė
didingą paminklą. Prie paminklo
būdavo ruošiami įspūdingi lakūnų
žygio minėjimai, sutraukdavę daug
garsių to meto lietuvių veikėjų. Į
šiuos minėjimus buvo kviečiami Fe -
de ralinių, Illinois valstijos ir Čikagos
miesto žymus valdininkai. Tuomi bu -
vo norima parodyti svetimtaučiams,
kad Lietuva yra gyva, veikli ir verta
būti laisva.

Laikas daro savo. Daug aktyvistų
išėjo amžinybėn, sumažėjo minėjimų
skaičius, buvo metų, kai minėjimai
visai nebuvo rengiami. 

Reikia džiaugtis ir dėkoti šių me -

tų minėjimo rengėjams Ernestui Lu -
koše vičiui, Algimantui Barniškiui, jų
talkininkams, Vilmai Jarulienei
(ALIAS, Čikagos  skyriui) ir visiems,
parėmusiems lakūnų transatlantinio
skrydžio 77-ąsias metines.

Minėjimas įvyko š. m. liepos 18 d.
Marquette Park, prie Dariaus ir Gi -
rėno paminklo. Asmenys, norintys
pagerbti šiuos Lietuvos didvyrius
rinkosi prie paminklo jau anksti ryte.
Minėjimas, kuriam  vadovavo Ernes -
tas Lukoševičius, prasidėjo 10 val. r. Į
minėjimą atvyko Amerikos veteranų
postai, Generolo Teodoro Daukanto
jūrų šaulių vienetas, vadovaujamas
Sigito Savicko, Baltijos jūrų šaulių
kuopa, Vytauto Didžiojo šaulių rink -
tinė ir Klaipėdos jūrų šaulių  kuopa. Į
minėjimą atvyko JAV Lietuvių Ben -
druo menės Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Irena Vilimienė, Mar -

Dariaus ir Girėnos transatlantinio skrydžio 77-ųjų metinių minėjimas Čikagoje. Kalbėtojas Ernestas Lu-
koševičius.                                                                                       Vilmos Jarulienės nuotraukos

Vėliavas nešė šauliai.               

,,Knygą skiriame tiems, kurių
pa stangomis miestai ir miesteliai
sken di gėlėse, o senoliai randa suo -
liuką medžių pavėsyje, kurių ranko -
mis yra saugoma mūsų šalies praeitis
ir kuriama ateitis”, – tokia padėka
prasideda naujausias leidyklos ,,Te -
rra Publica” albumas ,,153 įdomiausi
Lietuvos miesteliai”. 

– Iš tiesų ši padėka skirta kiek -
vie nam knygoje ,,153 įdomiausi Lie -

tuvos miesteliai” aprašyto nedidelio
miesto ar miestelio gyventojui, nes
tik pačių įdomiausių vietovių aprašy-
mai pateko į knygą, – glėbyje laiky-
dama pirmąjį albumo egzempliorių,
sako leidyklos ,,Terra Publica” direk-
torė Danguolė Kandrotienė. – Miestai
– tai visų pirma žmonės, jų bendravi-
mas, gyvenimai, jų istorijos, tik jų rū -
pesčiu atgyja senieji istoriniai pasta -
tai, tradicinės šventės.

Albumas ,,153 įdomiausi Lietu -
vos miesteliai” – tai profesionalus, so -
lidus, puikiai iliustruotas didelės
apim ties leidinys, kuriam tekstus
rengė net 26 profesionalūs autoriai,
daugiausia krašto muziejų ar turizmo
centrų darbuotojai. Daugiau nei dve-
jus metus trukęs knygos parengimas
davė puikių vaisių: albume ,,153 įdo-
miausi Lietuvos miesteliai” – net 320
puslapių, o įdomius pažintinius teks-
tus iliustruoja daugiau nei 750 įspū -
dingų nuotraukų bei miestų herbų.
Albumas ,,153 įdomiausi Lietuvos
miesteliai” siekia tapti gražiausia šių
metų knyga.

– Per dvejus metus apvažiavome
visus Lietuvos miestus ir miestelius,
įvertinome tų vietovių aplinką, bend -
ruomenių aktyvumą, suskaičiavome
paminklus, architektūros įdomybes,

Naujas albumas apie Lietuvą – padėka miestelių žmonėms
kaupėme medžiagą apie miestelių is -
toriją, žymius žmones, – darbus var -
dija vyriausiasis knygos fotografas
bei knygos sudarytojas Vytautas
Kan drotas. – Mūsų žiniomis, tokio
visa apimančio darbo, miestų vertini-
mo pagal tam tikrus kriterijus, jų pa -
sirengimą turizmui iki šiol nėra at -
likęs niekas. Ne vieną tūkstantį kilo-
metrų nuvažiavome. Ir, žinoma, daug
daug fotografavome. Knygoje įdėtos
nuotraukos darytos visais metų lai -
kais, todėl albumas yra įvairiapusis,
gi lus ir išieškotas. 

