
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2,62 LT
1 EUR — 3.45 LT

Kaunas, rugpjūčio 10 d. (ELTA)
– Aplankiusi stichijos nusiaubtą Dzū-
kiją – Varėnos, Alytaus ir Prienų ra-
jonus, prezidentė Dalia Grybauskaitė
kartu su laikinąja šalies premjere, fi-
nansų ministre Ingrida Šimonyte at-
vyko į Kauną ir čia praleido daugiau
nei valandą, apžiūrėdamos sekmadie-
nio naktį praūžusios audros padarinius.

Kauno mero Andriaus Kupčinsko
lydimos viešnios pirmiausia apsilan-
kė audros suniokotose Petrašiūnų ka-
pinėse, kuriose darbuojasi nemažai
audros padarinius šalinančių žmonių.
Smarkiai nukentėjo ir Šančių, Pane-
munės, Karmėlavos kapinės. Miesto
meras sakė, kad nemažai kauniečių
išėjo į talkas tvarkyti miesto. Panemu-
nėje darbuojasi keliasdešimt Juozo Vit-
kaus inžinerinio bataliono kariškių.

,,Galima džiaugtis, kad Kauno
patirti nuostoliai yra tik materiali-
niai, miestas išvengė žmonių aukų.
Deja, tai nepavyko Dzūkijos žmo-
nėms. Stichijos, kokios Lietuva ne-
matė visą šimtą metų, padariniai la-

bai dideli. Žmonių žūtys – skau-
džiausios. Be to, daugybė žmonių ne-
teko ir pastogės”, – sakė prezidentė.

Prezidentės įsitikinimu, Lietuvą
užgriuvusi stichinė nelaimė yra bend-
ra visų bėda, todėl šalies vadovė pa-
kvietė visiems kartu susitvarkyti ir
įveikti šitos nelaimės padarinius.

Prezidentė pabrėžė, kad padėtis
sudėtinga, bet vietos valdžia, keli-
ninkai, elektrikai, ugniagesiai dirba
ir daro, ką gali, o patys žmonės dali-
jasi savitarpio pagalba ir vieni ki-
tiems padeda. Savivaldybė ir Vyriau-
sybė, pasak šalies vadovės, turi ieš-
koti galimybių padėti nukentėjusiems
nuo gamtos stichijos, pirmiausia tiems,
kurie neteko stogo virš galvos.

Šalies vadovė pabrėžė, jog drau-
dimo bendrovės reaguoja itin pasy-
viai. Pagalba žmonėms, pasak šalies
vadovės, turi būti suteikta nedel-
siant, todėl draudikai turi imtis visų
įmanomų priemonių padėti žmo-
nėms, nes tai yra jų prievolė. Valstybė
savo ruožtu skirs lėšų iš Vyriausybės

atsargų fondo, kuris yra skirtas to-
kiai pagalbai teikti. Šalies vadovė taip
pat atkreipė dėmesį, kad Darbo bir-
žos lėšomis savivaldybėms viešieji dar-
bai bus atlyginami šimtu procentų.

Prezidentė kalbasi su žmonėmis aud-
ros nusiaubtame Varėnos rajono Se-
rapiniškių kaime. ELTA nuotr.
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Rusija prašo pagalbos
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Lietuva neketina prisid∂ti prie Lenkijos kreipimosi
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Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Delfi.lt)
– Rusija prašo Lietuvos pagalbos ge-
sinant įsisiautėjusiems gaisrams.
Oficialiame laiške kaimyninė valsty-
bė prašo įvairių technologinių prie-
monių gaisrui gesinti, taip pat prieš-
gaisrinės aviacijos.

Vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis teigia, kad dauguma
Lietuvos gelbėtojų yra užimti šali-
nant audros padarinius Lietuvoje, ta-
čiau, jo tvirtinimu, padėti Rusijai ge-
sinti gaisrus ar ne, spręs už užsienio
reikalus atsakingos institucijos.

Anksčiau užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis aukš-
tiems Rusijos pareigūnams pareiškė
užuojautą dėl Rusijoje siaučiančių
gaisrų aukų. Jis taip pat pabrėžė Lie-
tuvos pasirengimą padėti nukentė-
jusiems ir bendradarbiauti tvarkant
stichinių nelaimių padarinius.

Lietuvos Užsienio reikalų mi-
nisterija pataria į Rusiją vykti keti-
nantiems Lietuvos piliečiams įvertin-
ti galimą riziką ir, jei nėra būtinybės,
nuo kelionių siūlo susilaikyti. Pra-
nešama, kad Lietuvos ambasados
Maskvoje konsulinis skyrius dirba
įtempčiau nei paprastai.

Mokini¨ Lietuvoje vis mažèja

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (ELTA)
– Mažėjant moksleivių rugsėjo 1-ąją
durų nebeatvers šešios mokyklos ir
34 baziniai mokyklų skyriai. Juose
vienoje klasėje vidutiniškai tesimokė
2–3 mokiniai.

„Kalbėdami apie mokinių skai-
čiaus mažėjimą pastebime ir viltingų
dalykų: mažėjimas stabilizavosi. Pa-
lyginti su praėjusiais metais, šiemet
savo veiklą stabdo mažiausiai mokyk-
lų. Tačiau tai nesumenkina mokyk-

loms kylančio iššūkio, kaip tinkamai
naudoti pastatus, išspręsti mokytojų
darbo krūvio problemą, išlaikyti mo-
kyklą geresniems laikams, kai vėl ims
gausėti pirmokų”, – sako švietimo ir
mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis, kiekvienais mokslo me-
tais bendrojo lavinimo mokyklose
mokinių skaičius sumažėja apie
20,000. Planuojama, kad šiuos moks-
lo metus pradės 418,500 mokinių, iš
jų apie 29,000 – pirmokų. Naujaisiais
mokslo metais darbą pradės daugiau
nei 1,300 mokyklų.

Kaip ir kiekvienais metais, šie-
met Švietimo ir mokslo ministerija
savivaldybėms nupirko geltonųjų au-
tobusų – už 4,5 milijono litų įsigyti 38
nauji autobusai, kurie daugiausia ve-
žios vyresniųjų klasių mokinius iš už-
daromų mokyklų į didesnes pagrin-
dines, vidurines mokyklas ar gimna-
zijas. Iš viso mokyklų geltonųjų auto-
busiukų parke – per 500 automobilių.
Švietimo ir mokslo ministerija, rū-
pindamasi kaimo vietovėse išlaikyti
kultūros ir švietėjiškos traukos cent-
rus, iš Europos Sąjungos paramos
skyrė lėšų tokiems centrams steigti.

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS) –
Lietuva neketina prisidėti prie Len-
kijos kreipimosi į Europos Sąjungos
(ES) partnerius, prašant bevizio re-
žimo su visa Rusijos Karaliaučiaus
sritimi. Ji nori pirmiausia susitarti
dėl pasienio gyventojų judėjimo pagal
dabartinę tvarką. Tokią nuostatą
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
(URM) išsakė po to, kai Lenkijos vy-
riausybės atstovai pareiškė ketiną

kreiptis į partnerius ES, kad Lenkijos
ir Rusijos susitarimas dėl vietos eis-
mo apimtų visą Karaliaučiaus sritį.

,,Manome, kad pirmiausia turime
pasirašyti susitarimus pagal galio-
jančią ES tvarką, t. y. galiojančio Šen-
geno reglamento rėmuose”, – sakė
URM atstovas spaudai Rolandas Ka-
činskas. Pasak URM, susitarimą dėl
pasienio gyventojų judėjimo Lietuva
buvo pasirengusi pasirašyti dar per-

nai. Lietuvos diplomatai, kad regla-
mento keitimas yra ilgas ir sudėtin-
gas procesas, reikalaujantis visų Šen-
geno narių sutarimo. Ministerija taip
pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu
vyksta derybos dėl vizų panaikinimo
tarp ES ir visos Rusijos.

,,Vyksta parengiamasis darbas
dėl ES ir Rusijos bevizio režimo, ku-
ris apims visas ES šalis nares ir visą
Rusijos teritoriją, taip pat ir Kalinin-

grado sritį. Manome, kad mūsų pa-
stangas bendradarbiaujant su Rusija
reikia sutelkti į pagalbą Rusijai, jai
įgyvendinant būtinas sąlygas, kurias
atlikus būtų galima judėti link bevi-
zio režimo tarp ES ir Rusijos. Taip pat
reikia turėti omeny, kad vyksta darbas
dėl bevizio režimo su ES Rytų partne-
rystės šalimis, kurių ilgametes pastan-
gas siekti bevizio režimo mes labai ver-
tiname”, – teigė URM atstovas.

Kiekvienais mokslo metais mokyklo-
se mokinių skaičius sumažėja apie
20,000. Delfi.lt nuotr.
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Redakcijos žodis

Kaip skelbia Lietuvos Valsty-
binis studijų fondas, nuo rugpjū-
čio 23 iki rugsėjo 15 d. išeivijos ir
lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai
ir provaikaičiai galės teikti pa-
raiškas paramai studijoms Lietu-
vos aukštosiose mokyklose gau-
ti. Šį rudenį išeivijos ir užsienyje
gyvenančių lietuvių kilmės jau-
nuolių studijoms Lietuvoje nu-
matyta skirti 175,000 litų. Grei-
čiausiai šia parama skubės pasi-
naudoti Rusijoje, Baltarusijoje ir
kituose sunkiai besiverčiančiuo-
se kraštuose gyvenantys lietu-
vių kilmės jaunuoliai. Ir gerai. O
Šiaurės Amerikos jaunimas tu-
rėtų pasidomėti šią vasarą jau
trečią kartą Lietuvoje vykstan-
čia JAV LB Lietuvos išeivijos stu-
dentų stažuočių programa (va-
dovė Birutė Bublienė). Joje šiais
metais dalyvavo kol kas didžiau-
sias jaunuolių iš JAV ir Kanados
skaičius. Iš „Draugui” kas savaitę
siunčiamų jaunųjų stažuotojų
straipsnių (du jų galite perskai-
tyti ir šiame numeryje) jau da-
bar galiu drąsiai sakyti, jog ši
vasara jų tikrai nenuvylė.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Mieli broliai ir sesės,

turbūt jau daug kas yra girdėjęs,
kad liepos mėnesį švenčiame 600
metų sukaktį nuo istorijoje varbaus
Žalgirio mūšio. 1410 m. liepos mėn.
15 d. Lietuvos ir Lenkijos kariuome-
nės kartu su sąjungininkais sutriuš-
kino Kryžiuočių ordiną.

Įdomu pažvelgti į vėliavas, su ku-
riomis lietuviai kariavo mūšio lauke.
Lietuvos kariuomenė išsirikiavo su
maždaug 40 atskirų vėliavų, bet vė-
liavos fone buvo tik vienas iš dviejų
simbolių. Abu jie mums labai gerai ži-

nomi. Pirmas simbolis buvo Gedi-
mino stulpai, antras – šiais laikais
vadinamas Vytis.

Kai skautai išsirikiuoja, jų ri-
kiuotėje dažnai būna įvairių vėliavų,
gairių, gairelių. Kiekviena skiltis turi
savo gairelę su skilties simboliu, kurį
kiekvienas skilties narys gali iš tolo
atpažinti. Skautų gairės ir vėliavos
turi skautiškus simbolius. Brolių vė-
liavas puošia skautiška lelija, sesių
vėliavas – rūtelė. Valstybinės vėliavos
yra ypatingos, ir jas turime gerbti.
Todėl apsirengę pilnomis uniformo-
mis garbingai nešame vėliavas, joms

Brolio Tomo Dundzilos laiškas
2010 m. liepos-rugpjūčio mėn.

atiduodame pagarbą ir atsargiai su-
lankstome kas vakarą po nuleidimo.

Rašau vieną laišką liepos ir rug-
pjūčio mėnesiui, nes tuo metu būsiu
išvykęs į kelias stovyklas. Dalyvausiu
buriavimo stovykloje, o po jos – ben-
droje „Gintaro” stovykloje Rake, JAV
Vidurio rajone. Rugpjūčio pradžioje
prieš grįžtant į Australiją dalyvausiu
„Žalgirio mūšio” stovykloje Ramby-
ne, JAV Ramiojo vandenyno rajone.
Linkiu laimingos, smagios ir saugios
stovyklos visiems stovyklautojams,
kur bestovyklautumėte!

Konkursas

Nuo š. m. vasario iki lapkričio
mėnesio čia rasite klausimų ir užda-
vinių iš Brolijos pažangumo progra-
mos. Konkurse gali dalyvauti visi
LSS nariai. Liepos ir rugpjūčio mėn.
konkursai sujungti į vieną.

Bet kurio amžiaus LSS narys(-ė),
kuri(s) praleis septynias paras (1
para = 24 valandos) gamtoje ir mie-
gos lauke (palapinėje ar po atviru
dangumi, stovykloje, iškyloje ar net
savo ar draugų kieme) 2010 m. liepos
– rugpjūčio mėnesiais ir kas dieną
atliks bent po vieną gerą darbelį,
gaus 30 konkurso taškų ir pažymė-
jimą. Prašau grąžinkite užpildytą
patvirtinimo lapą.

Budėk!
Brolis Tomas

Jei turite klausimų arba pasisa-
kymų, prašome siųsti šiuo adresu:
TomasMya@ gmail.comGedimino Stulpai Vytis

7 paros gamtoje 7 geri darbeliai
Bet kurio amžiaus LSS narys(/-ė), kuri(s) praleis septynias paras (1 para = 24

valandos) gamtoje ir miegos lauke (palapinėje ar po atviru dangumi, stovykloje, iškylo-
je ar net savo ar draugų kieme) 2010 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais ir kas dieną atliks
bent po vieną gerą darbelį, gaus 30 konkurso taškų ir pažymėjimą.

Užpildykite šį patvirtinimo lapą, kad lengviau būtų sekti pažangą.

Eil. nr. Data Vietovė Gero darbelio apibūdinimas
(užteks kelių žodžių)

Pvz. 2010.07.05 Iškyloje – Shenandoah Surinkau kitų paliktas šiukšles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vardas, pavardė:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rakas 2010. Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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100 metų skautybei
Amerikoje

ALEKSAS VITKUS

Turbūt nėra lietuvio, vyresnio ar visiškai jauno amžiaus, skauto ar
ne skauto, kuris nežinotų Baden Powell – visame pasaulyje papli-
tusios skautybės įkūrėjo. Ne vienas mūsų žavėjomės jo jauniems

žmonėms sukurto judėjimo idėjomis, patys išgyvenome tuos jaunystės me-
tus, kuriuos su malonumu prisimename.

Jį šiemet prisimena ir Amerikos skautai, švęsdami 100 metų skautybės
sukaktį Amerikoje. Gal panašiai, kaip prieš daug metų ir Lietuvoje buvo
švęsta 10 metų skautybės sukaktis, kai 1927 m. balandžio 29 d. prez. Anta-
nas Smetona kalbėjo: „Mūsų viltis – jaunuomenė. Koks džiaugsmas būti
jaunam, ruoštis į gražų gerą gyvenimą, lavinti savo dvasios ir kūno jėgas ir
atiduoti savo tautos kūrybai visa, ką turi geriausio savo sieloje!”

