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Švedijos ir Baltijos šaliû jungçiai skirta 175 mln. eurû
Briuselis, rugpjūčio 11 d. (ELTA)

– Europos Komisija praėjusią savai-
tę ,,NordBalt” elektros jungčiai tarp
Švedijos ir Baltijos šalių skyrė 175
mln. litų. ES 131 mln. eurų skiria
jungčiai, kurią įrengs elektros energi-
jos perdavimo sistemų operatoriai
,,Svenska Kraftnat” Švedijoje ir ,,Lie-
tuvos energija” Lietuvoje. Papildo-
mai Švedija ir Lietuva savo energeti-
nių sistemų plėtrą finansuoja iš savo

šaltinių. Visi šio projekto kaštai suda-
ro maždaug 552 mln. eurų.

44 mln. eurų ES taip pat skirs
Latvijos energetinės sistemos plėtrai,
kaip daliai ,,NordBalt” projekto. Vi-
sos šios investicijos būtinos sujun-
giant Šiaurės šalių ir Baltijos valsty-
bių elektros rinkas. 2016 m. pavasarį
planuojamo užbaigti projekto tikslas
– sujungti Lietuvos ir Švedijos elekt-
ros perdavimo sistemas, nutiesiant

apie 350 km ilgio kabelį Baltijos jūros
dugnu su elektros energijos keitiklių
stotimis abiejose šalyse. Projekto ver-
tė – 516–738 mln. eurų.

Memorandumu šalys yra sutaru-
sios, kad elektros jungtis bus ne ko-
mercinis, o infrastruktūrinis projek-
tas, veikiantis pagal ES galiojančius
teisės aktus, kad būtų užtikrintos vie-
nodos naudojimosi jungtimi sąlygos vi-
siems ES elektros rinkos dalyviams.

JAV mir∂ kompozitorius G. Abarius

Lietuvos ambasadorius îteikè skiriamuosius
raštus JAV prezidentui
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Vilnius, rugpjūčio 11 d. (URM) –
Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis rugpjūčio 10 dieną
Washington, DC įteikė skiriamuosius
raštus JAV prezidentui Barack Oba-
ma. Po iškilmių vykusiame pokalbyje
su prezidentu ambasadorius priminė,
kad dar nuo generolo Tado Kosciuš-

kos laikų abi tautos kartu kovėsi už
laisvę, žmogaus orumą ir bendra-
žmogiškas vertybes.

Ž. Pavilionis JAV prezidentui pa-
tvirtino Lietuvos pasiryžimą tęsti
strateginį bendradarbiavimą tarpže-
myninėje, pagalbos Afganistanui ir
Demokratijų bendrijos srityse. Anot
jo, Lietuva, besirengdama pirminin-
kauti Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijai (ESBO) 2011 ir
Europos Sąjungai 2013 metais, išlie-
ka aktyvi ir atvira laisvės ir demokra-
tijos idėjoms. Ambasadorius pabrėžė,
kad Lietuva turi sukaupusi didelę pa-
tirtį Rusijos ir Rytų Europos erdvėje
ir tikisi aktyviai bendradarbiauti su
JAV Rytų Europos demokratinės po-
litikos ir ekonominio saugumo užtik-
rinimo klausimais.

Ž. Pavilionis taip pat pabrėžė bū-
tinybę skatinti ekonominį ir kultūri-
nį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą,
plėtoti kultūrines jaunimo mainų
programas, kovoti už lyčių lygybę
skatinant moterų vadovavimą, palai-
kyti aktyvius ir konstruktyvius ry-

šius su JAV Lietuvių Bendruomene.
B. Obama naująjį Lietuvos am-

basadorių JAV patikino, kad JAV ir
toliau aktyviai bendradarbiaus su
Lietuva. Jis taip pat pažymėjo, kad
Lietuvos pastangos Goro provincijoje
Afganistane, ypač ekonominės krizės
metu, yra Lietuvos žmonių nesava-
naudiškumo ir laisvės vertinimo ir
supratimo pavyzdys.

B. Obama taip pat įvertino Lie-
tuvos, kaip Demokratijų bendrijos va-
dovės, vaidmenį siekiant tvirtinti de-
mokratiją pasaulyje ir pareiškė pasi-
tikėjimą Lietuvos pirmininkavimu
ESBO.

JAV prezidentas sakė, kad taip
pat žavisi T. Kosciuška, idealistu ir
kovotoju už laisvę, ir laiko jį Lietuvos
ir JAV santykių simboliu, nes abi tau-
tos tiki tais pačiais idealais.

B. Obama perdavė linkėjimus
Lietuvos žmonėms. Jis teigė pripa-
žįstąs ir vertinantis Amerikos Lietu-
vių Bendruomenės pagalbą Lietuvai
siekiant bendrų tikslų ir glaudaus
abiejų šalių ryšio palaikymo.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Jungtinėse Amerikos Valstijose mi-
rė garsus muzikas Gintautas Aba-
rius. Dešimt metų North Carolina
valstijoje gyvenusio 51 metų kompo-
zitoriaus, džiazo muzikanto ir pia-
nisto gyvybė užgeso ligoninėje.

Penkerius metus su gerklės vė-
žiu kovojęs G. Abarius tikėjo, kad li-
gą jam pavyks įveikti. Kompozitorius
sukaupęs jėgas ir valią dar prieš du
mėnesius kūrė naujus muzikos kū-
rinius, planavo kelionę į Lietuvą.
Paskutinį kartą gimtinėje jis lankėsi
prieš pusantrų metų.

Užuojautą dėl kompozitoriaus
mirties savo ir Lietuvos parlamento
vardu pareiškė Seimo pirmininkė
Irena Degutienė. ,,Esame liudytojai,
kad velionio kūrybinis talentas ir ku-
pinas aktyvios veiklos gyvenimas il-
gus metus rašė lietuvių muzikos isto-
riją”, – teigia I. Degutienė.

1983 m. G. Abarius baigė Lietu-
vos konservatoriją. 1977–1979 m.
buvo Lietuvos konservatorijos, 1981
–1987 m. ir 1994–1999 m. Vilniaus B.
Dvariono muzikos mokyklos kon-
certmeisteris. 1987 m. estrados atli-

kėjų konkurse Maskvoje jo vadovau-
jamas džiazo kvartetas, veikęs 1987–
1990 m., laimėjo Didįjį apdovanoji-
mą. 1991 m. sukūrė „Džiazo mišias”
chorui, solistams ir orkestrui. Kūrė
džiazo, pramoginę, kamerinę instru-
mentinę, teatro, TV spektaklių, kino
muziką, krikščioniškas giesmes, dai-
nas vaikams. Jis – vienas šiuolaiki-
nės sakralinės muzikos Lietuvoje ir
visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje
pradininkų. Nuo 1993 m. koncertavo
kaip džiazo trio pianistas. Koncerta-
vo Europoje, Šiaurės Amerikoje, Af-
rikoje, dalyvavo džiazo festivaliuose.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Užsienio reikalų ministras nu-
sprendė iš ambasados Ukrainoje at-
šaukti buvusį Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) generalinio di-
rektoriaus pavaduotoją Dainių Da-
bašinską.

,,Baigėsi terminuota sutartis, ir
ministras pasirašė sprendimą dėl jo
atšaukimo”, – sakė užsienio reikalų
viceministras Evaldas Ignatavičius.

Nors šiuo metu atostogaujantis
A. Ažubalis savo sprendimo neko-
mentuoja, žiniasklaidoje, remiantis
neoficialiomis žiniomis, skelbiama,
kad jį galėjo lemti Generalinėje pro-
kuratūroje atliekamo ikiteisminio ty-
rimo dėl buvusių VSD vadovų Mečio
Laurinkaus, Arvydo Pociaus ir gene-
ralinio direktoriaus pavaduotojo D.
Dabašinsko galimo piktnaudžiavimo
einamomis pareigomis patikrinimo
rezultatai.