Ruošdami albumą ,,153 įdomiau -
si Lietuvos miesteliai”, leidėjai sąmo -
ningai atmetė didžiausius, daugiau
nei 50,000 gyventojų turinčius did -
mies čius: knygynų lentynose ir taip
nemaža knygų apie juos. Turėdami
didelius miestų biudžetus, jie gali sau
leisti ir prabangias knygas, tačiau
tik rosios Lietuvos neverta ieškoti
stik liniuose dangoraižiuose ar vieno -
duose daugiabučiuose, ji čia – nedide -
liuose Lietuvos miestuose bei mies -
teliuose. Kokių lobynų čia esama!
Kokie skirtingi Suvalkijos, Žemaitijos
ar Mažosios Lietuvos miestai, kokioje
nuostabioje gamtoje skendi Aukš -
taitija ir kokie nuoširdūs dzūkai Mer -
kinėje ar Leipalingyje!... Tikros, ne -

su meluotos šypsenos, nuostabūs
vaiz dai, tūkstantis metų Lietuvos is -
torijos...

– Mūsų darbai vien albumo išlei-
di mu neapsiriboja, norime, kad kny -
gą ,,153 įdomiausi Lietuvos mieste-
liai” galėtų įsigyti kiekvienas mieste-
lio gyventojas, todėl nuo Jo ninių iki
pat bobų vasaros keliausime po
Lietuvą, dalyvausime miestelių šven -
tėse, didesniuose atlaiduose, ben  -
drausime su skaitytojais, dalinsi mės
savo informacija. Renginiuose kny -
gomis prekiausime be knygynuo se
taikomo didelio prekybinio antkai nio,
todėl žmonės albumą ,,153 įdomiausi
Lietuvos miesteliai” galės įsigyti už
prieinamą kainą. Knygos ne turi būti
prabanga, – sako leidyklos Mažme-
ninės prekybos vadovė Milda Siruna-
vičiūtė. – Pasinaudokite proga įsigyti
įspūdingos apimties žinyną, kurį
skaitydami turiningai praleisite ne
vieną vakarą. Tai ir puiki dovana
gimtadienio, vardynų ar netgi vestu-
vių proga. 

Apie albumo ,,153 įdomiausi Lie -
tuvos miesteliai” kelionę po Lietuvą
daugiau galite sužinoti leidyklos
,,Terra Publica” internetinėje sve-
tainėje www.terrapublica.lt. 

Parengė M. Vaškelis 
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A † A
SOFIJA ŽEIMYS

Mirė 2010 m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 84 metų.
Gyveno Chicago, IL.
Nuliūdę liko: dukterys Vida, Daria, Virginia; sūnus Linas; daug

anūkų ir proanūkių; brolis Aleksas su žmona Birute ir kiti artimieji.
A. a. Sofija buvo žmona a. a. Mečislovo.
Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.

v. McKeon laidojimo namuose, 634 W. 37 St., Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 4 d. Iš laidojimo namų 9

val. ryto velionė bus atlydėta į Nativity of Our Lord bažnyčią, ku-
rioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių
a. a. Sofija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. McKeon FH. Tel. 773-927-0925

Gerajai akių daktarei ir Varpininkų  Filisterių
draugijos bei Lietuvos Valstiečių liaudininkų sąjungos
išeivijoje narei

A † A
dr. LAIMUTEI GRINIŪTEI

ŠMULKŠTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą LIUDVIKO
ŠMULKŠČIO sūnui, velionės seserų ir brolių šeimoms
bei kartu liūdime.

Antanas Luneckas
Viktoras Motušis

Paprastai tiltai vertinami dėl savo saugumo ir patikimumo. Tačiau pa-
saulyje yra tokių, kurie, nors yra visai saugūs, užtikrina jums adrenalino ant-
plūdį. Pateikiame 10 pasaulio tiltų, žadančių kvapą gniaužiančius vaizdus.