Amerikoje skautybės judėjimas prasidėjo 1910 m. stambaus spaudos
magnato William Randolph Hearst pastangomis, jam įkūrus „American
Boy Scouts” organizaciją (ABS). Maždaug tuo pačiu laiku atsirado ir kitos
grupės, pasivadinusios skautų organizacijomis, tik kitokiu vardu, pvz.,
USBS ir kitos. 1916 m. dar vienas spaudos leidėjas William D. Boyce įstei-
gė organizaciją, pavadintą „Boy Scouts of America” (BSA). Tarp jų vyko ne-
sutarimai, daugiausiai dėl surinktų skautybės judėjimui remti aukų pa-
skirstymo. BSA buvo atstovaujama buvusio New York valstijos gubernato-
riaus ir Aukščiausiojo JAV teismo teisėjo Charles Evans Hughes. Ginčai ir
nesutarimai pasibaigė, kai 1919 m. Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad
tokie žodžiai kaip „skautai”, „skautybė”, „skautavimas” ir pan. gali būti
vartojami tik BSA organizacijos.

Skautybės judėjimui prasidėjus, dar didelė dauguma amerikiečių gy-
veno mažuose miesteliuose ir kaimuose, kai medžioklė ir žuvavimas buvo
vos ne kasdieninis užsiėmimas, kai vaikai eidavo į mokyklą pėsti arba va-
žiuodavo dviračiais.

Skautai ypač daug prisidėjo prie Antrojo pasaulinio karo metu vykdy-
tų vertingų kampanijų, pvz., metalo ar gumos atliekų rinkimo, bonų par-
davimo karo išlaidoms padengti, pagalbos ugniagesių brigadoms ir t. t.
Skautų organizacija buvo išaugusi iki daugiau nei milijono aktyvių narių.
Augo ji ir pokario „baby boom” laikais, bet po to tas augimas gerokai su-
lėtėjo, atsiradus naujosios technologijos elektroniniams „žaislams” kaip
„iPod”, „smart phone”, „laptop” ir kitokiems, nukreipusiems jaunimo dė-
mesį nuo kadaise jam įprastų žaidimų, reikalaujančių fizinio dalyvavimo.
Vis dėlto apskaičiuojama, kad iki šiol per tą 100 metų Amerikos skautų
veikloje yra dalyvavę daugiau nei 114 mln. jaunų žmonių.

Bob Mazzuca, skautų organizacijos vadas Amerikoje, neseniai kalbė-
damas su spauda pripažino, kad skautų organizacijoje bręsta reikalas šį bei
tą keisti, tuo pačiu neatsisakant pagrindinių judėjimo idėjų: „Dievo, Tė-
vynės ir Artimo.” „Skautavimas turės prisitaikyti prie naujos technologi-
jos, į skautus turėsime pritraukti daugiau lotynų kilmės jaunuolių, turė-
sime agresyviai gintis nuo kartais neužtarnautų buvusių skautų kaitinimų
dėl tariamos pedofilijos”, – aiškino Mazzuca. BSA nėra neturtinga, ką pa-
rodo ir 10,600 akrų žemės West Virginia valstijoje įsigijimas, kur vyks būsi-
mi skautų sąskrydžiai (jamborees). Tą pirkinį įgalino garsaus statybos pra-
monininko S. D. Bechtel, Jr. fondo 50 mln. dol. auka. Praėjusiais metais
BSA turėjo 1,2 mln. dol. pelno, jos visas turtas siekė apie 500 mln. dol.

Šimto metų skautybės Amerikoje sukakties iškilmės prasidėjo liepos
28 d. Fort A.P. vietovėje, Virginia valstijoje. Ten išdygo 18,000 palapinių,
priglaudusių 45,000 skautų ir jų vadovų. Ten gal ne vienas naujas skautas
duos skauto įžodį: „Brangindamas savo garbę, aš stengsiuosi tarnauti Die-
vui ir mano Kraštui, paklusti skautų įstatui, visuomet padėti artimui ir
išlaikyti save fiziškai stipriu, protiškai budriu ir moraliai tiesiu.” Ameri-
kiečių skautų įstatas skamba šitaip: „Skautas yra patikimas, lojalus, pas-
laugus, draugiškas, mandagus, geras, paklusnus, linksmas, taupus, drąsus,
švarus ir nuolankus” (laisvas mano vertimas – A. V.).

Minėdami skautybės Amerikoje šimtmečio sukaktį, pagerbkime ir skau-
tybės įkūrėją B. Powell, keliais sakiniais prisimindami jį ir jo gyvenimą.

B. Powell gimė didelėje šeimoje, kur iš dešimties vaikų užaugo tik šeši.
Jo tėvas buvo matematikos profesorius Oxford University, o motina – gar-
siojo admirolo lordo Nelson vaikaitė. Užaugęs jaunasis Robertas įstojo į ka-
riuomenę, buvo išsiųstas į Indiją, o po to į Afriką. Skautybės idėja jam kilo
Pietų Afrikoje, Mafekingo apsupimo metu apie 100 mylių nuo Johannes-
burg. Pagarsėjo jis tame legendiniame gynime, sulaukęs 45-ių metų tapo
jauniausiu britų armijos generolu.

Afrika jam patiko ir jis nutarė apsigyventi Kenijoje, netoli nedidelio
Nyeri miestelio, apie 60 mylių nuo sostinės Nairobi. Ten jis ir buvo palai-
dotas. Kartu su juo ten ilsisi ir jo žmona Olave, mirusi 1977 m.

Kai B. Powell mirė 1941 m., jo mirties pranešime buvo skelbiama: „Nė
vienas valstybės vyras, princas, karalius ar šventasis nebuvo apverktas
tokio didelio skaičiaus berniukų, mergaičių, vyrų ir moterų iš viso pasaulio
kraštų.” Būtų ir Lietuvoje tada jo gedėję, bet tuo metu Lietuva buvo oku-
puota, ir jos laikraščiai apie Powell mirtį turbūt nieko nerašė, nes skautų
organizacija ten jau buvo uždaryta.

Negaliu neprisiminti, kad ir aš, kadaise keliaudamas po Keniją, turė-
jau didelę garbę aplankyti to žmogaus namuką, kuriame jis gyveno ir mirė,
bei kapines, kuriose jis palaidotas. Stovėjau prie jo kapo ir žiūrėjau į skautų
ženklą, reiškiantį „Aš nuėjau namo.” Jis jau nuėjo namo. O mes, gyvieji,
džiaukimės jo palikimu, tikėdamiesi, kad gražūs skautybės idealai, mus ka-
daise taip uždegę, ir toliau gyvuos mūsų jaunesnėse kartose.

Lietuva ir kitos Rytų Europos
šalys praranda savo įtaką JAV, rašo
„The Economist” žurnalistas Edward
Lucas. Anot jo, nyksta stipriosios
emigrantų bendruomenės, mažėja jas
palaikančių senosios kartos JAV poli-
tikų, o naujajai politikų kartai so-
vietų laikai tėra sena ir nebeaktuali
istorija.

Kad Washington, DC būtum
svarbus, reikia trijų dalykų: pinigų,
rinkėjų balsų ir idėjų. Teoriškai, jei
tavo idėjos yra pakankamai geros, tai
įgysi balsų, o tada ir pinigų. Tačiau iš
tiesų daug pinigų gali pritraukti bal-
sų tikrai blogoms idėjoms. Amerikos
sąjungininkai buvusioje komunisti-
nėje Europoje buvo įpratę prie malo-
naus balsų, pinigų ir laiminčių idėjų
derinio. Tai baigėsi.

Dalis problemos susijusi su kartų
kaita. Amerikiečiai, kurie save laiko
kartu ir estais, latviais, lietuviais,
lenkais, ukrainiečiais, čekais, slova-
kais, vengrais, kroatais, serbais ar ki-
tų tautybių atstovais, pasitraukia –
tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Dar
neužsidarę emigrantų laikraščiai
spausdina nekrologus, o ne praneši-
mus apie gimusius kūdikius.

Vis mažiau kalbama gimtąja
kalba. Taigi mažėja ir dalyvaujančių
skautų būreliuose ar tautiniuose šo-
kiuose, net ir besilankančių bažnyčio-
se. Lėšų surenkama mažiau.

Įsiliejimas į šalies gyvenimą pa-
darė savo darbą, o naujieji imigrantai
neturi deginančio netekties ir tėvy-
nės ilgesio jausmo („laisvėje jie neturi
tėvynės, o tėvynėje – laisvės”), kuris
išlaikė ankstesniąsias bendruome-
nes.

Neliko ir jausmo, kad laikas svar-
bus. Kažkada atrodė protinga laiką ir
pinigus skirti tam, kad Vakarai ne-
nusileistų komunizmui ar neatidary-
tų durų į NATO. Senaisiais laikais
Čikagoje, Cleveland ir kitur milijonai
rinkėjų politikus rinkdavo pagal jų
požiūrį į „užgrobtąsias tautas”.

Kaukazo tautų diaspora
vis dar stipri

Tuo tarpu armėnų diaspora vis
dar lieka didelė jėga. Politikai Wa-
shington, DC sudreba vien išgirdę
žodžius „armėnų lobistai”.

Nebūtina net turėti diasporą.
Gruzijos emigrantų bendruomenė
JAV yra mažutė, tačiau ji turi svorį,
nes nemaža dalis užsienio politikos
elito jaučia silpnybę vilčiai, kad vieną
dieną ši šalis bus pastovumo bei
gerovės (ir Atlantizmo) pavyzdys
Kaukaze. Taip pat nedaug ir azer-
baidžaniečių, tačiau ši šalis ekspor-
tuoja naftą, o ateityje gali tapti dujas
persiunčiančia šalimi. Tai jai suteikia
nemažai įtakos.

Mažėja sąjungininkų
JAV Kongrese

Nors senosios vėliavos jau api-
bluko, vis dar plevėsuoja vėjyje. Už-
grobtųjų tautų savaitė (trečioji visa
liepos savaitė) šiemet buvo, kaip visa-

da, pažymėta Baltųjų rūmų delegaci-
ja (tiesa, kalbama, kad tam reikėjo
šiek tiek priminimų). JAV valstybės
departamentas pabrėžtinai paminėjo
70-ąsias nepripažinimo politikos me-
tines, kai JAV nusprendė nepripažin-
ti Baltijos šalių okupacijos.

Emigrantų bendruomenėms šie-
met gerą progą pasireikšti suteikė
keistas sprendimas pastatyti Stalino
biustą D-Day Memorial Virginia vals-
tijoje, kuris pažymi amerikiečių išsi-
laipinimą Prancūzijoje Antrojo pa-
saulinio karo metu.

Tačiau JAV Kongrese sąjunginin-
kų mažėja. Kai kurie, pvz., senatorius
George Voinovich, atsistatydina. Joh-
nas McCain, labiausiai užsispyręs
Rytų Europos draugas, rizikuoja būti
neišrinktas kitai kadencijai. Naujieji
respublikonai ateina iš aplinkos, kuri
įtariai žvalgosi į sąjungininkus bei
kišasi į užsienio konfliktus. Nedaug
demokratų parlamentarų norėtų gin-
čytis su prezidentu dėl periferinių
užsienio politikos aspektų.

Liūdna, bet istorinės JAV ir Eu-
ropos komandos ryšiai yra. Išsilaipi-
nimas Prancūzijoje, pastangos gelbė-
ti sovietų Berlyną nuo sovietų bloka-
dos, komunizmo griūtis 1989-aisiais,
Sarajevo apgultis ir visa kita tėra se-
na istorija, o ne priežastis sprendi-
mams.

Rytų Europa rizikuoja likti be pi-
nigų, balsų ar idėjų. O Rusijos lobiz-
mas stiprėja. Tai gali baigtis prastai.

Alfa.lt

E. LUCAS: LIETUVA PRARANDA
SAVO ĮTAKĄ JAV

Statoma Berlyno siena.

Liūdna, bet istorinės JAV ir Europos komandos ryšiai
yra. Išsilaipinimas Prancūzijoje, pastangos gelbėti so-
vietų Berlyną nuo sovietų blokados, komunizmo griūtis
1989-aisiais, Sarajevo apgultis ir visa kita tėra sena
istorija, o ne priežastis sprendimams. Rytų Europa ri-
zikuoja likti be pinigų, balsų ar idėjų. O Rusijos lobizmas
stiprėja.
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Daina Fischer ir Andrius Novak
dirbo Kauno valstybinėje filharmoni-
joje, o Vilniuje jų keliai išsiskyrė,
jiems patraukus į skirtingus darbus.
Tuo tarpu Giedrė Krulikaitė staža-
vosi Vilniaus dailės akademijos Kau-
no dailės fakultete, po to persikėlė į
Vilnių ir dabar dirba su vietiniais
menininkais.

Operą studijuojanti D. Fischer
savo stažuotę pradėjo Kauno valsty-
binėje filharmonijoje pas Joną Anta-
navičių, žinomą tenorą. Tris kartus
per savaitę turėdavo pamokas, kurių
metu tobulino techniką, mokėsi nau-
jų kūrinių. Jai buvo paskirta ir studi-
ja, kurioje galėjo praktikuotis, groti
pianinu. Daina pasakojo, jog abu su
Andriumi turėjo progą susipažinti su
Filharmonijos reklamos kampanija –
patys dalijo skrajutes. Daina sako,
kad Antanavičius buvo nuostabus
mokytojas, patirtis Filharmonijoje
bei pažintis su kitais atlikėjais pri-
vertė ją apsispręsti grįžti į Vilnių ar
Europą ir ten apsiginti magistro laip-
snį. Antanavičius jai pasakė daug
vertingų dalykų, davė puikių pata-
rimų ateičiai. Tai sustiprino Dainos
tikėjimą savo studijų sėkme ir karje-
ra.

Šiuo metu mergina tęsia savo
stažuotę Vilniuje. Čia ji susipažino su
vargonininke Renata Marcinkute,
kartu su ja rengiasi Mišioms Šv. Ka-
zimiero bažnyčioje. Daina giedos
prieš Mišias ir po jų. Ji taip pat lanko
paskaitas pas sopraną Astą Krikš-
čiūnaitę, operos solistę, dirbančią
Muzikos akademijoje Vilniuje. Dainai
sakė, jog jai labai patinka jos stilius ir
balsas.