Savo ruožtu Generalinė proku-
ratūra užsienio reikalų ministro įsa-
kymo atšaukti D. Dabašinską iš Uk-
rainos ambasados ministro patarėjo
pareigų ir VSD generalinio direkto-
riaus sprendimo išbraukti jį iš tar-
nybos atsargos sąrašų nesieja su at-
liekamu ikiteisminiu tyrimu dėl pikt-
naudžiavimo, kurio metu tiriamos ir
aplinkybės, susijusios su galimu CŽV
kalėjimo buvimu Lietuvoje.

,,Užsienio reikalų ministro įsa-
kymas atšaukti D. Dabašinską iš pa-
tarėjo pareigų ir VSD generalinio di-
rektoriaus sprendimas išbraukti jį iš
atsargos sąrašų priimti ne Prokura-
tūros siūlymu ir šių klausimų nede-
rinus”, – teigia Generalinė prokura-
tūra.

Atšaukiamas
ambasadorius Ukrainoje

A. a. G. Abarius.
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Juokingas paveikslėlių isto-
rijas (komiksus) kuriantis JAV
lietuvis Kazas (Kazimieras) Pra-
puolenis, paprašytas ,,Kauno
dienos” žurnalistės nupiešti lie-
tuvį personažą, sako, kad rink-
tųsi JAV lietuvių parodiją, nes
juos geriau pažįsta. ,,Pasiilgę
savo šalies, verkiantys į alų, kol
dainuoja liaudies dainas ir valgo
bulves su raugintais kopūstais.”
Šiuolaikinius lietuvius, jau iš Lie-
tuvos, Prapuolenis mato kiek ki-
toje šviesoje: ,,Aš įsivaizduoju ža-
vų blondiną, kuris yra tvirtas it
vinis. Jį pieščiau kvailoką ir sek-
sualų, aukštą ir ploną, pasiruo-
šusį smūgiuoti į nosį visiems iš
eilės. Jis turėtų mikroschemą pe-
tyje, nes jo šalis maža.” Vis dėlto
menininkas paskutiniame ko-
mikso lange šiandieninį lietuvį,
kaip ir senosios bangos, nupieš-
tų verkiantį į alų. Ryšį su lietuvy-
be nutraukęs paauglystėje, be-
veik pamiršęs lietuvių kalbą, Pra-
puolenis sako, jog vis dar jaučia-
si išeivis ir labai norėtų aplan-
kyti Lietuvą. Ir ten medžiagos lie-
tuvių parodijoms jam nepritrūks.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Waterbury lietuvių veikla gyva
Tenai toli Šiaurėj Tu dalinais
Jų kruvinais vargais,
O jie – Tava kančia,
Jų žingsniai liko
Tavo Kryžiaus kelio pėdose.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas

Minėjimai, šventės

Mūsų tautos naikinimo kančios
kelio, sukrėtusio visą kraštą prieš 70
metų, paminėjimas buvo suruoštas š.
m. birželio mėn. 20 d. Šv. Juozapo
parapijoje Amerikos lietuvių katali-
kių Maldos būrelio. Tą rytą 9 val.
bažnyčioje šv. Mišias aukojęs admi-
nistratorius klebonas kun. R. Okiria
jautriai paminėjo šią liūdną sukaktį.
O 10:30 val. r. Šv. Juozapo parapijos
Centro koplyčioje šv. Mišias atnašavo
buvęs klebonas kun. Pr. Karvelis,
malda pagerbėme tautos kankinius.
Liturginius skaitymus skaitė Onytė
Paliulytė, šv. Mišių metu giedojo cho-
ras, palydimas vargonais grojusios
chorvedės Zitos Rossi. Prie altoriaus
puikavosi vainikas, pasipuošusi tau-
tiniais drabužiais, kaip palaužtos
Lietuvos laisvės simbolis, stovėjo sesė
Šarūnė Macys. Po šv. Mišių koplyčios
svetainėje vyko minėjimas.

Kančias ant tėvynės aukuro su-
dėjusių atminimą pagerbėme rimties
minute. Pagerbėme tarp mūsų esan-
čias, Dievo Apvaizdos dėka išlikusias,
iš tremties tėvynėn sugrįžusias – ta-
lentingą muzikę, chorvedę Zitą Rossi
(gimusi Sibire) ir Vitaliją Pilkaus-
kaitę-Kraucalis, kuri pradėjo užraši-
nėti visą tą nuoskaudą, netilpusią šir-
dyje. Paprastais žodžiais, bet širdies
krauju parašytą, kurioje atsispindi ir
visų ištremtųjų dramatiškas gyveni-
mo kelias Sibire. Sesės Onutė Pa-
kalnienė ir Janina Nawarskas įteikė
buvusioms tremtinėms po puokštę
gėlių.

Po to kalbėjo Gintautas Žemai-
taitis, pažvelgęs į ateitį su pranešimu
„Pražydęs nepriklausomybės atkūri-
mas 1990 m. kovo 11 d.” Tema įdomi,
išsami, tik šiek tiek ilgoka.

Tėvyne mano! Žeme numylėta!
Žydėk atgautos laisvės tu

džiaugsme...
Darbais teprisipildo tavo klėtys,
Ir laisvės aidas tebebanguoja

Nemune.
Aur. M. Balašaitienė

Skubantį išvykti suspėjome pa-
sveikinti kun. Pr. Karvelį, prieš porą
savaičių atšventusį 61-ąjį kilnaus
pašaukimo sekti Kristų ir skleisti jo
žodį šioje žemėje jubiliejų. Lininį
rankšluostį su įaustu sveikinimu jam
įteikė s. A. K. Paliulienė.

Minėjimą užbaigėme giesme
„Lietuva, brangi”. Po to vyko sesių
suruoštos vaišės, kurios buvo ir po 9
val. r. šv. Mišių.

Vaišių stalai buvo papuošti Al-
dutės Onalfo rūtų šakelėmis, „atke-
liavusioms” iš gimtinės sodžių dar-
želių. Palydimi chorvedės Rossi, gro-
jusios akordeonu, choristai padainavo
keletą Sibiro lageriuose sukurtų dai-
nų, kurios ramino, guodė, padėjo ne
vienam ištverti, išlikti.

Sutapimas – birželio 20 d. buvo ir
Tėvų pagerbimo diena. Pasveikinome
visus tėvus! Mums, lietuviams, itin
brangus birželio mėnuo, nors ir su
liūdesio atspalviu – tai prisiminimas
Lietuvoje švenčiamų vardadienių.
Pasveikinome Antanus, Jonus, Pet-
rus, Povilus, taip pat gražaus, bran-
daus amžiaus – 104 metų – sulauku-
sį Joną Stapulionį. Rūpestingos
dukros Irenos globojamas jis tebe-
skaito Lietuvoje leidžiamus laikraš-
čius, yra dažnai aplankomas artimų
bičiulių.

Prisiminėme ir visus jau iškelia-
vusius Anapilin. Ir mūsų buvusį
chorvedį Antaną Paliulį, taip mielai
talkinusį dainomis su vyrų kvartetu-
oktetu mums beruošiant bet kokį
renginį. Jo dėka ir šiandien Visatos
Kūrėjas choristų garbinamas sava
lietuvių kalba – giesmėmis palydimi
vargonininkės muz. Zitos Rossi sek-
madieniais šv. Mišiose.

Parapijos naujienos

Mūsų Šv. Juozapo parapijos baž-
nyčia turi susijungti su Šv. Patriko.
Kiekviena turi savo išrinktą komi-
tetą ir tvarkosi atskirai, bet abiejų
bažnyčių klebonas administratorius
yra kun. R. Okiria (iš Ugandos) –
draugiškas, malonus dvasiškis. Pa-
maldos sekmadienį vyksta 9 v. r.
bažnyčioje, savaitės metu antradienį
ir ketvirtadienį 8:30 v. r. Šv. Juozapo
Centro koplyčioje. Lietuviškos šv. Mi-
šios atnašaujamos buvusio klebono
kun. Pr. Karvelio 3 kartus į mėnesį,

išpažinčių klausomasi vieną kartą į
mėnesį. Kavutė kiekvieną sekma-
dienį koplyčios svetainėje po 9 v. r. ir
10:30 v. r. šv. Mišių, išskyrus vasaros
mėnesius.