Taman Negara nacionalinis parkas Malaizijoje

Tai – didžiausias nacionalinis Malaizijos parkas, per kurį nutiestas ilgiau-
sias pasaulyje kabantis tiltas. Kai baigiasi liūčių sezonas, daugybė žmonių
plūsta į šį parką pasigrožėti tropiniu mišku, neregėtų spalvų paukščiais,
švaraus vandens kriokliais ir, žinoma, 530 metrų ilgio tiltu, kyburiuojančiu
25-40 metrų virš miško. Deja, dabar „pasimėgauti” žygiu nepavyks – prieš
šešis mėnesius dalis tilto uždaryta remontui.

Carrick-a-Rede virvinis tiltas, Didžiojoje Britanijoje

Nedidelis kabantis tiltas Ant-
rimo mieste, jungiantis didžiąją salą
su nedidele Carrick salele, užgniauš
kvapą kiekvienam, užklydusiam į šį
Šiaurės Airijos kampelį. Kita vertus,
regis, būtent to ieško tūkstančiais čia
plūstantys turistai. Virvinis tiltas
oficialiai laikomas lankomiausiu re-
giono objektu, vien pernai čia pri-
traukė apie 250,000 turistų. Tai – iš
tiesų nemažas pasiekimas tik 20
metrų ilgio tiltui, kabančiam 28
metrų aukštyje.

Loboc kabantis tiltas Filipinuose

Tai pribloškiantis turistų traukos objektas. Bambukinis Loboc tiltas,
kyburiuojantis 20 metrų virš sraunios upės paviršiaus, gąsdina ir drąsuolius.
Tačiau jį privalo įveikti visi, norintys išvysti tipišką Filipinų kaimo gyven-
vietę, esančią kitame upės krante. Be to, ši vieta žymi ir savo gamtos grožiu:
išskirtine fauna, įspūdingais kriokliais bei vandenyje plaukiojančiais res-
toranais.

Trift (Triftbrücke) tiltas Šveicarijoje

Ilgiausias Alpėse pėsčiųjų tiltas buvo pastatytas 2004-aisiais, patvarkytas
2009-aisiais. Dabar žmonės, keliaujantys į šias vietoves stebėti ledynų, gali
jaustis dar saugiau ir nufotografuoti Trift ežero paviršių nuo 170 metrų aukš-
tyje esančio  tilto. Teigiama, jog šis pasivaikščiojimas – vienas iš įspūdingiau-
sių potyrių Šveicarijoje.

Ghasa tiltas Nepale

Kabantis tiltas netoli Ghasa gyvenvietės – vienintelė priemonė jos gy-
ventojams susisiekti su aplinkiniu pasauliu. Tad šis tiltas nuolat „tikrinamas”
čia per jį gyvulius vedančių vietinių.

Aiguille du Midi, Prancūzija

Prancūzijos Alpėse yra unikali apžvalgos aikštelė – nedidelis tiltas, ky-
buriuojantis tarp dviejų uolų. Iš jos atsiveria vienas geriausių Mont blanc
vaizdų. Žinoma, jis tikrai yra patikimas ir padarytas taip, jog nekeltų šoko
tūkstančiams čia apsilankančių turistų ir nesiūbuotų po jų kojomis. Tačiau
didelis aukštis paverčia tilto kirtimą nepamirštamu nuotykiu. Pakilkite
turistiniu traukinuku ir pasimėgaukite vyno taure nedideliame restorane.

Kakum nacionalinis parkas Ganoje

Jei nusprendėte aplankyti nacionalinį parką Ganos pietuose, netoli
Abrafo miesto, specialiai parengti vedliai jus nuves į nepaprastą kelionę
slaptais džiunglių takais. Čia išvysite nepaprastus augalus, nykstančias rūšys
(tokias kaip nykštukiniai drambliai bei miškų bizonai) ir, žinoma, įveiksite
vieną žymiausių parko vietų – virvinį tiltą, kabantį apie 40 metrų virš žemės.

Įspūdingiausi pasaulio
tiltai 

Hussaini kabantis tiltas Pakistane

Tiltas, pelnytai vadinamas vienu pavojingiausiu pasaulyje, jungia du
Hunza upės krantus. Nepatikėsite, tačiau ši apšalusi virvinė konstrukcija te-
benaudojama vietinių. Tačiau jei jau keliaujate ne pačioje saugiausioje pa-
saulio valstybėje, turite ryžtis ir pavojingiems nuotykiams.

Marienbrücke Vokietijoje

Kiekvienas, išvydęs Marienbrücke tilto nuotraukas, nesuprastų, kodėl
pasivaikščiojimas juo gali kelti baimę. Tačiau vos atsidūrus ant jo krašto
visiems užgniaužia kvapą, o širdis, sustojus stabtelėjus tilto viduryje ir
pažvelgus į žemai iškilusius kalnus bei upes, pradeda plakti tik saugiai
atsidūrus ant žemės.