Kauno valstybinėje filharmonijo-
je taip pat stažavęsis Andrius savo
stažuotės metu dalyvavo organizuo-
jant XV tarptautinio Pažaislio muzi-

kos festivalio renginius. Tai vienas iš
prestižiškiausių festivalių Lietuvoje,
kuriame koncertuoja įžymūs Lietu-
vos ir užsienio atlikėjai, solistai. And-
riui tai buvo nepakartojama prakti-
ka, nes jos metu susipažino su pro-
jektų vadyba. Jis teigia, jog jam tai
buvo labai naudinga, nes jį domina
muzikos pasaulis, šiuo metu Andrius
studijuoja muzikos vadybą. Praktikos
metu jis taip pat padėjo su prie ren-
ginių reklama bei atlikėjų aptarna-
vimu. Festivalio metu buvo pristatyta
flamenco ir klasikinę muziką jun-
gianti premjera ,,Orkestrinis fla-
menko” ir Vytauto Rumšo režisuotas
spektaklis ,,Katedra” pagal Justino
Marcinkevičiaus dramą.

Be muzikos vadybos Andrius at-
liko mušamųjų instrumentų partijas
Kauno miesto simfoniniame orkest-
re. Liepos 6 dieną Valstybės dienai
skirtame renginyje jis grojo muša-
maisiais kompozitoriaus Vidmanto
Bartulio oratorijos „Lietuvos Didžio-
jo kunigaikščio Vytauto padėka Lie-
tuvai ir jos žmonėms, laimėjus Žal-
girio mūšį” premjeroje. Jam labai
patiko groti didelėje scenoje su gerais
muzikantais. Andrius sakėsi daug
bendravęs su Kauno filharmonijos
vadovu Justinu Krėpšta bei kompozi-
toriumi Bartuliu, kurie labai malo-
niai ir šiltai jį sutiko, suteikė daug
galimybių tobulėti, dirbti. Stažuotės
metu Andrius susipažino su daug
įvairių žmonių ir tuo labai džiau-
giasi.

Atvykęs į Vilnių Andrius pradėjo
ieškoti muzikos grupių, ima iš jų in-
terviu, norėdamas daugiau sužino-
ti apie skirtingus stilius, muzikos
vadybą, ką žmonės apie tai galvoja.
Jis jau bendravo su „Inculto” grupe,
dar planuoja susitikti su „Saulės klio-
šu” bei įvairiomis džiazo grupėmis.
Vaikinas džiaugiasi savo praktika ir
suteikta galimybė dalyvauti LISS
programoje, nes pats nebūtų galėjęs
susipažinti su tiek daug įvairių atli-
kėjų ir garsių žmonių.

Giedrė Krulikaitė, studijuojanti
tapybą ir piešimą, Kaune turėjo savo
studiją, kurioje galėjo individualiai
dirbti. Jai taip pat buvo paskirtas ta-
pybos dėstytojas iš Vytauto Didžiojo

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

Meno ir muzikos pasaulis
LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

universiteto, kuris jai suteikė galimy-
bę susitikti su kitais menininkais ir
pasisemti iš jų žinių. Dėstytojas Gied-
rei leido stebėti meno kritiką tapybos
ir žemės meno klasėje. Tai jai paliko
didelį įspūdį. Užmegzti ryšiai su gar-
siais Lietuvos dailininkai. Kaune
Giedrė lankė muziejus bei galerijas.
Jai patiko darbo įvairovė – daug pa-
matė, o ne sėdėjo vienoje vietoje.

Vilniuje Giedrė taip pat turi savo
studiją, bendrauja su Lietuvos tauto-
dailininkais. Čia ji susipažino su Lie-
tuvos tautodailininkų sąjungos Vil-

niaus bendrijos pirmininke Ramute
Kraujaliene. Ir šiame mieste netrūks-
ta pažinčių su įvairiais menininkais.
Giedrei buvo labai įdomu išmokti
austi juostas su tautodailininke ir
juostų audėja Vita Babičiene. Prakti-
kos metu ji lanko parodas, muziejus.
Giedrė sako, jog Kaune darbas buvo
labiau akademinis, kur gilintasi į me-
no sąvoką. O Vilniuje ji bendrauja
daugiau su menininkais, kurie kuria
savo laisvalaikiu ar šiaip dėl malonu-
mo, tad, sako ji, čia visai kita nuotai-
ka.

Daina Fischer Andrius Novak

Giedrė Krulikaitė

Susitikimas su LR Seimo
kancleriu Jonu Mileriu

LR Seimas liepos 2 dieną LISS
stažuotojams padovanojo dar vieną
staigmeną. Mums buvo suteikta gali-
mybė asmeniškai susitikti ir padisku-
tuoti su Seimo kancleriu Jonu Mile-
riu. Tai išties didelė garbė, nes kanc-
lerio titulas yra vienas iš aukščiausių
Lietuvos vyriausybėje. Tiek opozicija,
tiek valdantieji pritarė Milerio pasky-
rimui į kanclerio pareigas, balsavimo
metu jis surinko daugiau nei 90 bal-
sų. Tokia balsų persvara įtikina, jog
J. Mileris išties turi stiprų palaikymą
LR Seime, ir įžiebia viltį, kad požiūris
į Seimą ilgainiui pagerės. Prieš per-
imdamas Seimo kanclerio pareigas J.
Milerius vadovavo Seimo Informa-
cijos technologijų ir telekomunikacijų
departamentui, jo patirtis šioje srity-
je tikrai pravers naujose pareigose.

Viena iš J. Milerio vizijų yra la-
biau iškelti kasdieninę Seimo veiklą į
viešumą ir suteikti visuomenei gali-
mybę stebėti politinius procesus ir
priimamus sprendimus gyvai. Tiki-
masi, kad suteikiant didesnes gali-
mybes žiniasklaidai ir sukūrus Seimo
televizijos kanalą, Seimo veikla taps
skaidresnė, ir Lietuvos visuomenė

galės įvertinti ne tik Seimo klaidas,
bet ir gerus darbus.

Mūsų susitikime kancleris ir pri-
statė šį projektą, turėjome galimybę
pamatyti, kaip toks kanalas atrodytų.
Seimo posėdžių pertraukų metu būtų
rodomi anonsai ir įvairios Seimo nau-
jienos. J. Milerius mums leido pasi-
vaikščioti po Seimo užkulisius ir pa-
matyti, kaip filmuojami posėdžiai.

Atsiradusi proga susipažinti ir
pabendrauti su pačiu Seimo kanc-
leriu – tikrai ne kasdieninis nutiki-
mas. Buvome labai maloniai priimti,
nuoširdžiai dėkojame J. Mileriui už
patirtus įspūdžius.

EGLÈ
GINTAUTAITÈ

Seimo kancleris Jonas Milerius.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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KOMENTARAIKOMENTARAI Bažnyčios gynėjo šarvus
užsidėjus

VILIUS BRAŽÈNAS

Kadangi Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios hierarchai vis dar nėra įkūrę
šiems dvasiškai šurmuliuojantiems
laikams reikalingos būtinybės – para-
pijose suburti bent po tris asmenis į
komitetus bažnyčiai ginti – Bažny-
čios šmeižėjai įvairiuose frontuose
turi laisvas rankas. Jei egzistuotų
platus puolimams atremti tinklas,
Prezidento Algirdo Mykolo Brazaus-
ko laidotuvių režisieriai nebūtų drįsę
laužtis į Arkikatedrą ir, tam nepa-
vykus, apmėtyti Bažnyčią melo dum-
blu. Dabar Bažnyčia neturi gynybos
tvirtovių, tad tenka gynėjo šarvais
apsišarvuoti partizanams – Bažny-
čios gynėjams.

Netrumpame savo gyvenime esu
stebėjęs net keletą civilizuotų kraštų
žymių prezidentų ir monarchų laido-
tuvių. Mirusieji buvo laidojami su
orumu ir pagarba jų rangui, susilai-
kant nuo politinių ir religinių provo-
kacijų.

Labai gaila, kad pirmosiose mano
stebėtose Lietuvos Prezidento laido-
tuvėse gana ryškiai prasikišo pro-
vokacinė režisūra. Kalbu apie šiais
metais birželio 26 d. mirusio LR Pre-
zidento A. M. Brazausko laidotuves ir
sovietinio tvaiko propagandinį šur-
mulį, sukeltą kelios dienos prieš jo
mirtį. Tai tikrai nepagerino nei Lie-
tuvos, nei Prezidento įvaizdžio. At-
šiaurus laidotuves savo tikslams
panaudojusių propagandininkų elge-
sys vos nepavertė jų į provokuojantį
netiesos festivalį. Lyg kas nors būtų
sumanęs panaudoti laidotuves ki-
tiems tikslams, o ne atsisveikinti su
velioniu. Vien tik šiurkščiame tiesos
negerbime buvo galima įžiūrėti „bu-
vusiųjų” braižą.

Matyt, buvo bandoma pasinau-
doti tuo, kad buvo laidojamas sudė-
tingu SSRS ir Lietuvos laiku, sudė-
tingomis aplinkybėmis gyvenęs sudė-
tingas asmuo. Pasigirdo įtarimų, jog
prisidengus laidotuvėmis bandyta
išbaltinti kruvinąjį okupacinį komu-
nizmą, o buvusiems Maskvos staty-
tiniams nuo savo rankų nusiplauti –
nors tik dvasinį-intelektualinį – tau-
tos kraują. Keista, kad velionio poli-
tiniai draugai ir šeimos artimieji
nesustabdė Brazauskui skirtų, atkir-
čio reikalaujančių provokacijų.

Laidotuvių progomis dažnai bū-
na primenamas senovės romėnų po-
sakis: „Apie mirusį gerai arba nieko.”
Šiandien to posakio negalima taikyti
žymiam visuomenininkui ar poli-
tikui. Nė vienas, kas palieka raštus,
knygas, politinių bei filosofinių pa-
sisakymų straipsnius, „nemiršta”,
niekad „nenutyla”. Šiuo atveju už
velionį Brazauską kalba ne vien jo
minčių palikimas, bet ir laidotuvių
nepasiskelbusių, tikrų režisierių su-
režisuotas atkaklus brovimasis į gry-
nai religinę sritį. Kaip prancūzai
sako, atsirado „didesnių katalikų už
Popiežių”. Tokių pasirodė net tarp

buvusių LR aukštų pareigūnų.

Į „viešosios erdvės” nemalonę
pateko Lietuvos Katalikų Bažnyčios
hierarchai, pasipriešinę Prezidento
karsto įnešimui (velionio dvasiniam
paaukštinimui?) į Vilniaus Arkika-
tedrą. Anot pranešimų, dėl to net
„Bažnyčios reitingai” smuko. (Lyg ji
būtų politinė partija ar krepšinio
komanda.). Reitingieriams reikia
priminti, kad maskvinių okupantų ir
jų statytinių akyse Bažnyčios „reitin-
gas” buvo „0”.

Net religijos egzamino išlaiky-
mas penketuku Kauno Jėzuitų gim-
nazijoje (1933 m.) manęs nepadarė
teologu. Tačiau ten mokė ir apie
„apologetiką” – Bažnyčios gynimo
prievolę. Tad bandysiu apginti Lietu-
vos vyskupus nuo juos mokinančių ir
puolančių popiežiukų.

Mano spėjimu, mūsų vyskupai
prezidento laidotuvėse susidūrė, net
religinių dėsnių nesvarstant, su sun-
kiai išsprendžiamu socialiniu (ar
„socialistiniu”?) klausimu: kaip Arki-
katedroje išspręsti „gero kataliko”
dviejų gyvų mirusiojo Prezidento
žmonų prie karsto pasodinimo for-
malumą? Kuri turės būti kairėje, o
kuri – dešinėje? Kuri galvūgalyje, o
kuri – kojūgalyje? Vargu ar visus
būtų patenkinęs abejotinas sprendi-
mas į bažnyčią įnešti tik karstą.

Kiek prisimenu iš gimnazijos
religijos kurso, ir skelbiamos ,,gero
kataliko” atliktos išpažinties klausi-
mas pakimba miglose. Išpažintis ne-
sibaigia prisipažinimu nusidėjus. Tik
nelaimės – „staigios ir netikėtos mir-
ties” – atveju, kiek suprantu, reikalas
lieka tarp žmogaus ir Dievo. Kitais
atvejais ataskaita turi įvykti šiame
pasaulyje. Į tai įeina atgaila, skriaudų
atitaisymas, neteisėtai įgyto turto
grąžinimas. Reiškia, gali būti ne
viena priežastis, kodėl bet kuris kuni-
gas gali neįleisti karsto į bet kurią
bažnyčią.

Matyt, tiesa, kad tyla dažnai
daug ką pasako. Naciniai ir komunis-
tiniai socialistinio fronto garsiakal-
biai, Bažnyčios kritikai staiga prara-
do balsą, kai vienas vyskupas jų
panosėn pakišo „lygybės” pipirinę:
Bažnyčia negali daryti išimtį turtin-
gam ir galingam. Tai tiek to mano
bandymo vykdyti kataliko apologeto
priedermę.

Dar žodelis dėl Arkikatedros.
Pagal Vatikano istoriką kun. Malachi
Brendan Martin, Katedros iš Lietu-
vos užgrobimo klausimas iškilo, kai
Michail Gorbačiov, prisidengęs „pere-
stroika”, siekė pasimatymo su popie-
žiumo. Vatikanas nurodė Maskvai,
kad Arkikatedra yra viena iš kliūčių
susitikti. Spėjama, kad Vilniuje su-
skambėjo skambučiai iš Maskvos, nes
Gorbis buvo priimtas Vatikane, o
Arkikatedra pagaliau grįžo katali-
kams.

Skaitytojų dėmesiui siūlome du komentarus viena tema – Ar teisingai
pasielgė Lietuvos Katalikų Bažnyčia, nusprendusi neįsileisti š. m. birželio 26
d. mirusio Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo M. Brazausko karsto į
Arkikatedrą?

Abejotinas sprendimas
LEONIDAS RAGAS

Velionio prezidento Algirdo My-
kolo Brazausko karsto neįsileidimas į
Vilniaus Arkikatedrą sukėlė sunkiai
nutildomą triukšmą. Daug kas, tarp
jų ne vienas tiek išeivijoje, tiek Lie-
tuvoje ištikimas katalikų tikėjimui,
nesupranta, kodėl per buvusio Lietu-
vos komunistų partijos generalinio
sekretoriaus, Lietuvos Aukščiausios
Tarybos pirmininko, pirmojo atsikū-
rusios Lietuvos Respublikos prezi-
dento bei vėliau premjero Brazausko
laidotuves nebuvo suruoštos išskir-
tinės, gedulingos Mišios, kaip buvu-
siam šalies vadovui lyg ir priderėtų.

Ypač nesuprantama, kad nebuvo
rasta vietos velionio karstui Vilniaus
Arkikatedroje, nes prieš mirtį Prezi-
dentas atliko išpažintį, jam buvo su-
teiktas ligonių sakramentas (paskuti-
nis patepimas). Todėl tikrai atrodė,
kad laidotuvių metu durys į šventovę
jo karstui bus plačiai atidarytos – ne
taip, kaip per 1993 metų inauguraci-
ją, kai Brazauskui nebuvo leista įžy-
giuoti pro paradines duris. Šį sykį bu-
vo tikėtasi, jog bus atsižvelgta į velio-
nio prieš mirtį išreikštą valią, kad jo
paskutinė kelionė į Antakalnio kapi-
nes prasidėtų būtent iš Vilniaus kate-
dros.