Dabar, apart lietuvių kilmės tau-
tiečių, mūsų Šv. Juozapo parapijos
bažnyčiai priklauso ir kitų tautybių
(italų ir t. t.) tikintieji. Gražiai sugy-
vename. Kiekvieną rudenį ruošiamas
parapijos tradicinis piknikas. Mūsų
parapijos katalikiška mokykla su au-
ditorija (viena gražiausių Connecti-
cut valstijoje), pastatytų mūsų pir-
mos kartos ateivių lėšomis, dėl mo-
kinių stokos užsidarė. Šiuo metu ją
nuomoja Waterbury mokyklų depar-
tamentas. Atšaukus mokyklos seseles
vienuoles į Centrą, atgavome jų pas-
tatą su koplyčia, kur, nors ir nėra
scenos programoms, sutelpame visi
su savo renginiais.

Įžengus į Centro prieangį, širdį
pagauna jausmas, žvilgsnis nukryps-
ta į lentą – įrašus, vardus tų, kurių
dėka ši Dievo šventovė-koplyčia buvo
pastatyta. Koplyčia tokia jauki – sa-
va!

Kryžiaus kelių stoteles sukūrė
Lietuvoje gyvenantis liaudies meni-
ninkas skulptorius Kazys Venclovas,
Benesevich šeimos Liliant ir brolio
mok. Richard bei Robert Orinto pas-
tangomis.

Išleistas specialus leidinėlis su
Richard plačiai aprašyta Lietuvos is-
torija bei Waterbury Šv. Juozapo
lietuviškos parapijos praeitimi. Leidi-
nys dedikuotas Vilniui! Centre Ro-
bertas Orintas įrengė lietuvių liau-
dies meno rodinių kambarį. Ir ko tik
čia nėra! Čia a. a. Simo Augaičio dar-
bai – medžio drožiniai, mūsų Maldos
būrelio sesių lietuvių audiniai. Viskas
gražiai, skoningai įrengta.

Neišblėso praeities dienų prisi-
minimai. Dabar viename Centro
kambaryje laikome visa tai, kas me-
tai iš metų buvo rinkta, tai – mūsų
turtas: nuotraukos, laikraščių iškar-
pos ir t. t. Mūsų išeivijos veikla gyva,
ji įspaudė gilius pėdsakus Waterbury,
CT. Tai paskatinimas mums visiems,
jog ir toliau turėtume ryžto darbuo-
jantis lietuviškuose baruose, viltingai
žiūrint į ateitį.

Waterbury korespondentė

Išleisto specialaus leidinėlio iliustracijos.
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Nelygybės pasekmės

KÊSTUTIS GIRNIUS

MORTA VIDÙNAITÈ

Savaitgalį buvo minimos Rusijos
ir Gruzijos karo dvejų metų metinės.
Ta proga Vilniuje, prie Rusijos amba-
sados, buvo surengta Gruzijos palai-
kymo akcija. Prezidentas Valdas
Adamkus, privačiai viešėdamas Gru-
zijoje, dalyvavo ten vykusiame minė-
jime.

Galima kritikuoti V. Adamkų už
jo asmeninį pasyvumą antrosios ka-
dencijos metu, neretai vanagišką lai-
kyseną Rusijos atžvilgiu bei besąly-
gišką Gruzijos palaikymą, nepaisant
pastarosios nuklydimų ir atsakomy-
bės, prasidedant karui su Rusija. Vis
dėlto, prezidentas V. Adamkus yra
teisus, pasisakydamas už ir toliau
artimus Lietuvos santykius su Gru-
zija bei netiesiogiai apgailestaudamas
dėl prezidentės Dalios Grybauskaitės
politikos Gruzijos atžvilgiu.

Galima sutikti, kad per pastaruo-
sius metus pasikeitė tarptautinė
padėtis, Jungtinėms Amerikos Valsti-
joms bei didžiosioms Europos valsty-
bėms glaudesnis bendradarbiavimas
su Rusija tapo naudingesnis. Taip pat
būtų galima tvirtinti, kad pati Gru-
zija kaip ir „susimovė” dėl karo su
Rusija ar dėl savo prezidento Michail
Saakašvili nedemokratinių polinkių.
Tuo metu Lietuva lyg ir pradėjo vyk-
dyti pragmatinę užsienio politiką; ji
dabar labiau krypsta į kur kas abe-
jingesne Gruzijai tapusią Europos
Sąjungą. Ir dėl to Lietuvai kaip ir
nėra reikalo tęsti „romaną” su tokia
tarptautinės bendruomenės lūkesčių
nepateisinusia valstybe.

Tačiau kiek Lietuvai yra naudin-
ga Gruzijai abejingesnė laikysena? Ir
kiek pragmatinė tada yra tokia politi-
ka, kai dabartiniai mūsų šalies va-
dovai siunčia akivaizdžius ženklus,
jog Gruzija jau nebėra tokia svarbi
Lietuvai, kokia buvo? Kaip teigia
Kęstutis Girnius, Lietuvai iš tiesų
nevertėtų būti ta balta varna ir toliau
aklai remti Gruziją, ypač jos nesu-
tarimuose su Rusija, bei neatsižvelgti
į jos klaidas.

Tačiau spaudimą Gruzijai, kad ši
nenuslystų į nedemokratines prak-
tikas ar neįsiveltų į nereikalingus
nesutarimus su Rusija, galima daryti
ne simbolinėmis užuominomis, tik
atėjus į valdžią, o užimant aiškiai iš-
reikštą požiūrį: „kaip ir anksčiau,
mes esame geriausi jūsų draugai,
palaikome jūsų narystės ES ir NATO
siekius, bet Lietuvai niekada nebus
priimtini žmogaus teisių ar tarp-
tautinės teisės pažeidimai”.

Atstumti savo silpnesnę partnerę
dėl to, kad ši suklupo, labai lengva,
tačiau ar verta ir apskritai to reikia?

Kiek įmanoma, kiek leidžia ištekliai
Lietuva turėtų stengtis išlaikyti san-
tykių su Gruzija įdirbį. Todėl yra
svarbu pakviesti jos Prezidentą į
nepriklausomybės jubiliejų ir nuva-
žiuoti į jos nepriklausomybės šventę.
Jei Lietuva šiandien laikosi daugiau
europinės krypties vien dėl to, kad ji
europinė, net jai tai kartais nenau-
dinga, ar tai nėra tiesiog užsienio
politikos tarptautinės mados seki-
mas? Toks visiškai be galvos? Be to,
Lietuva nieko nepraranda, būdama
geriausia, bet principinga Gruzijos
draugė.

Anksčiau ar vėliau Gruzija turė-
tų atsistoti ant kojų ir kaip demok-
ratija, ir kaip demokratinių valstybių
bendrijos narė. Ir Lietuva turėtų
ištikimą bei naudingą sąjungininką,
kurį nuosekliai rėmė, bet kurio at-
žvilgiu buvo aiškiai principinga, o ne
vien rodė nebylius nepasitenkinimo

gestus. Juo labiau, kad gruzinai ir lie-
tuviai jaučia abipuses simpatijas; na
ir kas, kad jos gimė dar sovietmečiu?
Be to, Gruzija ir gruzinai tebesijaučia
dėkingi Lietuvai. V. Adamkų jie buvo
išrinkę metų žmogumi. Pakvietė D.
Grybauskaitę į savo valstybės neprik-
lausomybės minėjimą. M. Saakašvili
apgailestavo, jog negavo pakvietimo į
Lietuvos nepriklausomybės dvide-
šimtmetį. Jis taip pat atvažiavo į pre-
zidento Algirdo Brazausko laidotu-
ves. Nepasielgė karštakošiškai, o ga-
lėjo spjauti ir neatvažiuoti.