Musou Tsuribashi tiltas Japonijoje

Tai – baisiausias tekančios saulės šalies Alpių tiltas. Jis padarytas iš
virvių, pritvirtintų prie plieninių konstrukcijų. Dalis prieš 50 metų pastatyto
tilto (laikomas pačiu seniausiu kabančiu tiltu šiame regione) virvių – jau
sutrūnijusios. Tad kelionė šiuo tiltu yra tikrai pavojinga.

Balsas.lt
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 4 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Šešuoliai” iš ciklo ,,Mūsų mies -
te liai”. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

�Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys jau 20 metų meldžiasi, kad kon-
gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai min tą -
ja ir maloniai kvie čia visus dalyvauti
šv. Mišiose, kurios bus aukojamos
šeš ta dienį, rugpjūčio 7 d., 9:30 val. r.
se selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Po Mišių ne -
didelės vaišės. Dau giau informacijos
tel. 773-776-1324 arba tinklalapyje
www.ssc2601. com

�Maloniai kviečiame visus į Va -
sa ros šventę, skirtą Žalgirio mūšio
600-osioms metinėms paminėti, kuri
vyks rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro so -
de lyje, Lemont. Šventėje dalyvaus
bro liškų tautų atstovai, kurių ainiai  a -
nuo me tu petis į petį su lietuviais ko  -
vo jo prieš kryžiuočius. Pergalingai
aidint būg nų ir pučiamųjų garsams
Šaulių rinktinės vėliavininkų veda -
mas atžygiuos ir pats Didysis Lie tu -
vos kunigaikštis Vytautas bei Lietu -
vos valdovas ir Lenkijos karalius Jo -
gaila su svita. Nu galėtojams šoks ir
dainuos vaidilutės, gros ,,Gabija”.
Šventės metu vyks Žalgirio mūšiui
paminklo ati dengimas (pa min klo au -
torius – Ro mualdas Povi lai tis). Susi -
rinkusieji galės pasma gu riauti įvai -
riais gardumynais, paragauti gardaus
alučio. Loterijoje galėsite laimėti
vertingas dovanas, kurias paruošė
restoranas ,,Europien Cafe” ir ben-
drovė ,,Food Depot  International”
bei dienraščio ,,Draugas” ir savait-
raščio ,,Amerikos lietuvis” prenu-
meratas. Šventės vedėjas – Algiman -
tas Barniškis. Ruošia JAV LB Vidurio
Vakarų apygarda kartu su Šiaurės
Amerikos lietuvių studentų sąjunga
ir JAV lietuvių jaunimo są junga.

��Rugpjūčio 20 dieną, penktadie -
nį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje (6500 South Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) rodomas filmas
,,Šimtas paskutinių valandų”. Tai
vienas iš istorinės dokumentikos seri-
alo ,,XX amžiaus slaptieji archyvai”
filmų. Filmo trukmė – 58 min. Tel.
pasi teiravimui 773-582-6500 (Rita
Janz).

��Čikagoje rengiamas festivalis
„Tall Ships” šiais me tais vyks rugpjū -
čio 24–29 dieno mis. Jame dalyvaus
dau giau nei dvi dešimt didžiųjų bu ri -
nių laivų iš viso pa sau lio. Festivalyje
dalyvauja ir meno kolektyvai. Rug -

pjū čio 29 d., sekmadienį, 5 val. p. p.
Navy Pier pramogų centro (600 E.
Grand Ave., Chicago) didžiojoje po -
kylių („Grand Ballroom”) salėje vyks
lietuvių tautinių šokių kolektyvo
„Laumė” pasirodymas. 

�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

��Santaros-Šviesos 57-ame suva-
žiavime rugsėjo 12 d., sekmadienį,
vyks diskusija tapatybių tolerancijos
tema. Diskusijoje dalyvaus Virgini-
jus Savukynas, Algis Mickūnas, Vy -
gandas Šiurkus ir Audrius Siauru -
sevičius.

��Visus kviečiame į Beverly Sho -
res Lietuvių klubo gegužinę, kuri
vyks nuosta biame Lituanikos parke
šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 12 val. p.
p. skambant Broniaus Mūro muzikai,
ąžuolų pavėsyje, šalia Dariaus ir
Girėno paminklo, prie čiurlenančių
fontanų. Pietūs, gėrimai, loterija.
Susitikime, pabendraukime, links -
min kimės kartu. 