Nors laidojimo dieną per kasdie-
nines rytines Mišias Arkikatedroje
buvo melstasi už Brazauską, o jos pa-
kiliai aukotos paties kardinolo Aud-
rio Juozo Bačkio, apaštališkojo nun-
cijaus Luigi Bonazzi ir trijų vyskupų,
deja, jose ne visa Prezidentą pasku-
tinėn kelionėn į kapus lydėjusi palyda
dalyvavo – velionio artimieji ir kai
kurie valdžios nariai meldėsi kituose
Dievo namuose, Kaišiadoryse.

Apie kilusį triukšmą pirmasis
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vardu
pasisakė arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, SJ. Jo komentaras apie susi-
dariusią padėtį buvo išspausdintas
liepos 2-os ir 10-tos dienos „Drauge”.
Pasirodo, vienur sakoma, jog vysku-
pams nekilo jokių abejonių dėl bažny-
tinio laidojimo, nes velionis Prezi-
dentas prieš mirtį buvo priėmęs sak-
ramentą. Galutinį sprendimą – kars-
to į Katedrą nenešti – priėmė vietos
ordinaras, kas būtų Jo Eminencija
kardinolas, metropolitas A. J. Bačkis.
Tačiau kitur sakoma, jog vyskupai
priėmė nepopuliarų sprendimą, ne-
nusileisdami dideliam spaudimui.

Stebina arkivyskupo žodžiai:
„Niekas iš mūsų nemanėme, kad
galėtų kilti toks triukšmas.” Nejaugi
Lietuvos dvasininkija nepažįsta Lie-
tuvos žmonių, nejaučia jų pulso, ne-

suvokė, jog buvęs populiarus tary-
binės, o vėliau laisvos Lietuvos vado-
vas, daugelio nuomone, yra padaręs
Lietuvai ir daug gero? Beje, kitų šalių
atstovai aukštai vertina velionio
įnašą į visos Europos politinį gyve-
nimą, jo sugebėjimą bendrauti net su
penkiais sovietų vadais – nuo Leonid
Brežnev iki Boris Jelcin – ir apibūdi-
na jį kaip keliolika metų buvusį Lie-
tuvos politikos patriarchą. Dėl ,,gas-
padoriško” ir draugiško būdo Bra-
zauskas buvo plačiai mėgstamas ir
gerbiamas.

Anot arkivyskupo, didžiausia
velionio nuodėmė („pats netiesiau-

sias žingsnis”) buvo priklausymas
komunistų partijai. Ar lietuvių tautai
būtų buvę naudingiau, jei vietoj Bra-
zausko Lietuvai būtų vadovavęs koks
nelietuvis, atsiųstas iš Maskvos? Abe-
joju ir nemanau, kad svetimas asmuo
būtų sugrąžinęs komunistų pasi-
glemžtą Lietuvos katalikų pagrindinę
šventovę – Vilniaus Katedrą, kaip pa-
sielgė velionis net keletą metų prieš
atgaunant Lietuvos nepriklausomy-
bę. Beje, ilgus metus išbuvęs šalies
vadovu kritiniu laiku pasuko teisingu
keliu tautos link, tartum koks iš
evangelijos nužengęs paklydėlis.

Lietuvoje nuo Vilniaus iki Klai-
pėdos apie velionio prez. Brazausko
laidotuves teko daug išgirsti nuomo-
nių iš Bažnyčiai prisiekusių, ją palai-
kančių ir iš prie jos slenksčio priar-
tėjusių užrūstintų žmonių. Daugiau-
sia buvo įskaudintai priekaištauta
dėl, žmonių supratimu, neišjaustos,
užsispyrusios ir neatlaidžios Bažny-
čios laikysenos. Jų nuomone, tokie
kaip šviesios atminties kardinolas
Vincentas Sladkevičius arba monsin-
joras Kazimieras Vasiliauskas būtų
pasielgę kitaip. Jie nebūtų priėmę
visuomenėje daug prieštaringų ver-
tinimų sukėlusį, žmones supriešinusį
nepopuliarų sprendimą. Tik mažas
skaičius sutiko su Katalikų Bažny-
čios hierarchų sprendimu, dauguma
jų argumentavo remdamiesi daugiau
politinėmis, negu religinėmis nuos-
tatomis.

Arkivyskupo teigimu, Prezidento
laidotuvėms buvo pasirinktas tinka-
miausias variantas. Tačiau daug kas
tuo abejoja ir mano, kad sprendžiant
jautrius klausimus pritrūko geros
valios. Tuo buvo pakenkta Lietuvos
Katalikų Bažnyčiai, nes gailestingu-
mo stokojantis abejotinas jos hierar-
chų sprendimas nebus greitai pa-
mirštas, ne vienas liks atstumtas nuo
Bažnyčios, paliekant juos dar labiau
abejingesniais.

Arkivyskupo teigimu, Prezidento laidotu-
vėms buvo pasirinktas tinkamiausias variantas.
Tačiau daug kas tuo abejoja ir mano, kad
sprendžiant jautrius klausimus pritrūko geros
valios.

REMKIME DRAUGO
FONDÂ – RÙPINKIMÈS
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Iš užsienieçiû Lietuvoje
daugiausia rusû

New York, rugpjūčio 10 d.
(Delfi.lt) – Visame pasaulyje žinoma
Laisvės statula New York mieste bus
uždaryta vieneriems metams, kol bus
atlikti saugumo sistemos tobulinimo
darbai. Turistai galės lankytis Lais-
vės saloje esančiame parke, tačiau ga-
limybės patekti į pačią statulą bus ri-
bojamos iki 2011 metų spalio, kai bus
minimos jos pastatymo 125-osios me-
tinės.

,,Įgyvendinant 26 mln. JAV do-
lerių vertės projektą, bus įrengti gais-
rui atsparūs laiptai, liftai ir prieš-
gaisriniai išėjimai”, – sakė Laisvės
statulos nacionalinio paminklo vy-
riausiasis specialistas David Luch-
singer.

Laisvės statulą kasmet aplanko
daugiau nei 5 mln. žmonių, pats sezo-
no įkarštis būna vasarą – tada statulą
kasdien aplanko maždaug po 26,000 tu-
ristų.

Šių metų liepą lankytojai buvo
trumpam iškeldinti iš statulos, per
klaidą įsijungus priešgaisrinei sire-
nai, tačiau jos saugumo sistemą pla-
nuota pertvarkyti jau seniai, sakė D.
Luchsinger.

,,Pakanka pasakyti, jog šis užda-
vinys yra milžiniškas”, – pabrėžė jis.

Laisvės statula taip pat buvo už-
daryta po 2001 metais rugsėjo 11 die-
ną New York ir Washington miestuo-
se įvykdytų teroro išpuolių. Lanky-
tojams ji vėl buvo atverta 2004 me-
tais, tačiau apžvalgos aikštelė statu-
los karūnoje neveikė iki praėjusių
metų.

Lietuvoje ima tr∆kti vairuotoj¨

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Utena, rugpjūčio 10 d. (ELTA) – Minčios malūne (Utenos r.) prasidėjo tra-
dicinis tarptautinis tapybos pleneras ,,Soutine dienos”. Tryliktą kartą jį suren-
gė Lietuvos dailininkų sąjunga. Į šių metų plenerą susirinko dailininkai iš Lie-
tuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Rusijos. Daugiausia šio renginio dėka į Lietuvos
kultūrą grąžintas pasaulinio garso tapytojas ekspresionistas Chaim Soutine,
XX amžiaus pradžioje Vilniuje apsisprendęs tapti dailininku, čia mokęsis dai-
lės mokykloje ir vėliau Prancūzijoje išgarsėjęs pasauliniu mastu. Projektas
,,Soutine dienos” pradėtas rengti 1998 metais, siekiant pagerbti pasaulinio
garso litvakų kilmės tapytoją Ch. Soutine (1893–1943). Soutine pavardė su-
tinkama kiekvienoje meno enciklopedijoje šalia Pablo Picasso, Mark Shagall,
Amedeo Modigliani ir kitų praėjusio amžiaus dailės įžymybių. Šiais metais
plenere dalyvauja dailininkai Algimantas Kliauga, Simonas Skrabulis, Ramu-
nė Kmieliauskaitė, Jolanta Snežko, Aleksandras Vozbinas, taip pat Piotr Don-
dajewski ir Tadeusz Brzeski iš Lenkijos, Ašot Chačaturian iš Rusijos ir daili-
ninkė iš Vokietijos Siuzi Vier. ELTA nuotraukoje – dailininkė R. Kmieliauskaitė.

Bus tvarkoma Laisv∂s statula 

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Delfi.lt)
– Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2010 m. pradžioje Lie-
tuvoje gyveno 3,29 mln. Lietuvos pi-
liečių ir 37,000 kitų valstybių pilie-
čių. Iš užsieniečių šalyje daugiausia
rusų, baltarusių ir ukrainiečių, ta-
čiau bendras jų skaičius, kaip ir Lie-
tuvos piliečių skaičius, mažėja. 

2010 m. pradžioje Lietuvoje gy-
veno 3,29 mln. piliečių – šiek tiek ma-
žiau, nei prieš metus: 2009 m. šalyje
gyveno 3,3 mln. Lietuvos piliečių, o

2001 m. – 3,4 mln.
Iš užsieniečių Lietuvoje dau-

giausia rusų, kurių šių metų pra-
džioje buvo 11,700. Prieš metus Lie-
tuvoje buvo registruota 12,300 Rusi-
jos piliečių, o 2001 m. – 13,400.

Be to, 2010 m. pradžioje Lietu-
voje gyveno 3,300 Baltarusijos pilie-
čių (2009 m. – 4,800), 1,700 – Ukrai-
nos (2009 m. – 2,500), 500 – Lenkijos
(per metus jų skaičius nepakito). Ša-
lyje taip pat gyvena po 400 Vokietijos
ir Latvijos piliečių ir 300 amerikiečių.

SAS leis vežtis daugiau bagažo

Lietuviams.com – Skandinavi-
jos oro linijos SAS pereina prie bend-
ros registruoto bagažo vienetų tvar-
kos. Ji bus taikoma visiems SAS gru-
pės skrydžiams, vykdomiems SAS,
„Blue 1” ir „Wideroe” oro linijų. Ke-
leiviai, skrendantys verslo klase, nuo
spalio 1 dienos galės nemokamai vež-
tis du bagažo vienetus po 32 kg. Eko-
nominės ekstra klasės keleiviai – du
bagažo vienetus po 23 kg. Tuo tarpu
ekonominės klasės keleiviai galės ne-
mokamai vežtis vieną bagažo viene-
tą iki 23 kg, prie dabartinio leidžia-
mo svorio pridedant papildomus 3 ki-
logramus. 

„Naujoji tvarka bus taikoma sie-
kiant suvienodinti ‘Star Alliance’ tai-
sykles. Iki šiol ekonominės ekstra ir
ekonominės klasės keleiviai, skren-
dantys tarpžemyniniais skrydžiais,
galėjo vežtis po vieną bagažo vienetą,
o keliaujantys šiomis klasėmis Euro-
poje galėjo nemokamai vežtis po 20
kg. Tikimės, kad nuo spalio 1 dienos
taikoma nauja bagažo vienetų tvar-
ka, galiojanti visiems SAS vykdo-
miems skrydžiams, bus aiškesnė ir

užtikrins patogias keliavimo sąly-
gas”, – teigia SAS atstovybės vadovė
Lietuvoje Rūta Jucienė. 

Keleiviai, turintys SAS klientų
lojalumo programos „EuroBonus”
auksines ir sidabrines korteles, galės
nemokamai vežtis po vieną papildo-
mą bagažo vienetą, kurio svoris pri-
klausys nuo bilieto klasės. Tuo tarpu
rankinį bagažą visi SAS keleiviai,
kaip ir anksčiau, galės vežtis nemo-
kamai. 

Pasak Rūtos Jucienės, tyrimai
rodo, kad daugiau nei pusę keliau-
jančiųjų erzina atidėti skrydžiai, to-
dėl oro linijos stengiasi, kad jie būtų
vykdomi laiku. „SAS praėjusiais me-
tais pripažintos punktualiausiomis
Europos oro linijomis, šią vasarą SAS
ir toliau išlaiko šį vardą. Taip pat lie-
pos mėnesį SAS buvo paskelbtos
punktualiausiomis pasaulyje tarp vi-
sų didžiųjų oro bendrovių”, – sako
SAS atstovybės vadovė Lietuvoje Rū-
ta Jucienė.

Antrosios pagal punktualumą
liepos mėnesį buvo oro linijos „KLM”,
taip pat tarp punktualiausių oro linijų
– „Norwegian”, „Air Berlin”, „Rya-
nair”, „EasyJet” ir „Iberia”. 

Delfi.lt nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (verslo-
zinios.lt) – Lietuvos vežėjai teigia,
kad padidėjus krovinių srautams jie
susidūrė su sena problema – trūksta
tolimųjų pervežimų vairuotojų. Rin-
koje beveik neliko per krizę atleistų
vairuotojų – jie rado kitus darbus ar-
ba emigravo. 

„Pirmąjį ketvirtį vairuotojų pa-
siūla buvo pakankama, o šiandien jų
trūksta”, – sako Algimantas Kondru-
sevičius, vežėjų sąjungos „Linava”
prezidentas. Krovinių apimtys didėja,
tačiau, pasak A. Kondrusevičiaus, dar
sunku pasakyti, ar tai ilgai truks.
„Atkuto Europa, ypač atsigavimas
jaučiamas Europos Sąjungos šalyse.
Be to, gana stiprus pagyvėjimas jun-
tamas Rusijos rinkoje”, – teigia A.
Kondrusevičius.

„Bėda, kad ne kiekvienas, kuris
moka vairuoti, gali dirbti tolimųjų
pervežimų srityje. Vairavimo įgūdžių
čia nepakanka – reikia suprasti, kaip
krovinį tvirtinti, išmanyti apie darbo
ir poilsio režimą, žinoti skirtingas ke-
lių sistemas, bent truputį mokėti už-
sienio kalbą”, – sako Mindaugas Kap-
leris, bendrovės „Samarina” genera-
linis direktorius. Jis sako, kad kol kas
bendrovė randa žmonių Lietuvoje, ta-
čiau pats laikas galvoti apie įdarbi-

nimą vairuotojų iš trečiųjų šalių.
Anot Jono Griciaus, įmonės

„Evekas” Transporto skyriaus direk-
toriaus, įdarbinti vairuotoją, pavyz-
džiui, iš Baltarusijos, užtrunka apie
metus. „Labai daug popierizmo. Kai
samdėme pirmuosius vairuotojus iš
Baltarusijos, praėjo metai nuo tada,
kai ėmėme tvarkyti popierius, iki
tada, kai vairuotojai sėdo prie vilkiko
vairo”, – kalba J. Gricius.