Tačiau nebūtinai visada bus taip,
kad Lietuva bus reikalingesnė Gruzi-
jai, o ne atvirkščiai. Galbūt šiandien
Lietuva (tiksliau, dabartinė jos val-
džia), jau septinti metai būdama ES
ir NATO narė, jaučiasi pasaulio vir-
šūnėje, tačiau ateitis niekada yra
nenuspėjama. Dabar Lietuva su Gru-
zija elgiasi panašiai kaip vidurinėje
mokykloje pirmūnai ar turtingų tė-
velių vaikai su dvejetukininkais. Bet
dažnokai atsitinka taip, kad dveje-
tukininkai pasiekia daugiausia, pir-
mūnai net neapsisuka, o kažkieno
turtingieji tėveliai bankrutuoja. Šiuo
metu po keleto D. Grybauskaitės ne-
draugiškų žingsnių šiek tiek jau per
vėlu vykdyti „adamkišką politiką
minus besąlygiškas Gruzijos rėmi-
mas”. Vis dėlto, laipsniškai būtų gali-
ma abiejų valstybių santykius pada-
ryti vėl intymesnius. Kitaip Lietuva
taps dvigubų reikalavimų puoselėto-
ja.

Atrodytų, kad mūsų užsienio po-
litikoje Gruziją būtų pakeitusi Bal-
tarusija. Dabar, kaip ir visa ES, Lie-
tuvos valdžia tyliai smerkia Gruziją –
ji tapo visos Europos dukra palai-
dūnė. Autoritariniam Baltarusijos
prezidentui Aleksandr Lukašenka
tarsi po truputį Nukelta į 9 psl.

LIETUVA NETURĖTŲ
NUSISUKTI NUO GRUZIJOS

Ne paslaptis, kad skurdas, socialinė atskirtis ir nelygybė Lietuvoje
didesni negu kitose Europos Sąjungos (ES) narėse. 2004 metais
ES tyrimai nustatė, kad Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, net 21 proc.

gyventojų gyvena santykiniame skurde, o tai aukščiausias procentas viso-
je ES. Vaikų padėtis buvo net prastesnė, nes 27 proc. jų gyveno santykinia-
me skurde. Tik Lenkijoje buvo didesnis nuošimtis.

Pernai paskelbti ES tyrimai rodė, kad nesiseka įveikti nelygybės. Pagal
labiausiai paplitusį pajamų nelygybės rodiklį – vadinamąjį Gini koeficien-
tą – tik Portugalijoje ir Latvijoje gyventojų pajamos smarkiau skiriasi. Lie-
tuva yra viena labiausiai atsilikusių Europos valstybių ir pagal kitus nely-
gybės matavimus. Kai kurių Rytų Europos valstybių, pavyzdžiui, Bulga-
rijos, Čekijos ir Slovakijos, pajamų paskirstymas atspindi Vakarų Europos
padėtį. Tai rodo, jog santykinis ūkio atsilikimas ar perėjimas iš socialistinio
į kapitalistinį ūkį nelemia nelygybės lygio. Didžiausia pajamų lygybe di-
džiuojasi Švedija, Danija, Norvegija ir Slovėnija, taigi šalys, kurios laiko-
mos vienomis patraukliausių visame pasaulyje.

Vis labiau tiriamos nelygybės pasekmės, o rezultatai yra dramatiški.
Praeitą mėnesį medicinos leidinyje „British Medical Journal” buvo pa-
skelbtas tyrimas apie socioekonominį nelygybės ir mirtingumo ryšį. 2007
metais Didžiojoje Britanijoje 100 žmonių, nesulaukusių 65 metų ir gyve-
nusių dešimtadalyje labiausiai pasiturinčių rajonų, teko 199 tokios mirtys
dešimtadalyje skurdžiausių rajonų. Nuo 1921 metų nebuvo tokio didelio
skirtumo tarp pasiturinčiųjų ir vargingesniųjų mirtingumo. Straipsnio
autoriai prieina prie išvados, kad iki 1978-ųjų energinga valdžios kova su
nelygybe mažino vargingesnių gyventojų mirtingumą. Margaret Thatcher
valdymo metais valdžiai sustojus skatinti pajamų lygybę, atsirado praraja
tarp turtingųjų ir vargingųjų sveikatos.

Pernai epidemiologai Richard Wilkinson ir Kate Pickett išspausdino
knygą „The Spirit Level” (,,Dvasios lygmuo”), kurioje nagrinėja socioeko-
nominės nelygybės poveikį gyvenimo kokybei. Tai ne tiek originalių tyri-
mų rezultatų, kiek kitų mokslininkų darbų apibendrinimas. Pagrindinė
išvada: kuo didesnė nelygybė šalyje, tuo prastesnė jos piliečių gyvenimo
kokybė. Ten, kur didelė nelygybė, vidutinė gyvenimo trukmė yra trumpes-
nė, vaikų mirtingumas didesnis, raštingumas ir bendras išsilavinimas
menkesnis, nusikalstamumas didesnis, gyventojai labiau nutukę, tad ma-
žiau sveiki ir t. t. Lygybę puoselėjančių kraštų piliečiai labiau rūpinasi
gamtosauga, surenka proporcingai daugiau antrinių žaliavų.

Šie skirtumai galioja ir turtingose valstybėse, tad nelygybės lygis
suvaidina didesnį vaidmenį (nulemiant gyvenimo kokybę) negu bendrasis
vidaus produktas. Nors JAV yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje,
jos piliečių gyvenimo kokybė atsilieka nuo daugelio mažiau pasiturinčių,
bet socioekonominę lygybę skatinančių kraštų, pavyzdžiui, Graikijos ar Is-
panijos. Aukščiausia gyvenimo kokybė yra socioekonominę lygybę puoselė-
jančiose Skandinavų valstybėse.

Nors knyga sulaukė teigiamų įvertinimų, netrūko kritikų, kurie nuro-
dė, jog autoriai yra nenuoseklūs, nes kartais teigia, kad lygesnėse visuo-
menėse beveik visi gyvena geriau, o kartais aiškina, kad vidutinis gyven-
tojas gyvena geriau. Pirmuoju atveju visiems turėtų rūpėti lygybė, antruo-
ju – gerą gyvenimą užsitikrinę žmonės gali ramių ramiausiai gyventi savo
uždarose, hoi polloi neprieinamose gyvenvietėse, visiškai nesirūpindami
savo bendrapiliečių likimu. Tačiau valdžia negali būti abejinga panašių
studijų išvadoms. Jei nelygybė kenkia piliečių gyvenimo kokybei, reikia
imtis priemonių jai pažaboti.

Nelygybės mastai Lietuvoje yra nelaukti. Nors Sovietų Sąjungoje grie-
tinėlė gyveno labai gerai, atlyginimai buvo ganėtinai panašūs, nebuvo kapi-
talistinėms visuomenėms būdingo pajamų skirtumo. Žlugus socialistinei
santvarkai, nelygybės augimas buvo neišvengiamas, bet buvo galima jį su-
valdyti. Kaip minėta, kiti buvusio socialistinio bloko kraštai, pavyzdžiui,
Čekija, Slovakija, Slovėnija, užtikrino ne tik didesnę lygybę, bet ir spartes-
nį ūkio augimą. Vidutinis atlyginimas šiose šalyse yra gerokai didesnis ne-
gu Lietuvoje. Tad nepagrįsti nuogąstavimai, kad lygybės skatinimas veda
prie visų skurdinimo.