�Kasmetinės 96-osios Lietuvių
dienos vyks rugpjūčio 14 d. nuo 11
val. r. iki 5 val. p. p. ir rugpjūčio 15 d.
nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p.
Frackville Mall apsipirkimo centro
pa talpose, Frackville, PA. Šventės
svečias – brig. ge n. Frank J. Sullivan.
Mu zi ki nę programą atliks šokių
kolektyvai ,,Ma lū nas” (Baltimore) ir
,,Gin ta ras” (Ma ha noy City), akor -
deonistas Lyn ne Cox, dainininkas
Ro  bertas Kup s tas. Visus kviečiame
paskanauti lie tu viš ko maisto, dalyvau-
ti mugėje. Ren ginį or ganizuoja Lie-
tuvos Vy čių An thracite kuopa Nr. 144
ir Schuylkill County lan kytojų biuras
(Vi sitors Bu reau).  Daugiau informa-
cijos su teiks Larry Do malakes tel.
570-874-4092 ir Marion Wydra tel.
570-339-5565.

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

�Kviečiame menininkus, norin -
čius dalyvauti parodoje ,,Lietuvių
dienos” Los Angeles, pateikti savo
dar bus lietuvių gamtos, mitologijos ir
pasakų temomis. Atrankai prašome
atsiųsti ne daugiau kaip 5 darbų nuo-
traukas (jpg formatu) adresu krista@
kristaaugius.com. Darbai priimami
iki 2010 m. rugsėjo 5 d. Atrinkti pa -
rodai darbai turės būti įrėminti ir pa -
ruošti rodymui parodoje. ,,Lietuvių
dienos” parodos dalyvių prašysime
padėti pakabinti ir nukabinti darbus.
Dalyvio mokestis – 20 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Vilniuje rugpjūčio 6–8 dieno -
mis Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje, Aušros Vartų g. 5, Vilnius,
vyks XVI Ateitininkų federacijos kon-
g resas „Su Kristumi į ateitį!”. Dau-
giau informacijos galite gauti el. paš-
tu kongresas@ateitis.lt 

,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas (JAV), vadovaujamas Da-
riaus Poli kai čio, rugpjūčio 5 d. (ket-
virtadienį) 6 val. v. Vytauto Didžiojo
universiteto Didžiojoje auloje (Kata-

likų teologijos fakultetas, Gimnazijos
g. 7, Kaunas), atliks koncertą ,,Kaip
grįžtančius na mo paukščius...”. 

Rugpjūčio 7 d. (šeštadienį) 8
val. v. ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas kartu su Vy tautu Sa liniu
(bas-baritonas) ir Tomu Ladiga (bo-
sas), Simona Smirnova (džiazo vo ka-
las) ir Egidijumi Buožiu (for te pijo -
nas) koncertuos  Lietuvos nacionali -
nėje filharmonijoje, Vilniuje. 

Rugsėjo 10 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 
vyks Mažosios Lietuvos istorinio muziejaus Klai pėdoje paruoštos 

fotografijų parodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase” atidarymas 

Parodą atidarys dr. Milda Ri chardson iš Boston Northeastern University ir
Dalė Lukienė. Dr. M. Richardson dalyvavo išvykoje Texas, atrandant pirmųjų
lietuvių palikuonis.  

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija 
vyks rugsėjo 24–26 dienomis  Orlando, FL 

,,Ren aissance Orlando Ho tel – Airport”
(5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Registruotis reikia iki šių metų rugpjūčio 25 d. tel. 1-800-545-1985.
Kambario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia pami nėti, kad

dalyvausite Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

A. Mamontovo koncertai jau įvyko rytiniame JAV pakraštyje (nuotrauko-
je – koncerto akimirka).  Laukiame susitikimo su dainininku Čikagoje.

Andriaus Mamontovo ir lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
koncertas vyks šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 8 val. v. Willowbrook Grand Ball-
room salėje, 8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL. Bilietus įsigyti galite
,,Lietuvėlėje” (tel. 773-788-1362), ,,Two Rivers” (tel. 630-257-8178) ir Willo -
wbrook Grand Ballroom (tel. 708-839-1000). Daugiau informacijos tel. 630-
464-500.

Artūro iš Boston nuotr.  

PadėkaPadėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems, sveikinusiems mane per ,,Draugą”

žodžiu ir raštu Širvintų krašto Garbės pilietės vardo suteikimo
proga.

Marija Remienė
Westchester, IL

LIETUVOJE...

Fotografijų parodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase” rodiniai.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