Seniau vairuotojai iš trečiųjų ša-
lių sudarė apie trečdalį „Eveko” dar-
buotojų. A. Kondrusevičius teigia,
kad vairuotojų kartos auginimu pa-
galiau turėtų užsiimti valstybės ins-
titucijos. „Beveik pusės vairuotojų
amžius yra nuo 41 iki 50 metų. Vals-
tybė ruošia bet ką, tik ne tai, ko rei-
kia. Mes nuolat keliame šią problemą
– mūsų verslas imlus darbo jėgai”, –
teigia „Linavos” vadovas.

J. Gricius sako, kad „Evekas” se-
niau pats mokydavo darbuotojus ir
buvo išsiugdęs daug vairuotojų, bet
per krizę profesija tapo nepopuliari,
mokytis niekas nenorėjo, nes įmonės
samdė tik patyrusius žmones, o atleis-
ti vairuotojai pasitraukė iš rinkos.

M. Kapleris, sako, kad sunkme-
čiu maždaug trečdaliu sumenko ve-
žėjų pajėgos – įmonės bankrutavo ar-
ba sustabdė krovinių pervežimą.
„Dar metų pradžioje darbo vis dar
trūko, o dabar jo pakanka. Kainos
dar neatsistatė, bet jos bent jau proto
ribose. Manau, kad padėtis stabiliza-
vosi, ir reikia tikėtis, kad tai – atsi-
gavimo pradžia. Vežėjai visada pirmi
pajunta ūkio būklę”, – teigia pašne-
kovas.

Pasak J. Griciaus, krovinių srau-
tai šiek tiek atsigavo, bet tam įtakos
turi sezoniškumas. „Rugpjūtį 80
proc. italų gamyklų užsidaro. Tas
pats vyksta Danijoje, Ispanijoje. Prieš
išeidami atostogauti jie visi išsiveža
produkciją ir labai padidėja trans-
porto poreikis, kainos išauga 20–30
proc. Nors šiemet srautai didesni nei
pernai tuo pačiu metu. Jie tokie patys
kaip užpernai”, – kalba J. Gricius.

Svarbu žinoti

Delfi.lt nuotr.
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VARŠUVA
Tūkstančiai lenkų Varšuvoje

reiškė nepasitenkinimą prie prezi-
dentūros stovinčiu kryžiumi, skirtu
per lėktuvo avariją žuvusiam Prezi-
dentui Lech Kaczynski atminti. Tarp
protesto dalyvių pirmiausiai buvo
jauni žmonės. Šį medinį kryžių po
lėktuvo avarijos pastatė lenkų skau-
tai. Praėjusią savaitę jis turėjo būti
perkeltas į netoliese esančią bažny-
čią, tačiau tam pasipriešino buvusio
prezidento šalininkai. Jie organizavo
nuolatinį budėjimą prie kryžiaus ir
nuo to laiko neleidžia niekam prie jo
prisiartinti. 

LONDONAS
Buvęs Didžiosios Britanijos ar-

mijos kapitonas tapo pirmuoju žmo-
gumi, pėsčiomis nuėjusiu nuo Ama-
zonės ištakų iki žiočių. Per šį beveik
pustrečių metų trukusį žygį britas
patyrė ,,50,000 uodų įkandimų”, prie-
šiškai nusiteikusių indėnų antpuolių
ir persirgo atogrąžų ligomis. 34 metų
Ed Stafford iš Anglijos grafystės Les-
teršyro išsimaudė Atlanto vandenyne
po 859 dienas trukusios kelionės pa-
lei antrą ilgiausią pasaulyje upę, pra-
dėjęs šią kelionę nuo Peru stūksančio
Mismio kalno viršūnės 2008 m. ba-
landį.

MASKVA
Dūmai nuo Pamaskvio gaisrų

Rusijos sostinėje kiek išsisklaidė,
miesto centre degėsių kvapo jau
beveik nesijaučia, jau matyti saulės
spinduliai. Matomumas Sodų žiedo
rajone siekia daugiau kaip 2 kilo-
metrus. Tuo tarpu Hidrometeoro-
logijos centro specialistai pareiškė,
kad dūmai ir gaisrų degėsių kvapas
išliks Maskvoje mažiausiai iki šios
savaitės pabaigos, nors sostinėje ir
bus kiek vėsiau.

BEIJING
Kinijos šiaurės vakaruose nu-

slinkus didžiulėms žemių nuošliau-

žoms, daugiau kaip 1,100 gyventojų
vis dar laikomi dingusiais be žinios.
Kareiviai ir gyventojai labiausiai
nukentėjusiame Džoučiu rajone to-
liau ieško galbūt nelaimę išgyvenusių
žmonių. Žuvusiųjų skaičius tuo tarpu
jau pasiekė 337, ligoninėse gydoma
258 sužeistieji. Po smarkių liūčių
tibetietiškoje Gansiu provincijos
dalyje nuslinko kelios nuošliaužos.

TOKIJAS
Japonija atsiprašė korėjiečių tau-

tos už 35 metus trukusio kolonijinio
valdymo baisumus. ,,Reiškiu didelį
apgailestavimą ir iš visos širdies
atsiprašau už kančias ir didžiulę
žalą, kurią padarė kolonijinis reži-
mas”,  – Tokijuje pareiškė Japonijos
ministras pirmininkas Naoto Kan.
Kad korėjiečių būtų atsiprašyta,
prieš tai pritarė vyriausybė. 

DELIS
Krovininis laivas susidūrė su

kitu laivu ir užplaukė ant seklumos
Indijos pakrantėje, netoli Mumba-
jaus. Iki šiol jis ten tebestovi ir pa-
reigūnams kelia nerimą, kad nute-
kanti nafta pridarys žalos aplinkai.
33 įgulos nariai buvo išgelbėti, ta-
čiau vienas policijos pareigūnas iškri-
to iš budinčio laivo ir nuskendo, nes
nei jis, nei jo kolegos nemokėjo
plaukti.

WASHINGTON, DC
Havajų teismas buvusį JAV

inžinierių pripažino kaltu dėl karinių
paslapčių pardavimo Kinijai. Noshir
Gowadia, kuris JAV padėjo sukurti
bombonešį B-2, buvo pripažintas
kaltu dėl įvairių nusikaltimų, tarp jų
– šnipinėjimas ir pinigų plovimas.
Indijoje gimusiam 67 metų N. Go-
wadia gali tekti visą likusį gyvenimą
praleisti už grotų. Vyras prisipažino,
kad jam Kinija sumokėjo 69,000 JAV
dol. 

* * *
Pirmą kartą JAV istorijoje vienai

iš 16 nacionalinių žvalgybos žinybų
vadovaus moteris. Prie Nacionalinės
geoerdvinės žvalgybos agentūros
vairo stojo Letitia Long. Per 32 me-
tus, praleistus valstybės tarnyboje, ji
ne kartą ėjo aukštas pareigas, susiju-
sias su žvalgyba. Iki šiol L. Long bu-
vo JAV gynybos departamento žval-
gybos valdybos direktoriaus pava-
duotoja.

Pentagonas taupo naikindamas
ginkluotûjû pajègû vadovybê

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS) –
Ruandos prezidentas Paul Kagame
užsitikrino triuškinamą daugumą ša-
lies vadovo rinkimuose ir tikriausiai
liks pareigose antrai kadencijai, rodo
negalutiniai balsavimo rezultatai. 

Dešimtys tūkstančių P. Kagame
šalininkų susirinko sostinės Kigalio
pagrindiniame futbolo stadione švęs-
ti pergalės po pirmadienį vykusių rin-
kimų. Buvo leidžiamos ugnies salvės
ir skambėjo regio muzika, tačiau
prieš balsavimą šioje genocidą paty-
rusioje šalyje tvyrojo įtampa, kurią
dar labiau padidino suėmimai ir nu-
žudymai.

Suskaičiavus balsus 11-oje iš 30
Ruandos regionų paaiškėjo, kad P.
Kagame surinko 92,9 proc. balsų,
nurodė rinkimų komisijos vadovas
Chrysologue Karangwa. Tarp prezi-
dento varžovų daugiausiai balsų (4,9
proc.) užsitikrino Jean Damascene
Ntawukuriryayo iš Socialdemokratų
partijos (PSD). Kiti du kandidatai
surinko 1,5 ir 0,7 proc. balsų.

Paskelbus šiuos rezultatus, džiū-
gaujantis P. Kagame stadione padė-
kojo savo šalininkams, kad jie „tin-
kamai pasirinko”, tačiau kol kas ne-
paskelbė savo pergalės.

„Toliau dirbsime, kad mūsų šalis
visada pirmautų, – sakė prezidentas.
– Tai jūsų ir visų Ruandos žmonių
pergalė.”

Anksčiau rinkimų pareigūnai
paskelbė, kad P. Kagame surinko 96,7
proc. užsienyje balsavusių Ruandos
piliečių balsų. Šis pranešimas sukėlė
didelę džiaugsmo bangą stadione.
Buvo dainuojamas himnas „Pergalė”

(Victory), sukurtas 2003 metais, kai
P. Kagame laimėjo rinkimus, užsitik-
rinęs 95 proc. balsų.

Buvusio sukilėlių vado šalininkai
52 metų vadovui priskiria nuopelnus
dėl 1994 m. Ruandoje vykusio genoci-
do, nusinešusio apie 800,000 gyvybių,
nutraukimo. Vadovaujant P. Kagame,
buvo stabilizuota šalies padėties ir
pradėjo augti ekonomika, tačiau kri-
tikai jį kaltina demokratijos silpnini-
mu ir susidorojimu su varžovais.
Šiuose prezidento rinkimuose galėjo
dalyvauti apie 5,2 mln. Ruandos
gyventojų.

P. Kagame perrinktas 
Ruandos prezidentu

JAV

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Washington, DC, rugpjūčio 10
d. (BNS) – JAV gynybos sekretorius
Robert Gates paskelbė, jog ekonomi-
kos sunkmetis verčia panaikinti
Jungtinių ginkluotųjų pajėgų vado-
vybę (Joint Forces Command,
JFCOM), kurioje dirba apie 5,000
žmonių, taip pat panaikinti daug kitų
gynybos sektoriaus vadovų pareigų. 

Šis pranešimas buvo pirmasis
svarbus R. Gates žingsnis siekiant
per ateinančius penkerius metus su-
taupyti 100 mlrd. dolerių. Jis nurodė,
kad šios lėšos reikalingos kitoms Gy-
nybos departamento veikloms, sie-
kiant pertvarkyti kelerius pastaruo-
sius metus vykusių karų nualintas
JAV pajėgas ir parengti karius nau-
jiems iššūkiams.

R. Gates ir kiti Pentagono parei-

gūnai nenurodė sumos, kurią tikima-
si sutaupyti, įgyvendinant šias prie-
mones, tačiau manoma, jog ji bus
mažesnė, nei mėgina sutaupyti at-
skiros karinės tarnybos. Dideli išlai-
dų karpymai būtini, atsižvelgiant į
sunkią ekonomikos padėtį ir tikimy-
bę, kad Kongresas nebedidins Penta-
gono biudžeto, kuris buvo beveik
dvigubai padidintas po 2001 m. rug-
sėjo 11 d. išpuolių, pabrėžė R. Ga-
tes.

Tikėtina, kad Pentagono planai
sulauks audringo politikų atsako,
ypač įstatymų leidėjų, kurie baimi-
nasi, jog jų atstovaujamuose regio-
nuose bus sumažinta darbo vietų.
JFCOM panaikinimą tikriausiai pa-
laikys JAV prezidentas Barack Oba-
ma, kuris pagyrė visuotines pastan-
gas veržtis diržus, tačiau neminėjo
JFCOM ir dviejų kitų mažesnių pla-
nuojamų naikinti tarnybų.

R. Gates pareiškė, jog šis žings-
nis tėra pradžia naikinant neveiks-
mingai dirbančias tarnybas Pentago-
ne, kurio metinis biudžetas kartu su
išlaidomis karams Irake ir Afganis-
tane – beveik 700 mlrd. dolerių.

Gynybos sekretorius taip pat
nori 10 proc. apkarpyti lėšas, skiria-
mas Pentagono sutarčių vykdyto-
jams; trejiems metams įšaldyti dar-
buotojų skaičių departamente, gyny-
bos sektoriaus agentūrose ir kovinių
pajėgų vadovybėje; per dvejus metus
panaikinti mažiausiai 50 aukštų ka-
rinių ir 150 civilinių pareigų.

Robert Gates pareiškė, jog šis žings-
nis tėra pradžia naikinant neveiks-
mingai dirbančias tarnybas Pentago-
ne.                            Scanpix nuotr.

Suskaičiavus balsus 11-oje iš 30
Ruandos regionų paaiškėjo, kad P.
Kagame surinko 92,9 proc. balsų.           

EPA nuotr.
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Nebrangiai už $250 parduodu
liaudies meistrės išaustus 14–16

išmieros pilnam komplekte
aukštaitiškus tau-

tinius rūbus.

Lietuviai svetur
Juozo Barisos istorija –

Tęsinys iš rugpjūčio 10 d.

Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio
kelias į Washington, DC

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Martin pastebėjo, kad Valstybės
departamentas visai negalvoja griau-
ti Lietuvos pasiuntinybės prie Šven-
tojo Sosto pagrindų, tačiau jį saisto
teisiniai Lietuvos fondų nuosavybės
aspektai. Po Lietuvos okupacijos tuos
fondus norėjo gauti ir sovietai, ir vo-
kiečiai. Tačiau buvo nuspręsta, kad
jie priklauso Lietuvos valstybei, ir kol
ji yra okupuota, juos galima naudoti
tik jos diplomatinei tarnybai išlai-
kyti. Tai reiškia tikrų Lietuvos diplo-
matų, turinčių paskutiniojo valstybės
galvos paskyrimą, vadovaujamas vei-
kiančias pasiuntinybes. Martin ne-
abejoja, kad Lozoraitis jaunesnysis
yra visai tinkamas ir kvalifikuotas
vadovauti pasiuntinybei, tačiau jis
nėra paskirtas valstybės galvos, todėl
Valstybės departamentas negali pa-
tvirtinti jo vadovaujamai pasiuntiny-
bei kreditų.

Martin paaiškino, kad egzistuoja
kur kas svarbesnė problema, kad
Lietuvos pinigai iš viso baigiasi. Štai
jis dabar kaip tik baigė  dirbti su Lie-
tuvos diplomatinės tarnybos ateinan-
čių metų biudžetu, kurio suma
129,000 dol. (be Pasiuntinybės prie
Šventojo Sosto). Jei kasmet bus tiek
išmokama, tai per penkerius metus
visi Lietuvos fondai bus išsemti ir
tada visoms pasiuntinybėms mokėji-
mai pasibaigs. Amerika bus atlikusi
savo pareigą...