Kompartijos ir komjaunimo šulai pajėgė greitai pralobti, puikiai išnau-
dodami neskaidrios privatizacijos suteikiamas galimybes. Tačiau privati-
zacijos pasekmes būtų buvę galima neutralizuoti, juolab kad ilgą laiką
Lietuvą valdė ne kokia nors M. Thatcher ar kitas fanatiškas rinkos ūkio
gerbėjas, bet socialdemokratais pasivadinusi partija. Nelygybę skatinančią
politiką nuosekliai palaikė Lietuvos elitas.

Ne tik politikai ir verslininkai prisidėjo prie nelygybės įsitvirtinimo.
Ne mažesnį vaidmenį atliko teismai. Reikia tik prisiminti tą žadą atiman-
tį Konstitucinio Teismo (KT) teiginį, esą valstybės tarnautojų atlyginimai
negali būtų sumažinti taip, kad „atliekančio sudėtingą darbą aukšto kva-
lifikacijos valstybės tarnautojo atlyginimo dydis būtų priartintas prie ma-
žiau sudėtingą darbą dirbančio žemesnės kvalifikacijos Nukelta į 4 psl.

Atrodytų, kad mūsų užsienio politikoje Gruziją būtų
pakeitusi Baltarusija. Dabar, kaip ir visa ES, Lietuvos
valdžia tyliai smerkia Gruziją – ji tapo visos Europos
dukra palaidūnė. Autoritariniam Baltarusijos preziden-
tui Aleksandr Lukašenka tarsi po truputį grąžinamas
geras vardas, o Saakašvili vos ne bandoma pastatyti į
pastarojo vietą – į jį nevengiama nekreipti dėmesio.
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Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio
kelias į Washington, DC

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Nereikia aiškinti, kad Valstybės
departamento biurokratus Kongrese
pristatyti projektai gerokai sujaudi-
no. Pirma, išsigąsta nežinant, kaip
reaguos sovietai. Antra, JAV Kongre-
sas ėmėsi įstatymu tvarkyti su diplo-
matiniu atstovavimu susijusius klau-
simus, iki šiol buvusius tiesioginėje
Valstybės departamento kompetenci-
joje. Kilus tarpusavio nuomonių skir-
tumams, JAV administracija priva-
lėjo ieškoti abiem pusėms priimtino
sprendimo ir tuo gelbėtis iš gana ne-
malonios padėties. 1980 metų vasa-
rio 7 d. JAV LB atstovai buvome pa-
kviesti pasimatyti su JAV Atstovų rū-
mų užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninku Clement J. Zablocki. Zablocki
painformavo, kad Valstybės departa-
mentui yra pavykę rasti formulę, pa-
gal kurią Latvijos turimi fondai bus
investuoti palankesnėmis sąlygomis
ir tuo bus užtikrintas Lietuvos diplo-
matinės tarnybos tolesnis finansavi-
mas. Taigi beveik dešimtmetį iki ne-
priklausomybės atkūrimo Lietuvos
diplomatinė tarnyba buvo išlaikoma
Latvijos fonduose sukauptų lėšų.
2003 metais, po beveik dešimties me-
tų delsimo, nepriklausoma Lietuva
Latvijai skolą sugrąžino. Verta paste-
bėti, kad kongr. Dougherty ir sen.
Heinz projektai, atvedę prie sprendi-
mo leisti Lietuvos diplomatinei tar-
nybai naudotis Latvijos fondais, ne-
priklausomai Lietuvai išsaugojo nuo
planuoto pardavimo šiandieninius
Lietuvos ambasados rūmus Washing-
ton, DC.

Tačiau pastangos į Lietuvos dip-
lomatinę tarnybą įvesti naujų diplo-

matų nejudėjo į priekį, nors JAV LB
be atvangos beveik dešimtmetį šį
reikalą stūmė. Sulaukus kai kurių
įtakingų Baltųjų rūmų štabo narių
pritarimo, turint stiproką užnugarį
JAV Kongrese, 1979 metų antroje pu-
sėje LB ryžosi padidinti spaudimą.
JAV administracijai buvo įteikti me-
morandumai, Kongreso nariams pa-
siųsta šimtai laiškų, kuriuose kelta
Lietuvos diplomatinės tarnybos tęsti-

numo bei jos personalo atjaunijimo
svarba. Trimis atvejais JAV LB parei-
gūnai lankės Valstybės departamente
ir Baltuosiuose rūmuose, susitiko su
JAV Tautinio saugumo tarybos pata-
rėju dr. Z. Brzezinski, kreipėsi į De-
mokratų partijos centro komitetą.
1980 m. liepos 31 d. JAV LB atstovai
dalyvavo Atstovų rūmų Užsienio rei-
kalų komiteto pirm. Zablocki su-
kviestame pasitarime. Pasitarime
taip pat dalyvavo kongr. Dougherty,
kongr. Derwinski, Valstybės sekreto-
riaus padėjėjai Atwood ir Barry,
Baltijos poskyrio Valstybės departa-
mento viršininkas Longo. Tačiau
jokių konkretesnių JAV administra-
cijos pažadų nebuvo sulaukta. Ku-
riam laikui reikalas vėl aptilo ir tai
JAV LB kėlė rūpestį.

Ruošiantis 1980 m. spalio 25 d.
Čikagoje įvyksiančiai JAV LB Tary-
bos sesijai, gautas pranešimas, kad
Baltųjų rūmų patarėjas dr. Stephen
Aiello atvyks į Tarybos sesijos atida-
rymo iškilmes ir JAV Prezidento var-
du pasveikins sesijos dalyvius. Visų
nuostabai, atvykęs dr. Aiello sveikini-
mą susiejo su pranešimu apie Baltųjų
rūmų ir Valstybės departamento
sprendimą Baltijos valstybių diplo-
matais priimti asmenis, kurie 1940-
siais metais nebuvo Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos diplomatinių tarnybų

nariais. Tai būta džiugios žinios.
Lietuvos diplomatinis atstovavimas
JAV tapo užtikrintas, net jei okupaci-
jai būtų lemta užsitęsti dešimt-
mečius. Turint matomą diplomatinį
atstovavimą, bet koks Baltijos valsty-
bių nepripažinimo politikos silpnini-
mas ateityje JAV vadovams sudarytų
politinį nepatogumą.

Praslinko keleri metai, kol 1983
metais Lietuvos diplomatijos šefo pa-
reigas einantis dr. Stasys Bačkis ry-
žosi pasinaudoti minėtu JAV admi-
nistracijos sprendimu. Akreditacija
patarėjo titulu darbuotis Lietuvos
pasiuntinybėje Washington, DC buvo
suteikta Stasiui Lozoraičiui jaunes-
niajam. Praėjus keleriems metams,
jis 1987 m. charge d’affairs titulu pe-
rėmė Lietuvos atstovo Washingtone
pareigas, o 1991 m. jau nepriklauso-
mybę atkūrusios Lietuvos valstybės
buvo paskirtas Lietuvos ambasado-
riumi JAV. Šiandien S. Lozoraičiui
nepriklausomoje Lietuvoje segamas
,,vilties prezidento” titulas neabejoti-
nai sietinas ir su daugelį metų jo sėk-
mingu atstovavimu Lietuvos intere-
sams užsienyje. Dalį jam skiriamo
dėmesio pelnė užsienio lietuvių ryž-
tinga veikla ir jų nepalaužiamas ti-
kėjimas atgausima Lietuvos nepri-
klausomybe.

Pabaiga.

Stasys Lozoraitis su Marija ir Antanu Rudžiais. Jono Kuprio nuotr.

United States Secretary of Veterans Affaires Edward J. Derwinski pristato JAV prezidentą George Bush Amerikos lietuvių
veikėjams Baltuosiuose rūmuose Washington, DC, 1991 metai. Iš kairės: Prezidentas Bush, Estijos ambasadorius Ernst
Jaakson, sekretorius Derwinski, Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Latvijos ambasadorius dr. Anatol Dinbergs.