LB atstovams minėtų pasimaty-
mų metu išsiaiškinus Valstybės de-
partamento laikyseną ir apie turėtus
pokalbius painformavus Lietuvos
diplomatijos šefą Stasį Lozoraitį vy-
resnįjį, JAV LB Krašto valdyba nuta-
rė veikti, kad Amerikos vykdoma

Baltijos valstybių okupacijos nepripa-
žinimo politika nepavirstų diploma-
tiniu kuriozu, be ryšio su realiais
tarptautinės politikos klausimais.
Nutarta diplomatinės tarnybos at-
jauninimo klausimą kelti JAV Kon-
grese ir Demokratų bei Respublikonų
partijų vadovybėse, kur Amerikos
lietuvių balsui rodomas didesnis dė-
mesys.

Artėjantys 1976 metų JAV prezi-
dento rinkimai suteikė progą LB
visuomeniniams darbuotojams stip-
riau spausti Baltuosius rūmus ir JAV
Kongresą dėl Baltijos valstybių. Nors
JAV LB, kaip lietuvių kilmės asmenis
jungianti organizacija, privalėjo rin-
kimuose išlikti neutrali, jos vado-
vai, kaip privatūs asmenys, galėjo
dalyvauti rinkimų kampanijoje. Ypač
sėkmingai ryšius su Demokratų par-
tija pavyko užmegzti tuometiniam
JAV LB Krašto valdybos vicepirmi-
ninkui Rimui Česoniui (dabartiniam
LR garbės konsului New Yorko vals-
tijoje). Abiejų partijų centro komite-

tai suteikė galimybę JAV LB atsto-
vams liudyti partijos platformų ko-
misijose. Tačiau demokratų partija
rodė išskirtinį palankumą, sudary-
dama LB atstovams progą susitikti
su partijos į JAV prezidentus iškeltu
kandidatu Jimmy Carter. Į Pitts-
burgho mieste JAV LB Krašto valdy-
bos suruoštus pusryčius atsilankęs
kandidatas Carter tiesiogiai iš lietu-
vių lūpų išgirdo apie sovietų vyk-
domą genocidą, stiprų disidentinį
judėjimą Lietuvoje, taip pat ir apie
užsienio lietuvių rūpestį išlaikyti ir
naujais asmenimis papildyti Lietuvos
diplomatinę tarnybą.

J. Carter išrinkus prezidentu, jo
administracija JAV LB atstovams at-
vėrė duris į įvairias valdžios komisi-
jas, informacines konferencijas, net ir
į specialius renginius/koncertus Bal-
tuosiuose rūmuose. Washington, DC
vykusios JAV LB Tarybos sesijos me-
tu ponia Carter Baltuosiuose rūmuo-
se suruošė priėmimą keliems šim-
tams lietuvių. R. Česonis buvo pa-

rinktas JAV delegacijos nariu į 1980
metais Madride vyksiančią Helsinkio
sutarimų peržiūros konferenciją. Tai
miniu, nes LB darbuotojų užmegzti ir
kultivuojami ryšiai vėliau turės tie-
sioginę įtaką JAV administracijos
sprendimams dėl Lietuvos diploma-
tinės tarnybos.

Nors atskiri JAV Kongreso nariai
buvo palankūs Lietuvos valstybinės
nepriklausomybės siekiui, tiesioginės
iniciatyvos, šalia tradicinių pareiški-
mų Vasario 16-sios proga, retas
imdavosi. Išskirtinai paminėtinas
kongr. C. Kersten, ALT’os įtaigojimu
penktame dešimtmetyje JAV Kongre-
se vedęs apklausinėjimus dėl  Sovietų
Sąjungos įvykdytos neteisėtos Lietu-
vos okupacijos. 1978 metais į Atstovų
rūmus išrinkus respublikoną kongr.
Charles Dougherty (PA), atsirado
asmuo, kuris buvo linkęs stipriau
darbuotis Baltijos valstybių reikalais.
Man tuo metu esant JAV LB Krašto
valdybos pirmininku, duris atvėrė
mūsų dukra Aušra, darbavusis Doug-
herty rinkimų štabe. Išrinkus Doug-
herty, jis su demokratu, Kongreso
nariu Brian Donnelly (MA) ėmė ap-
link save burti Kongreso narius, no-
rinčius padėti Baltijos valstybėms ir
Ukrainai. Jų pastangomis Kongrese
buvo įkurtas ad hoc komitetas Bal-
tijos valstybėms ir Ukrainai (ad hoc
Committee on the Baltic States and
Ukraine), abiems tampant komiteto
ko-pirmininkais. Vienu metu minė-
tam komitetui priklausė penktadalis
JAV Atstovų rūmų ir JAV Senato
narių.

JAV LB palaikant ypač artimus
ryšius su prez. Carter administracija,
1979 metų pradžioje Valstybės depar-
tamento pareigūno buvome neofi-
cialiai painformuoti, kad baigiasi Lie-
tuvos JAV užšaldyti nepriklausomos
Lietuvos fondai. Lėšos iki šiol naudo-
tos Lietuvos pasiuntinybių bei kon-
sulatų išlaikymui bei atlyginimų dip-
lomatams mokėjimui artėja prie kri-
zinės padėties. Skubiai kreiptasi į
kongr. Dougherty. Jis rugsėjo 26 d.
Atstovų rūmams pristatė įstatymo
projektą HR# 5407, kuriuo, Kongre-
sui pritarus, pradedant 1981 biudže-
tiniais metais, Lietuvos atstovybių ir
konsulatų JAV išlaikymui kasmet
JAV skirtų po ketvirtį milijono doler-
ių. Keliomis savaitėmis praslinkus,
respublikonas senatorius John Heinz
III, atstovaujantis Pennsylvanijos
valstybei, JAV Senate tuo pačiu klau-
simu  pristatė projektą S.# 2257.

Bus daugiau.

S. Lozoraitis viename iš renginių Washington, DC. Iš (k.) Birutė Jasaitienė, Algimantas Gečys ir vyskupas Hansas
Dumpys. Pirmas iš dešinės sėdi dabartinis JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Ant nuotraukos – S. Lozoraičio autografas. Nuotraukos iš ,,Draugo” archyvų
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Šeimininkas (gaspadorius) tuo-
jau nuskubėdavo su zakristijonu į
prieangį ar prie svirno ir įpildavo į
maišą grūdų (rinkliavą) zakristijonui
ir vargonininkui. Kunigui dažniau-
siai padėdavo į lėkštutę litų. Ilgai ku-
nigas neužtrukdavo ir išskubėdavo pas
kaimynus. Baigdamas kalėdoti aplan-
kydavo paskutinę šeimą, kurioje bu-
vo numatyta duoti kunigui pietus.
Mūsų parapijoje mano vaikystės
laikais buvo kunigas Juozas Šereiva.
Primityvus buvo kunigėlis, daug
rūkė ir mėgo išlenkti stiklelį. Pietau-
davo mūsų šeimoje visada. Tėtis
padėdavo ant stalo butelį valstybinės
ir, po klebonišką taurelę išlenkę,
daug kalbėdavo. Vėliau kunigėlis per-
imdavo iniciatyvą iš šeimininko, pats
imdavo butelį ir įsipildavo baltosios.
Pietūs užtrukdavo 3–4 valandas.
Vieną kartą buvo toks atvejis: kalėdo-
jant žiemos metu kunigėlis, atvežtas
iki klebonijos, nesugebėjo pats išlipti.
Zakristijonas buvo nedidelis žmoge-
lis, o kunigas gana apkūnus. Zakris-
tijonas bandė kunigą iškelti iš važelio
(rogučių), tačiau neįstengė. Zakris-
tijonas taip pat buvo pagėręs, todėl
pradėjo prie kunigo keiktis ir rūgoti,
kad ropštųsi iš rogių. Reikėjo kviesti
šeimininkę, ji padėjo iškelti. Kalėdoji-
mas buvo ne tik tikinčiųjų aplanky-
mas, bet ir proga pasivaišinti. Kuni-
gas – taip pat žmogus.

Vyskupo vizitacija. Periodiškai
parapiją lankydavo vyskupas. Jo lan-
kymosi metu buvo dirmavojami vai-
kai. Po Pirmosios Komunijos praėjus
3–4 metams vaikai turėjo sutvirtinti
Krikšto sakramentą dalyvaujant dir-
mavonės krikštatėviams. Visi vaikai
su krikštatėviais išsirikiuodavo šven-
toriuje, o vyskupas praeidamas pridė-
davo ranką vaikui prie galvos ir duo-
davo pabučiuoti savo žiedą.

Atsimenu, kaip parapijiečiai lau-
kė vyskupo. Turėjo rūpesčių kunigas
Juozas Šereiva. Reikėjo skolintis išei-
ginę sutaną, nes jo sutana buvo apsi-
trynusi ir prisigėrusi rūkalų kvapo
(kunigas labai daug rūkydavo).

Išrikiuota bažnyčios procesija su
vėliavomis, altorėliais, mergaitės su
gėlėmis laukė atvykstant vyskupo.
Buvo pasiųsti du raiteliai, kad suži-
notų, kur pakeliui yra vyskupo svita.
Vyskupui priartėjus, pradėjo skam-
binti bažnyčios varpai. Klebonas pa-
sitiko vyskupą, klaupėsi ir pabučiavo
jo žiedą. Tada visa procesija atlydėjo
į bažnyčią. Vyko pamaldos. Vyskupo
apsilankymas buvo didelė religinė
šventė. Paprastam mirtingajam prisi-
liesti prie vyskupo arba jį pamatyti
buvo didelė palaima.

Įdomų įvykį man papasakojo ma-
ma. Upninkų parapijoje yra kuni-
gavęs mano dėdė, o mama buvo kle-
bonijos šeimininkė. Vizitacijos  metu
vyskupui, klebonijoje buvo paruošta
nakvynei lova. Iš ryto tvarkant pata-
lynę pastebėta, kad lovos dugnas įlū-
žęs ir čiužinys su patalyne guli ant
grindų. Vyskupas naktį turėjo bai-
mės. Dėdė kunigas atsiprašinėjo, o
vyskupas tiktai juokėsi.

Švietimas

19 a. pabaigoje buvo pastatyta
Upninkų parapijinė mokykla. Joje

mokėsi ir mano tėvas. Jis pasakojo,
kad buvo dėstoma rusų kalba, o lietu-
viškai reikėjo rašyti rusų raidėmis.
Mokytojas buvo labai griežtas ir taikė
fizines bausmes. 1936–1937 metais
mokykla persikėlė į geresnį pastatą,
kuris buvo pirktas iš dvarininko Jon-
kelio. Kai aš pradėjau mokytis (1933
m.), šioje mokykloje mokytojavo pa-
nelė Kavaliauskaitė, paskui Jonas
Raulušaitis, vėliau  – Konstancija Žu-
kaitė, kuri ištekėjo už mano dėdės
Domino (1938 m.).

Į Upninkų pradinę mokyklą eida-
vo mokytis vaikai iš aplinkinių kai-
mų: Aukštadvario, Vareikių, Dagilio-
nų, Gudonių, Užupių, Dubių, Laz-
dynavos ir pačių Upninkų. Kai kurie
vaikai mokyklą pradėdavo lankyti
12–14 metų. Tiktai nuo 1932–1933
metų jau nuosekliai pradėjo mokytis
7 metų vaikai. Kai kurie negalėdavo
laiku pradėti lankyti mokyklos, nes
tėvai išleisdavo juos piemenauti pas
ūkininkus. Tėvai rūpinosi, kad vaikai
išmoktų skaityti ir rašyti, neliktų be-
raščiai. Tačiau toliau mokytis galėjo
tiktai tie, kurie materialiai buvo ge-
riau aprūpinti. Mokslas progimnazi-
joje ir gimnazijoje buvo apmokamas.
Kaimo vaikai dažniausiai apsiriboda-
vo pradinės mokyklos išsilavinimu.
Valstybei  buvo svarbu, kad žmonės
nebūtų beraščiai. Mūsų kaime nebu-
vo jaunuolių, kurie mokytųsi gimna-
zijoje. Net parapijos mastu gimnazis-
tus buvo galima suskaičiuoti pirštais.
Jaunuoliai su gimnazisto kepuraite ir
uniforma man sukeldavo pavydą.

Pradinėje mokykloje vienoje kla-
sėje mokėsi I–IV klasės vaikai. Kla-
sėje – 45–50 mokinių. Mūsų mokyto-
jas Jonas  Raulušaitis buvo griežtas ir
piktas. Pamokų pradžioje užduodavo
išmokti ar parašyti atitinkamą užda-
vinį, papasakoti istorijos ar biologijos
užduotį. Paskui mokytojas, sumetęs
rankas ant užpakalio, be perstojo
vaikščiodavo po klasę. Pastebėjęs kal-
bančius arba šiaip nedrausmingus
mokinius, tuojau liepdavo stoti į
kampą. Jeigu atsistojęs vaikas dar
bandydavo šaipytis, tai liepdavo nu-
sisukti į sieną arba išvarydavo tokį į
lauką. Kai reikdavo spręsti uždavinį
prie lentos, klaidingai parašius, saky-
davo „spangys” ir, pagriebęs už kak-
lo, trindavo nosimi lentą. Tai buvo
siaubingas vaizdas. Mokiniai iš bai-
mės pamiršdavo, ką moka. Už pamo-
kų praleidimą ar namų darbo neat-
likimą bausdavo palikdamas moki-
nius po pamokų. Kartais pamiršdavo,
kad mokykloje sėdi mokinys, ir išleis-
davo tik pavakare. Tada vaikas dar
gaudavo barti nuo tėvų.

Mokytojas J. Raulušaitis norėjo
ūkininkauti, mat prie mokyklos buvo
3 ha žemės. Jis įsigijo arklį, kurį va-
dindavo sarčiu. Iš pradžių bandė au-
ginti ankstyvąsias bulves, tačiau jam
nepasisekė. Pasodino bulves sekliose
vagutėse ir specialiu planetu apkau-
pė. Vėliau planetavo, bet nenaudojant
akėčių puolė piktžolės ir bulvių der-
lius sunyko.

Po šios nesėkmės įsigijo veislinių
telyčių (Rytprūsių juodmargių), ta-
čiau nepasigamino reikiamo kiekio
šieno. Šiaudais šeriamos, telyčios iš-
seko, ir jas turėjo parduoti. Nesisekė
ir su arkliu.                Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 15

Nuo vieno iš dviejų didžiausių
Grenlandijos ledynų atskilo milži-
niškas ledkalnis, kuris yra keturis
kartus didenis už Manhattan, pra-
nešė mokslininkai. Pasak, jų, tai di-
džiausia per pastaruosius 50 metų
Arkties vandenyse plaukiojusi ledo
sala.

Rugpjūčio 5 d. atskilęs ledkalnis
plaukia į nuošalų Nareso sąsiaurį
tarp Grenlandijos ir Kanados, esantį
už maždaug tūkstančio kilometrų į
pietus nuo Šiaurės ašigalio. Šios ledo
salos plotas – 260 kvadratinių kilo-
metrų, o storis – apie 220 metrų, sakė
University of Delaware okeanologijos
ir inžinerijos profesorius Andreas
Muenchow.

Mokslininkas sakė numatęs, kad
ledkalnis atskils nuo Petermanno
ledyno, kuris yra vienas iš dviejų iš-
likusių didžiausių ledo laukų Gren-
landijoje, nes jis didėjo pastaruosius

7–8 metus. Tačiau nesitikėta, kad ši
ledo sala bus tokia didelė. Paskutinis
tokios dydžio ledkalnis Arktyje susi-
darė 1962 metais, kai nuo Kanadai
priklausančios Elesmero salos atskilo
dalis Vord Hanto ledo lauko.

Tyrėjas pabrėžė, jog sunku spręs-
ti, ar toks didelis ledkalnis atskilo dėl
pasaulinio klimato atšilimo, nes tyri-
mų duomenys apie tą vandenyno re-
gioną kaupiami tik nuo 2003 metų.
Mokslininkai paskelbė, kad šių metų
pirmuosius šešis mėnesius pasaulio
klimatas buvo šilčiausias per matavi-
mų istoriją. Iš dalies orų atšilimą
nulėmė su vandenyno srove El Ninju
susiję klimato reiškiniai, tačiau dau-
gelis mokslininkų teigia, jog tempe-
ratūra didėja dėl šiltnamio poveikį
skatinančių dujų, kurių kiekis atmos-
feroje labai padidėjo dėl žmogaus
veiklos.

BNS

Grenlandijoje atskilo milžiniškas ledkalnis

Margumynai

Bus ieškoma beveik išnykusių varlių rūšių
Kaip praneša BBC, per ateinan-

čius du mėnesius keturiolikoje šalių
prasidės misijos, kurių metu bus sie-
kiama atrasti išnykusiomis laikomas
varlių rūšis. Misijų metu bus siekia-
ma suieškoti tokias varlių rūšis kaip
auksinė Kosta Rikos rupūžė (Incilius
periglenes), raudonoji varlė (Atelopus
sorianoi), hula varlė (Discoglossus
nigriventer).

Amfibijoms labiausiai iš visų pla-
netos gyvūnų gresia išnykimas. Dau-
gelis rūšių nyksta dėl grybelinio vė-
žio, plintančio vandenyje. Šiuo metu
nėra jokio būdo sustabdyti šios infek-
cijos plitimą. Nors kai kurios varlių
rūšys turi imunitetą šiai infekcijai,
tačiau, pavyzdžiui, auksinė Kosta
Rikos rupūžė šio imuniteto neturėjo.
Tai lėmė, kad buvusi gausiai papli-
tusi ši rūšis per metus beveik visiškai
išnyko.

Išnykimas jau seniai gresia ir
kitai varlių rūšiai – skandžio varlei iš
Australijos (Rheobatrachus). Šios
varlės jauniklius išnešioja skrandyje.
Mokslininkai tikisi, kad gautos ži-
nios, kaip šioms varlėms pavyksta
išnešioti jauniklius skrandyje, padės
sukurti efektyvesnius vaistus kovoti
su skrandžio opomis. Jau 1985 me-
tais šių varlių gamtoje rasti buvo itin
sunku.

Pagrindinis šio projekto moksli-

ninkas Robin Moore tikisi misijos
metu atrasti maždaug 100 amfibijų
rūšių. Jis teigė, kad prieš keletą metų
lankydamasis Ekvadore jis su kitais
mokslininkais ieškojo tokių gyvūnų
rūšių, kurių niekas nematė jau 12
metų.

Kitos ieškomos varlių rūšys yra
Afrikos pieštinė varlė (Callixalus pic-
tus) bei Mesopotamijos snapinė varlė
(Rhinella rostrata). Afrikos pieštinė
varlė anksčiau buvo randama De-
mokratinėje Kongo Respublikoje ir
Ruandoje. Ši rūšis paskutinį kartą
buvo matyta 1950 metais. Mesopota-
mijos snapinė varlė, turinti pirami-
dės formos galvą, paskutinį katą bu-
vo matyta 1914 metais.

Mokslininkų misijos, ieškant kiek-
vienos rūšies, gali trukti nuo vienos
savaitės iki dviejų mėnesių. Šių misi-
jų rezultatai bus žinomi prieš spalio
mėnesį vyksiantį Jungtinių Tautų
biologinės įvairovės suvažiavimą.

Lrt.lt

Kosta Rikos rupūžė.   wikimedia.org
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Rūdninkų knygynas Vilniaus senamiestyje

– Kada ir kaip viskas pra si -
dėjo?

– Įsikūrėme prieš devynerius
metus. Idėja įkurti nepriklausomą,
kitokį knygyną Vilniuje kirbėjo il-
gai...

Mane visada žavėjo Lenkijos par-
duotuvėlės, kur gali rasti visko – kny -
gų, muzikos, filmų, žemėlapių, kultū -
rinės periodikos ir t. t.

Viską nuo pat pradžių darėme
patys – įsigijome patalpas, darėme re -
montą.

Čia yra buvęs vienuolynas, vė -
liau, atėjus sunkiems laikams, patal-
pos parduotos žydams ir veikė kelios
parduotuvėlės. Bandžiau daugiau in -
formacijos ieškoti archyvuose, bet
viskas, ką pavyko sužinoti, –  kad vei -
ku sios krautuvėlės buvo ne maisto
pre kių. Dar vėliau buvo gyvenamo-
sios patalpos. Kadangi pastatas yra
XVI a. paveldo vienetas, remontuo-
jant stengėmės išlaikyti kuo daugiau
autentiškumo.

– Kaip knygyne atsirado žur-
nalai?

– Pradėjome nuo knygų, tačiau iš
pradžių sekėsi labai sunkiai, tad ėmė -
me ieškoti, kas mus išskirtų iš kitų
kny gynų. Taip knygyne atsirado už -
sienio specializuoti meno, archite k tū -
ros, madų žurnalai, iki tol Lie tuvoje
neplatinti. Poreikis tikrai buvo (ir
išlieka) didelis.

Stengiamės populiariausius ang  -
liškus žurnalus (CMYK, „Eyema -
zing”, „Colour”, „Icon”, „Wallpaper”,
„Wad”... ) turėti naujus kas mėnesį.
Daugiausia juos skaito nuolatiniai
pirkėjai, bet pagal kliento poreikius
stengiamės žurnalus užsakyti kuo
įvairesnius.

– O muzika?
– Kaip jau minėjau, mėgstu

mažas parduotuvėles, kur gali rasti
visko. Taigi knygyne atsirado ir mu-
zikos skyrelis. Nuo pat pradžių orien-
tavomės į rimtąją muziką, džiazą.  

Šiandien turime ir vinilo plokš te -
lių skyrelį. Matyt, žmonės ilgisi to
kitokio garso...

Neseniai atėjo vokietis, kuris pas
mus rado tai, ko dar neturėjo savo
rinkinyje (kuriame jau daugiau kaip
2,000 plokštelių) ir visiškai nesitikėjo
rasti Vilniuje. Labai smagu, kad ir
rimti kolekcionieriai randa čia ką įsi-

gyti.

– Kaip ir kada knygyne pra -
dėtos rengti meno parodėlės?

– Pradėjome prieš dvejus metus,
tai buvo vienos iš darbuotojų (Sigi -
tos) pasiūlymas. Idėja paprasta –
aplink buvo daug kuriančių žmonių,
tad norėjosi jų darbus parodyti pla -
tesniam žmonių ratui gal kiek ne įp -
rastoje erdvėje.

Dabar parodas keičiame kas mė -
nesį. Daugiausia draugaujame su Vil -
niaus dailės akademijos studentais,
bet turėjome ir mėgėjiškų parodų –
žmonių, kuriems menas tik laisva -
laikio užsiėmimas, jie nėra to mokęsi
ir pan.

Meno ,,pakvietimas” į knygyną
labai pasiteisino. Darome parodų pri -
statymus, tad knygynas tampa susi-
tikimų, diskusijų, bendravimo vieta.
Turime planų renginius organizuoti
knygyno kiemelyje, kuris kol kas
nenaudojamas. Bet šita mintis dar tik
sukasi galvoje.

– Kaip atsirenkate knygas?
Ku rios populiariausios?

– Neturime apsibrėžę tematikos,
gal vienintelis vertinimas yra tas, kad
leidinys būtų netradicinis.

Vienu metu itin populiarus buvo
Charles Bukowski. Bet, pavyzdžiui,
Jonas Mekas yra visai nepopuliarus,
kas gali keistai atrodyti. Galbūt jis
per daug ryškus, per daug ką pasa -
kyti turi, nežinau. Keista, bet neper -
kamas ir Tomas Venclova.

Yra grupė nuolatinių lenkiškų
istorinių veikalų skaitytojų. Bendra -
darbiaujame su lenkų leidykla, kuri
savo ruožtu draugauja su lietuvių is -
torikais – leidžia nemažai bendrų lie -
tuvių ir lenkų mokslininkų istorinių
veikalų.

Vienas iš tokių klientų, kurie
pui kiai žino ne tik temas, kuriomis
rašoma, bet ir kas išleidžiama, yra
Darius Kuolys. Šiaip draugaujame su
daugeliu Lenkijos leidyklų, stengiuo -
si visada ir Krokuvos mugėje apsilan -
kyti. Angliškas knygas taip pat gau-
name per lenkų leidyklas, jie turi už -
mezgę ryšius su kone visu pasauliu.

Nemažai žmonių ateina užsi -

Rūdninkų knygynas įsikūręs Rūdninkų g. 20, Vilniuje. M. Kulbio nuotr.

sakyti pageidaujamo leidinio. Žino-
ma, tam tikrais atvejais galėtų nu -
sipirkti patys, pavyzdžiui, iš elektro -
ninės parduotuvės. Bet tokios daž -
niausiai prekiauja masiniais leidi -
niais, tad jei reikia kažkokio viene-
tinio ar nedideliu tiražu leidžiamo,
kreipiasi į mus.

– Ką skaitote pati ir pasiūly-
tumėte kitiems?

– Neseniai baigiau Carlos Ruiz
Zafon „Vėjo šešėlis”. Iš paskutinių
skaitytų didžiausią įspūdį paliko bū -
tent ši, tai knyga, kurią tikrai galiu
pasiūlyti.

– Kaip apibūdintumėte į jūsų

knygyną ateinančius skaityto-
jus?

– Tikrai didelė dalis skaitytojų
yra jaunimas. Jis dabar yra kitoks
negu mano laikais, man atrodo, daug
įdomesnis, turi daugiau galimybių,
gal save laisvai išreikšti. Mano laikais
buvo Vytautas Kernagis, kuris buvo
kitoks, bet jį iš mokyklos išmetė už
saviraišką.

Daugelis knygyno klientų yra
pastovūs, ateina ir pabendrauti, ne
tik kažko nusipirkti. Socialiniame
tinkle „Facebook” turime daugiau
kaip 1,000 mūsų palaikytojų, manau,
tokiam nedideliam knygynėliui tai
visai solidus skaičius. 

Poreikis ki tokioms knygoms tik -

rai yra. Labai populiarių knygų ir
„topų” mes net neužsakome. Pavyz -
džiui, nematau tikslo turėti knygą
apie H. Daktarą (žinomą Lietuvoje
nusikaltėlį – L. A.), nes žinau, kad
mūsų auditorijai tai neįdomu. Labai
populiarios knygos knygyno net ir fi -
nansiškai „nekilsteltų”, nes žmo nės,
ku rie tokias pirktų, čia tiesiog ne -
ateina.

Mums padeda ir turistų srautai.
Užsieniečiai ieško vaikiškų pasakų
ang lų kalba bei mūsų autorių verti -
mų į kitas kalbas. Deja, kol kas to ne -
galime pasiūlyti. Lietuvoje tokių kny -
gų neturime, tačiau dabar bandau jų
ieškoti užsienio leidyklose.

– Kodėl Vilniaus senamiesty-
je, lyginant su Vakarų šalimis,
taip maža antikvariatų, įvairių
kny gynų, kepyklėlių, speciali -
zuotų krautuvėlių?

– Galima kalbėti ir apie nepa -
lankias mokestines sąlygas smul -
kioms įmonėms, o ypač – knygų vers -
lui.

Dėl lėšų, įdėtų į verslą, atsipirki-
mo niekada negalvoju. Mano tikslas –
atsiskaityti su tiekėjais ir kad tru pu-
tis liktų, to pakanka, nes knygų ver s-
las tikrai nėra daromas dėl di delės fi-
nansinės grąžos.

Norisi, kad senamiestyje mažų
parduotuvėlių, kavinukių būtų kuo
daugiau. Dar norėtųsi, kad jos ne -
dingtų, kad net po daugelio metų at -
važiavęs žinotum, kad ta kepyklėlė ar
rūbų parduotuvėlė tebedirba. Pas
mus žmonės labai pripratę prie di -
delių prekybos centrų, bet kodėl aš
tu riu pereiti visą parduotuvę, pasto -
vėti eilėje, kad galėčiau nusipirkti
duonos?

Vienas draugas iš Latvijos sėdėjo
kavinėje Londone, kur jo kolegos pa -
klausė – žinai, kuo gera ši vieta? Tuo,
kad šis restoranas čia jau 200 metų.
Manau, tai svarbiausia. Paryžiuje bu -
vau tokiame knygyne ir bus, tik lau-
kiu to laiko, kad mūsų turtingieji iš-
moks gyventi išties prabangiai, rem ti
me ną, kultūrą, o ne tik savo au to mo -
bilius vis į naujesnius keisti, bet pa -
daryti kažką gero ir miestui.

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt jau kuris laikas rašo apie netradicinius Vilniaus kny -
gynus. Paskutinis šio ciklo straipsnis –  apie Rūdninkų knygyną, įsikūrusį
Rūdninkų g. 20, Vilniuje. Tai – bene vienintelis nepriklausomas knygynas
Vilniuje, kur galima ne tik įsigyti įdomesnių leidinių, bet taip pat vinilo
plokštelės skambesio fone apžiūrėti me no parodėlę ar tiesiog pasikalbėti apie
kultūrą. Būdama Vilniuje aš visada apsilankau šiame jaukiame knygyne.
Redakcija, ži nodama, kad daugelis Amerikos lie tuvių dažnai svečiuojasi Lie-
tuvoje, skaitytojams siūlo  Bernardinai.lt paruoštą pokalbį su Rūdninkų kny-
gyno įkūrėja ir savi ninke  Margarita Vainil kiene. Jei lan kysitės Vilniuje,
būtinai  užsukite į šį knygyną. (L. A.)

Knygyne skaitytojai gali rasti leidinių įvairiomis kalbomis. 

Rūdninkų knygyne gali nusipirkti
senoviškų vinilinių plokštelių.

Bernardinai.lt nuotraukos

Skambinkite 
tel.: 1-866-438-7400

Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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SKELBIMAI

Margumynai

IEÕKO DARBO

* Moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną. (Gali dirbti
vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-
4619.