Nuotraukos iš ,,Draugo” archyvų

Atkelta iš 3 psl. valstybės tarnau-
tojo atlyginimo”. Šiuo nutarimu KT
teisėjai pajamų nelygybę įteisino kaip
konstitucinę „doktriną”. Ir visiškai
nesidrovėdami pavertė savo gerų at-
lyginimų užtikrinimą Konstitucijos
principų gynimu. Nustebčiau, jei kito
krašto, išskyrus kurią nors bananų
respubliką, KT būtų priėmęs tiek nu-
tarimų, ginančių savo ir kitų teisėjų
atlyginimus.

Nors dabartinė Vyriausybė la-
biau negu ankstesnės rūpinasi socia-
liniu teisingumu, abejoju, ar jai pasi-
seks įveikti elito abejingumą bendra-
piliečių likimui. Kol su juo nekovoja-
ma ir pro pirštus žiūrima į nelygybės
neigiamą poveikį gyvenimo kokybei,
tuščiai skambės skatinimai kurti pi-
lietinę visuomenę ir kalbos apie žmo-
gaus svarbą.

Alfa.lt

Nelygybės pasekmės
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AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ
Specialiai ,,Draugui” iõ Lietuvos

Šią vasarą į Lietuvą Marija Re-
mienė – Draugo fondo direktorių ta-
rybos pirmininkė, buvusi JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė, dabar –
JAV LB Krašto valdybos vicepirmi-
ninkė specialiems pavedimams – at-
vyko neplanuotai. O tas neplanuotas
įvykis – tai Širvintų rajono savivaldy-
bės tarybos posėdis, skirtas paskelbti
naują Garbės pilietį. Juo tapo Mus-
ninkuose gimusi ir Musninkus globo-
janti M. Remienė.

Kultūrininkės atvykimu į Lietu-
vą pasinaudojo ir Vilniaus dailės mu-
ziejus, suskubdamas surengti M. Re-
mienės susitikimą su visuomene
Radvilų rūmuose. Dingstį davė šiuose
rūmuose nuo pavasario veikianti išei-
vijos dailininkų paroda, skirta Lie-
tuvos nepriklausomybės 20-mečiui ir
sudaryta iš Lietuvai dovanotų išeivi-
jos dailininkų kūrinių. Net 100 jų pa-
dovanojo M. Remienė, aptuštinusi sa-
vo namų sienas ir dėjusi pastangų,
kad kuo daugiau žymių dailininkų
kūrinių būtų atvežta į Lietuvą.

Noras paremti savąją kultūrą

Radvilų rūmuose vykusio vakaro
viešnią atsilankymu pagerbė naujasis
Lietuvos kultūros ministras Arūnas
Gelūnas, dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos
dailės muziejaus direktorius Romual-
das Budrys, Kaišiadorių vyskupas
Juozas Matulaitis. Susitikimą su
kultūrininke vedė Vilniaus paveikslų
galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas.

„Žiūrint į jūsų nuveiktų darbų
sąrašą darosi pavydu, ir tai įpareigoja
mane patį, ką žmogus savo gyvenime
gali nuveikti kultūrai. Dėkoju už tą
milžinišką darbą. Jeigu tokių žmonių
būtų daug, Lietuva būtų stabilesnė”,
– sveikindamas M. Remienę sakė
kultūros ministras A. Gelūnas.

Dailės muziejaus direktorius R.
Budrys plačiau papasakojo apie mu-
ziejaus ryšius su išeivijos kultūrinin-
kais ir pristatė parodą, kurioje net
dvi sales užima didžiulė ir vertinga
Adomo Galdiko Žemaitijos piešinių
kolekcija, dovanota M. Remienės.
„Tai dailininko kūrybos pradžia –
medžiaga, kuri buvo sukaupta į vieną
albumą, aplanką, ir už tai ačiū poniai
Marijai. Ačiū ir už Adomo Varno pa-
veikslą. Norėčiau paprašyti visiems
Amerikos lietuviams perduoti nuo-
širdžią padėką už tai, ką mes čia
rodome, pradedant labai žinomu,
1939 metais tapytu žymaus dail. Sta-
sio Ušinsko pano ‘Lietuvos švieti-
mas’. Tikimės, kad sugrįš ir likusieji.
Ten dar yra reikšmingų kūrinių is-
torine tematika. Tai, kas yra rodoma
išeivijai skirtoje dovanotų kūrinių
kolekcijoje, – tiesa, mes ne visą galė-
jom parodyti, trūko sienų, – yra
išskirtinai vertingi kūriniai. Kad tie
kūriniai grįžo, Marijos nuopelnas yra
neabejotinas.”

Vakaro vedėjas, naudodamasis
proga, su M. Remiene aptarė ir kartu
gausiai susirinkusiems žiūrovams
papasakojo apie įvairias išeivijos kul-
tūrinio gyvenimo puses. Iš M. Re-
mienės sužinojome, kad žymiųjų lie-
tuvių dailininkų, kurie menininko
kelią pradėjo Lietuvoje, buvo baigę
mokslus Vakaruose ir mirė emigraci-
joje, kūryba dabar turi ypatingą pak-
lausą (pvz., Adomo Galdiko, Viktoro
Vizgirdos, Vytauto Kasiulio, Adomo
Varno ir kt.). Jais domisi, jų darbus
„gaudo” privatūs kolekcininkai, daž-

niausiai „naujieji lietuviai”, gyvenan-
tys užsienyje, arba Lietuvos galerijų
savininkai. Paveikslų savininkai vi-
liojami didžiuliais honorarais, kurie
siekia 5,000 dol. ir daugiau. O, kaip
sakė M. Remienė, kiekvienas kultū-
ringas lietuvis Amerikoje stengėsi įsi-
gyti savų dailininkų paveikslų ir jų
namų sienos šiandien dar yra nuka-
binėtos paveikslais. Jie įsigyti ne iš
snobizmo, o norint palaikyti savąją
kultūrą ir kartu padėti pačiam
dailininkui, jį paremti, kad jis turėtų
iš ko gyventi, turėtų paskatą kurti,
kad jaustų, jog jo menas yra reikalin-
gas. Tą meno siekį rodo ir pačios M.
Remienės pirmojo įsigyto paveikslo
istorija.

Pirmojo įsigyto paveikslo
istorija

Kai pamačiau Vytauto Kazimiero
Jonyno parodą Vokietijoje, ėmiau
svajoti: kai suaugsiu, turėsiu darbą,
būtinai nusipirksiu originalų daili-
ninko paveikslą. Mūsų įsikūrimas
buvo labai sunkus. Kai atvykom į

Ameriką, reikėjo dirbti fabrikuose,
gyvenom rūsiuose, nes tuo metu Ame-
rikoje nevyko statybos – visa pramonė
buvo pajungta karui. Tačiau mūsų
emigracija, vadinamieji dypukai,
buvo susipratusi, savo sutaupytais
centais dalijosi su organizacijomis,
kultūra ir pasilikusiais Lietuvoje.

O mano pirmojo paveikslo istori-
ja tokia: dail. Adomas Varnas šventė
60 m. sukaktį, mes buvome ką tik at-
važiavę į Ameriką. Dailininkas buvo
jau vyresnio amžiaus žmogus, netu-
rėjo patalpų, kur suruošti parodą.
(Vėliau buvo pastatytas Jaunimo cen-
tras, kur dabar veikia Čiurlionio
galerija.) Seselės kazimierietės tuo-
met suteikdavo vietą parodai vienuo-
lyno fojė. Man taip patiko Varno pa-
veikslas „Burlaiviai Mičigano ežere”
(1950 m.), bet jis kainavo 50 dol. Iš
kur jų paimti? Tada man pasakė:
„Imk išsimokėjimui.” Kai parsine-
šiau namo, tėvas išplėtė akis: „Duk-
ra, ką tu čia atsinešei, juk neturi nei
pinigų, nei darbo, o dar pradėjai mo-
kytis…” Man tėvai duodavo 10 dol.
savaitei, už juos aš turėjau nuvažiuo-
ti į universitetą ir atgal, o sumuštinį
pasiimdavau su savimi, kad sutau-
pyčiau iš tų 10 dol. paveikslui išsimo-
kėti. Per kažkurį laiką išsimokėjau.
Dabar tas paveikslas kabo čia.

Kad mes daugiau bendradarbiautume
Mes supratome, kad dailininkus

reikia remti, juk jie nedirbo savo sri-
tyje, tik vėliau pradėjo kurti, puošti
bažnyčias, statyti paminklus ir kt. Bet
jie ruošdavo parodas, ir mes jų pa-
veikslus pirkdavome. Ateisi į bet kurį
lietuvišką namą, atidarysi duris ir pa-
matysi lietuvių dailininkų paveiks-
lus. Įsigyti meno kūrinį buvo paskata
ne tik jį turėti, bet ir paremti lietuvį
menininką. Ypač tokius kaip Adomas
Galdikas, kuris jau buvo pagyvenęs
žmogus ir dirbti nebegalėjo. Kai jis
mirė, jo našlė gyveno vienuolyne Put-
name, kuriame yra ir mano sesutė
Margarita; iš ten kai kuriuos darbus
įsigijau. Su A. Galdiko paveikslų pa-
rodomis aplankiau visas lietuviškas
kolonijas. Visaip parodas reklama-
vau, kad darbai būtų perkami, nes
vienuolynas kūrėsi, reikėjo pinigų, o
dailininko našlė vyro darbus buvo
padovanojusi vienuolynui.

Esu laiminga, kad paveikslai
pateko į geras rankas, į muziejų, kur
jie bus įvertinti. Kai pamačiau juos
puikiai įrėmintus, gražioje aplinkoje,
nustebau – kokie gražūs.

Dirbau ir mokiausi, dariau klai-
dų ir iš tų klaidų mokiausi. Man
sekėsi, žmonės manimi pasitikėjo. Iš
savo lietuviško darbo nesu gavusi nė
vieno dolerio atlyginimo. Tai mano
auka lietuvybei, – baigdama pokalbį
sakė M. Remienė.

Dar daug ką reikia gelbėti
išeivijoje

Paklausta, ko lauktų iš Lietuvos,
M. Remienė atsakė norinti tik vieno
dalyko – kad daugiau bendradarbiau-
tume. ,,Apie mus mažai žinoma. Štai
neseniai Kanadoje, Toronte, vyko
Kanados ir JAV lietuvių dainų šventė
– ar daug kas Lietuvoje apie tai žino-
jo? Mes leidžiame ‘Draugo’ laikraštį,
kuris jau sulaukė 101 metų, tokio ir
Lietuva neturi. Praėjusiais metais
šauniai atšventėme 100-metį. Lietu-
voje per mažai žinių apie mus. Mes
norime pasikviesti menininkų, bet
kad jie atvažiuotų, jiems reikia mo-
kėti labai didelius honorarus, kelio-
nės išlaidas. Mes esame saviveikli-
ninkai, neturime profesionalų, ne-
turime ministerijos, kurios galėtume
paprašyti pinigų, mes viską turime
daryti patys. Gal mūsų kultūra yra
kitokia, ne tokia profesionali, bet mes
viską darome savo rankomis, įdėdami

širdies. Neprašau, kad mus rem-
tumėte pinigais, žinau, kaip kai kurie
žmonės čia sunkiai gyvena, ypač
pensininkai, bet gal kitais būdais
galėtumėte mums pagelbėti kultūros
srityje?”

Buvo kalbėta ir apie Amerikoje
žūstančias lietuvių kultūros vertybes
– vietovėse, kur, mažėjant senosios
kartos lietuvių, griaunamos bažny-
čios, kartu su pastatais sunaikinami
ir meno kūriniai – vitražai, sienų
tapyba ir kt. V. Balčiūnas priminė
New Yok, Manhattan lietuvių šven-
tovės, kur buvo V. K. Jonyno vitražai,
įamžinę Marijos apsireiškimus pa-
saulyje, netekimą. Dėtos pastangos:
žurnalistas Vilius Kavaliauskas krei-
pėsi į ministrą pirmininką, buvo
pažadėti pinigai vitražams nuimti,
pervežti, bet iki galo taip nieko ir ne-
buvo padaryta. „Reikėtų apie tai gal-
voti kartu su Lietuva. Jeigu imsitės
jūs, mieloji Marija, tikrai padarysite”,
– sakė V. Balčiūnas.

Komentuodama šį skaudulį M.
Remienė kalbėjo: „Šventovių likimas
– ypač didžiulė bėda. Bažnyčiai pas-
tatyti reikia gauti vyskupijų leidimą.
Nesvarbu, ar lietuvių, ar lenkų, ar
kitų. Bažnyčių pastatai nepriklauso
bendruomenei, jie – vyskupijų turtas.
O tai vėliau kelia didelių problemų.
Niujorkan buvo atvykęs arkiv. Sigitas
Tamkevičius ir pasakė: ‘Esu bejėgis
ką nors pakeisti, tai vietos vyskupo
reikalas.’ Einame į teismus, kurie
labai brangiai kainuoja. Reikia žmo-
nių, išmanančių Bažnyčios kanonus.
Buvo kilęs pavojus prarasti ir ‘Drau-
go’ pastatus, kurie pastatyti jau prie
mano atsiminimo. Ten yra Marijonų
vienuolynas, koplyčia, o šalia – ‘Drau-
go’ rūmai. Koplyčia išpuošta dail.
Eleonoros Marčiulionienės kerami-
kos darbais. Kadangi mūsų tėvai
marijonai jau išmirė, dabartinis ma-
rijonų vyresnysis nelietuvis nutarė
visą tą plotą parduoti. Ir jau buvo
atsiradęs pirkėjas verslininkas, kuris
čia norėjo pastatyti restoraną. Žino-
ma, būtų atvažiavęs buldozeris ir
viską nugriovęs be jokio gailesčio. Ir
amerikiečiams kunigams negaila. Jie
irgi žiūri kaip verslininkai, nes turi
išlaikyti senus kunigus, o tam reikia
pinigų. Laimei, atėjo krizė, ir pastatai
liko neparduoti, nes verslininkas
atsisakė pirkti. Ačiū Dievui, ‘Drau-
gas’ liko. Vienuolyne bus rengiamos
rekolekcijos – ir amerikiečiams, ir lie-
tuviams.

O gelbėti reikia daug ką – žūsta
daug vertybių, gerų menininkų kūri-
nių. Kiek mūsų menininkų darbų yra
svetimtaučių bažnyčiose?! Ir mūsų
Jaunimo centras kabo ant plauko.
Ten veikia lietuviška gimnazija, mu-
ziejus ir archyvas. Viskas atsiremia į
pinigus, sunkiai išsilaiko. Keičia-
si aplinka: senieji miršta, naujieji
neįsitraukia arba įsitraukia per ma-
žai.”

Tą pačią dieną pokalbis su vieš-
nia iš Čikagos vyko ir per Lietuvos
radiją, laidoje „Toks gyvenimas” su
Zita Kelmickaite. Dviejų kalbių ir
įdomių moterų bendravimas Lietuvos
klausytojams padarė įspūdį, laida
turėjo didžiulį pasisekimą – žmonės
skambino (vien kalbėti buvo leista
apie 20 žmonių, o kiek dar tokių,
kuriems neužteko laiko), pasakojo
apie susitikimus su M. Remiene, apie
jos pagalbą Musninkų parapijai,
kultūros centrui, kitoms Širvintų
rajono švietimo ir kultūros įstaigoms,
Kaišiadorių vyskupijai ir kt.

Susitikime su Marija Remiene (iš k.): Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys, Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas ir vakaro vieš-
nia.