* 40 metų vyras ieško darbo staty-
bose. 20 metų darbo patirtis vidaus
apdailos darbuose. Tel. 630-915-8513.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
(ar kitokio) darbo pietiniuose rajo-
nuose. Legalūs dokumentai, automo-
bilis. Tel. 815-603-9052.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Atlieku klasikinį gydomąjį viso
kūno masažą kliento namuose. Tel.
630-923-0127.

Ilgametei ateitininkei, jaunimo globėjai,

A†A
Jadvygai Damušienei 

mirus, reiškiam gilią užuojautą dukrai Gintei, 
sūnums Sauliui ir Vyteniui su žmona Vida, 

anūkėms Andrėjai ir Linai su šeimomis.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI

Į atmintinų dienų sąrašą siūloma
įtraukti Tarptautinę alergijos dieną.
Ji būtų minima liepos 8-ąją. Tokį
Atmintinų dienų įstatymo pakeitimo
projektą Seimo posėdžių sekretoriate
įregistravo Seimo narys Julius Dau-
tartas.

Šia įstatymo pataisa siekiama,
kad sveikatos apsaugos įstaigos pla-
čiau praneštų visuomenei apie aler-
ginių ligų priežastis bei pasekmes,
skatintų gyventojus daugiau domėtis
ir, esant galimybei, užkirsti kelią
artėjančiai grėsmei.

,,Alergija – civilizacijos liga. Jei
anksčiau alergijos atvejai buvo pavie-
niai, dabar alergiškumas įgauna epi-
demijos pobūdį. Spėjama, kad 2012
m. alergija sirgs kas antras euro-

pietis. Statistiniais duomenimis, dau-
giausia alergiškų žmonių gyvena civi-
lizuotose Vakarų šalyse, kurių gyven-
tojai nuo mažens skiepijami, o įvairių
ligų gydymui naudojami dideli kie-
kiai antibiotikų”, – sako J. Dautartas.

Pasak jo, skaičiuojama, kad kas-
met priešalerginiams vaistams išlei-
džiama 12 milijardų dolerių, daugiau
kaip 300 milijonų žmonių visame
pasaulyje kenčia nuo astmos.

Liepos 8 d. pasaulyje minima
Tarptautinė alergijos diena. Lietuvo-
je visuomeninės organizacijos, siek-
damos atkreipti dėmesį į alergijos
grėsmę, ne pirmi metai liepos 8 d. or-
ganizuoja įvairius renginius.

ELTA

Siūloma Tarptautinę alergijos dieną paskelbti
atmintina diena

2010 m. rugpjūčio 8 d., sulaukusi 75 metų, mirė mūsų mylima
mama, močiutė, sesuo, teta

A † A
ALDONA A. ŠAPALAITĖ

ŠOLIŪNIENĖ

Gimė 1935 m. kovo 17 d. Amerikoje išgyveno 61 metus, praleis-
dama didelę gyvenimo dalį Lemont, IL.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Linas su žmona Terese, vaikai
Marius ir Dainius; dukra Audronė Norušienė su vyru Linu, vaikai
Aušra, Vytas ir Daina; dukra Vida Severance su vyru Robert; dukra
Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu, vaikai Gintas, Rita; sūnus
Saulius su žmona Lidija, vaikai Kazimieras, Rimvydas ir Lilė; sūnus
Kastytis su žmona Krista, sūnus Vėjas, žentas Remigijus
Poskočimas, Lina, Sigita, Marius; Erikas ir Marius  Berner. Kartu
liūdi Aldonos seserys Nijolė Motiejūnienė su šeima, Milda Tallat-
Kelpšienė su vyru Algiu ir šeima, Apolonija Falduto su vyru Antanu
ir šeima; brolienės Lyda Šoliūnienė,  Francine  Šoliūnienė, Regina
Butkevičienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu. Lietuvoje
liūdi brolienės Onutė  Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos.
Liūdi šeimos draugė Ramutė Linkienė ir kiti artimieji.

A. a. Aldona buvo krikšto mama Janės Shreckengost, Kristos
Matulionytės ir Gabrielės Kuodytės. Velionė buvo a. a. Vytauto žmo-
na ir a. a. Rasos motina.

A. a. Aldona priklausė Korp! Giedra, Lemonto Lietuvių Bend-
ruomenei ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui. Ji buvo
gerai žinoma virėja Pasaulio Lietuvių centre ir Dainavos stovyklose.
Dažnai paminėta „Kugelio karalienė”. Velionė 27 metus buvo rūbų
krautuvių savininkė, ilgametė „Spindulio” šokių grupės globėja.

A. a.  Aldona bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 val. vak., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Avenue (arti Derby Road), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 13 d. Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą”, Lithua-
nian Jesuit  Fathers  Baltic Project arba Dainavos stovyklai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai, amba-
sadorei GINTEI DAMUŠYTEI, sūnums SAULIUI ir
VYTENIUI su šeima, visiems giminėms bei artimie-
siems ir drauge liūdime.

Clevelando ateitininkai

Artimai šeimos draugei

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame
dukrai GINTEI, sūnums SAULIUI ir VYTENIUI su
VIDA bei jų šeimoms.

Giedrė ir Alfredas Šauliai su šeima
Daiva  Bajorūnas ir Stephen Sarnoff

Paplūdimio šlepetės pavojingesnės 
nei 11 cm aukščio pakulnė

Ilgalaikis šlepečių avėjimas gali
padaryti žalą ne tik pirštams, bet ir
raumenims, rašo „Corriere della Se-
ra”. „Jūs manote, kad įsispiriamos
paplūdimio šlepetės patikimesnis
apavas nei aukštakulniai? Iš tiesų
šlepetės kelia didesnį pavojų svei-
katai, nei 11 cm aukščio pakulnė,
nepaisant to, kad jos yra daug pato-
gesnės ir jas norisi avėti ilgiau. Apie
tai rašoma Didžiosios Britanijos sani-
tarijos tarnybos, kuri kasmet išlei-
džia apie 48 mln. eurų daugiau nei
200 tūkst. pacientų gydymui, prane-
šime. Šie pacientai kreipiasi į gydyto-
jus dėl skausmo ir problemų, susi-
jusių su ilgalaikiu baisiųjų šlepečių
avėjimu”, – rašo leidinys.

Iš pradžių šios šlepetės buvo
sukurtos poilsiui prie jūros, o dabar
15 mln. žmonių jas avi bent kartą per

vasaros laikotarpį, o kas penkta mo-
teris teigia, kad turi bent vieną porą
lengvų paplūdimio šlepečių. Pasak
specialistų, per pirštą perveriamų
basučių, kurios prie pėdos tvirtina-
mos dirželiais, avėjimas gali sukelti
skausmą pėdų, taip pat kelties srityje
arba pakenkti sausgyslėms.

„Avint šias šlepetes padidėja ri-
zika išsisukti koją, pasitempti raiš-
čius, sunkesniais atvejais gali lūžti
koja, ypač vaikštant nelygiu paviršiu-
mi”, – rašo leidinys. Jau nekalbant
apie tai, kad jais avint koja slysčioja,
ir tai sukelia skausmingus pojūčius
tarp pėdos pirštų, be to, tokios šle-
petės dažnai nutrina kojų pirštus.
„Kitaip tariant, kitą kartą eidamos
apsipirkti, žvalgykitės kitokio apa-
vo”, – pataria leidinys.

Delfi.lt

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Spaudos apžvalga 

�Andriaus Mamontovo ir lietu-
vių meno ansamblio ,,Dainava” kon-
certas vyks šeštadienį, rugpjūčio 14
d., 8 val. v. Willowbrook Grand
Ballroom salėje, 8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL. Bilietus įsigyti
galite ,,Lie tuvėlėje” (tel. 773-788-
1362), ,,Two Ri vers” (tel. 630-257-
8178) ir Willo w brook Grand Ballroom
(tel. 708-839-1000). Daugiau informa-
cijos tel. 630-464-5000.

��Profesionalus Čikagos archi -
tektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietu-
viškai rugpjūčio 22 d. d., sekmadienį,
4:30 val. p. p. plaukiant pačiu gra -
žiau siu laivu ,,Chicago First Lady”
Čika gos upe ir Michigan ežeru. Laive
veiks baras, gros muzika. Vietų
skaičius laive ribotas. Bi lietus galite
užsisakyti telefonais 708-207-8406;
ar ba el. paš to adresais: altv@com-
cast.net ar kariledalia@yahoo.com. 

��Šiluvos Dievo Motinos Novena
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje prasidės rugpjūčio 13
d. 7 val. v. ir vyks kiekvieną antrą mė -
ne sio penktadienį. Visi kviečiami
dalyvauti.

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d. prasidės Šilu-
vos atlaidai. 10:30 val. šv. Mišiose da -
lyvaus garbingi svečiai vyskupas
Gus tavo Garcia-Siller ir prelatas Edis
Putrimas. Vyskupas oficialiai pris-
tatys naująjį parapijos ad mi nist  -
ratorių kun. Jaunių Kelpšą.

��Rugsėjo 19 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio misija visus kviečia į tradi -
cinę Bendruomenės dieną, kuri vyks
kie melyje prie misi jos, 14911 127th
St., Lemot, IL 60439. Ši diena rengia-
ma jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu
pažymėsime ir misijos 20-metį. Susi -
rinkime visi kartu pasimelsti, pa si -

vaišinti, pabendrauti. Tą dieną bus
at našaujamos tik vienos šv. Mišios.
Laukiame tarnystės savano rių.  Tel.
pasiteiravimui 630-257-5613.

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lietu -
vių liuteronų Ziono parapija (9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) švęs
savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus Da -
niel Gilbert, President of Northern
Illinois District LCMS ir evangelikų
liute ronų vyskupas Mindaugas Sabutis
iš Lietuvos. Iškilmingi pietūs bus Cha -
teau Del-Mar, 8200 W. 95th St., Hickory
Hills, IL. Pietų kaina – 35 dol. suaugu -
siems, 15 dol. vaikams.  Bilietus galite
užsisakyti iki rugsėjo 10 d. parapijos
raš tinėje arba tel. 708-422-1433 arba el.
paštu zionlithlutheran@aol.com.

��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 S. Dariaus ir S.
Girėno paminklo. Susitikime, paben-
draukime, links min kimės kartu. 

�Dr. V. Kudirkos lituanistinėje
mokykloje (New Jersey) dar vyks ta
mokinių registracija naujiems mokslo
metams. Kviečiame visus, norinčius
registruotis į darželio ir angliškai kal -
bančių vaikų grupes, o taip pat į 1–6
klases. Turime laukiančiųjų sąrašą į
lopšelio grupę (vaikai nuo 3 m.). Mo -
kyklai reikalinga mokytoja/as. Peda -
go ginis išsilavinimas nebūtinas, svar-
bu noras ir sugebėjimas dirbti su vai -
kais bei geros lietuvių kalbos žinios.
Darbas – tik sekmadieniais, mokamas
atlyginimas. Daugiau informacijos –
mo kyklos tinklalapyje www.njlitua-
nistine.org, arba rašykite mokyklos
va do vei Lilijai Lazebnik insako va@
yahoo.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Pasaulio lietuvių centro so de lyje, Lemont, rugpjūčio 8 d., sekmadienį, ir iš ryto lijęs lietus neišgąsdino norinčių atvykti į Va sa ros šventę, skirtą Žalgirio mūšio
600-osioms metinėms paminėti, kurią bendruomenei suruošė JAV LB Vidurio Vakarų apygarda, kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga ir JAV lie -
tu vių jaunimo są junga.

Šventėje dalyvavo ne tik bro liškų tautų atstovai, kurių ainiai  a nuo me tu petis į petį su lietuviais ko  vo jo prieš kryžiuočius, šauliai su vėliavomis, bet ir Didysis
Lie tu vos kunigaikštis Vytautas bei Lietu vos valdovas ir Lenkijos karalius Jo gaila su svita (teatro sambūrio ,,Žaltvykslė” aktoriai). Nu galėtojams  vaidilutės šoko
(,,Dan ceDuo” šokėjos, vadovaujamos Sandros Krumhorn) ir dainavo (Agnė Giedraitytė), grojo ,,Gabija” (vadovė Milda Razumienė), eiles skaitė Vilija Vakarytė.
Šventinę programą vedė Algiman tas Bar niškis.

Šventės metu vyko Žalgirio mūšiui paminklo ati dengimas (pa min klo au torius – Ro mualdas Povi lai tis), kurį pašventino tėvas Antanas Saulaitis. 
Pasibaigus iškilmingai daliai susi rinkusieji sma gu riavo, ragavo gardaus alučio, vėsinosi ledais. Loterijos laimingieji džiaugėsi vertingomis dovanomis, ku   -

rias paruošė restoranas ,,Europien Ca fe” ir bendrovė ,,Food Depot  In ter national” bei dienraščio ,,Drau gas” ir savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” prenume -
ratomis. Nuotraukose: lietus neišbaidė norinčių atvykti į Vasaros šventę; Šventės organizatoriai ir svečiai prie  Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms skirto
paminklo.                                                                                                                                              ,,Draugo” info ir Jono Kuprio nuotraukos

Vasaros šventė Pasaulio lietuvių centreVasaros šventė Pasaulio lietuvių centre

JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos leidžiamas žurnalo ,,Pensinin -
kas” liepos-rugpjūčio mėnesio nume -
ris ,,kvepia” vasara ir mini šventes.
Jame rašoma apie Ateitininkijos
šimtmetį, žurnalas ,,apsilanko” IX
Dai nų šventėje Toronto, Kanadoje,
mena Žalgirio mūšio garbią sukaktį,
poezijos mylėtojams primena, kad
Lie tuvoje išleista monografija ,,Liūnė
Sutema: gyvenimo ir kūrybos ke -

lias”, na, o besidomintiems švietimu
pasakoja apie A.P.P.L.E. dvidešimt -
me tį, pateikia dar daug kitų naujie -
nų. 

Su gražiais jubiliejais žurnalas
svei kina savo skaitytojus Kazimierą
In dreikienę ir Antaną Daukantą.

Šalia vasaros švenčių yra ir kas-
dieninis gyvenimas. Leidinyje pasi -
skai tysite apie tai, kokie vasaros pa -
vojai tyko vyresnio amžiaus žmones,
Julija siūlo gardžių valgių su mėly -
nėmis receptų, o Žalianykštis šį kartą
pamokins, kaip kovoti su gražuolių
ro žių ligomis.

Skaitytojai ras įvairiausių pa ta -
rimų – kaip apsisaugoti nuo įkyrių
skambučių, kaip palengvinti namų
valymo darbus, ką daryti, kai prade-
da šlubuoti atmintis.

Kaip visada neužmiršti ir groži -
nės literatūros mylėtojai. Jie ras
nemažai eilėraščių ir pasakojimą apie
išsilaisvinimą iš Sibiro. 

Taigi, jei lauke nuo kaitros neį-
manoma būti, paimkite į rankas
,,Pen sininką”, įsitaisykite Jums pa -
togioje vėsinamoje vietoje ir... gero
Jums skaitymo.

Paruošė L. A.

,,Pensininkas”