6 DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Lietuvos mokiniai toliau sėkmingai
skina laurus tarptautinėse olimpia-
dose. Taivano sostinėje Taipėjuje vy-
kusioje VIII pasaulinėje geografijos
olimpiadoje mūsų šalies atstovai iš-
kovojo vieną aukso ir vieną sidabro
medalį, o absoliučioje įskaitoje užėmė
ketvirtą komandinę vietą.

Aukso medalį geografijos olim-
piadoje pelnė Vilniaus licėjaus moki-
nys Adomas Pilinkus, jį ruošė moky-
toja Jolita Milaknienė. Sidabro me-
dalį laimėjo Vilkaviškio Aušros gim-
nazijos mokinys Rokas Danilevičius,
jo mokytoja Regina Jašinskienė.
Mantas Kasnauskas iš Šilutės Vydū-
no gimnazijos ir Monika Ulytė iš Vil-
niaus licėjaus, surinkę taip pat nema-
žai taškų, liko per plauką už bronzos
medalio ribos. Visi Lietuvos koman-
dos nariai ir vadovai buvo apdovanoti
garbės raštais. Komandai vadovavo
Lietuvos geografijos mokytojų sąjun-
gos pirmininkas Rytas Šalna ir Vil-
niaus ,,Vingio” vidurinės mokyklos
mokytojas ekspertas Georgijus Sa-
požnikovas.

Šiemetinė pasaulinė geografijos
olimpiada Lietuvos jauniesiems geo-
grafijos žinovams jau ketvirtoji ir tuo
pačiu išskirtinė – aukso medalis joje
pelnytas pirmą kartą. Ankstesnėse
pasaulinėse olimpiadose, vykusiose

Australijoje ir Tunise, mūsų mokiniai
yra pelnę vieną sidabro ir šešis bron-
zos medalius.

Aštuntojoje pasaulinėje geogra-
fijos olimpiadoje dalyvavo 27 valsty-
bių komandos – daugiau kaip 100 da-
lyvių iš 5 žemynų. Pasaulinės geo-
grafijos olimpiados vyksta kas dveji
metai.

Šiais metais mūsų šalies moki-
niai iš 8 tarptautinių olimpiadų jau
parsivežė 3 aukso, 12 sidabro, 10
bronzos medalių bei 2 pagyrimo raš-
tus. Ypač puikiai sekėsi gamtos
mokslų atstovams. Korėjoje vykusioje
biologijos olimpiadoje laimėti vienas
aukso ir trys bronzos medaliai. Jau-
nieji chemikai iš Japonijos sugrįžo su
vienu aukso, dviem sidabro ir vienu
bronziniu apdovanojimais. Fizikai
pelnė du sidabro bei tris bronzos me-
dalius. Švedijoje vykusioje Europos
Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje
abi lietuvių komandos iškovojo si-
dabro medalius. Matematikai Ka-
zachstane apdovanoti vienu sidabro,
trimis bronzos medaliais bei dviem
pagyrimo raštais. O jaunieji debati-
ninkai tapo nugalėtojais Olandijoje
vykusiame IDEA debatų čempionate.
Kitą savaitę Kanadoje prasideda
tarptautinė informatikos olimpiada,
o rudenį laukiama puikių rezultatų iš
jaunųjų astronomų.
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Mokiniai galès steb∂ti Vyriausyb∂s veiklâ�  

Svarbu žinoti
Vykstantiems į JAV be vizų –

naujas mokestis

ELTA – JAV ambasada Vilniuje
praneša apie naują mokestį, kuris
bus taikomas besinaudojantiems Ke-
lionių į JAV supaprastinimo progra-
ma nuo rugsėjo 8 d. Mokestis bus tai-
komas registruojantis Elektroninėje
leidimo keliauti sistemoje (ESTA).
Pranešama, kad mokestį sudaro dvi
atskiros rinkliavos. 4 dolerių (apie 11
litų) registracijos mokestis bus ski-
riamas Tėvynės apsaugos departa-
mentui elektroninės paraiškos tvar-
kymo išlaidoms padengti. Šią mokes-
čio dalį turės sumokėti visi besiregist-
ruojantieji ESTA sistemoje. Papildo-
ma 10 dolerių (apie 27 litų) patvirti-
nimo rinkliava bus išskaičiuojama tik
iš tų pareiškėjų, kurių prašymas
ESTA sistemoje bus patenkintas, t. y.
jiems suteikiamas leidimas vykti į
Jungtines Amerikos Valstijas pasi-
naudojant Kelionių į JAV supaprasti-
nimo programa. Jeigu elektroninis

leidimas keliauti nesuteikiamas, pa-
reiškėjai mokės tik registracijos mo-
kestį.

Besiregistruojantieji ESTA siste-
moje mokestį galės sumokėti pasi-
naudodami kreditine kortele JAV Vy-
riausybės patvirtintame puslapyje
(pay.gov). Keliaujantieji mokestį tu-
rės sumokėti prieš baigdami pildyti
elektroninės paraiškos formą. Tre-
tieji asmenys, pavyzdžiui, šeimos na-
riai ar kelionių agentūros, taip pat
galės sumokėti reikalaujamą mokestį
besikreipiančiojo vardu. Elektroninė
registracija negalės būti baigta tol,
kol informacija apie atliktą mokėjimą
nepasieks gavėjo. Šiuo metu mokestį
bus galima sumokėti tik kreditine
kortele – kitos atsiskaitymo formos
nėra galimos. Keliautojams, jau tu-
rintiems galiojančius ESTA sistemos
leidimus vykti į JAV, naujojo mokes-
čio nereikės mokėti už galiojančius
leidimus arba kol bus registruojamasi
iš naujo.

Lietuvaiçiai parsivežè�
aukšçiausius apdovanojimus 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Rusiją niokojantys gaisrai pasiekė
ir Černobylio atominės elektrinės
branduolinės avarijos užterštus miš-
kus. Radioaktyvūs debesys iš Brians-
ko gali pasiekti ir Maskvą, ir Vilnių –
priklausomai nuo oro sąlygų ir vėjo
krypties.

Rusijos miškų apsaugos tarnyba
,,Rosleszaščita” patvirtino, kad radio-
aktyviomis medžiagomis užterštuose

miškuose kilo gaisrai. Rugpjūčio 6 d.
duomenimis, tik Briansko srityje
esančiuose užterštuose miškuose bu-
vo užregistruoti 28 gaisrai 269 hekta-
rų teritorijoje, srities pietvakariuose
– 12 gaisrų 9 hektarų teritorijoje.

Nuo liepos vidurio gaisrai kilo
3,900 hektarų ploto radioaktyviuose
miškuose – Kalugos, Čeliabinsko,
Kurganos, Tulos, Orlovo Penzės sri-
tyse.

Pranešama, kad Prancūzijoje jau
pradėtas matuoti radiacijos kiekis
ore, nes būgštaujama, kad radioak-
tyvios dalelės gali pasiekti ir šią šalį,
kaip 1986 metais, kada Černobylio
debesis pasiekė Prancūzijos sienas.

Pasak Rusijos mokslininko, gar-
saus ekologo Aleksej Jablokov, radio-
aktyvios medžiagos iš Briansko gali
pasiekti Rytų Europą. ,,1992 metais
Baltarusijoje 150 km nuo Briansko
degė miškai, ir tuomet, jau po 5 va-
landų, už 800 km esančiame Vilniuje
buvo nustatytas padidėjęs černobylie-
tiškų radioaktyvių medžiagų kiekis.
Tai, kad šios medžiagos gali atsidurti
už šimtų kilometrų, yra faktas”, – tei-
gia ekologas.

Vilniuje mažèja pastatû ,,vaiduokliû”Vilnius, rugpjūčio 10 d. (ELTA)
– Vykdydama Vyriausybės sudarytos
darbo grupės sprendimus, Vilniaus
miesto savivaldybė nuo rugpjūčio 12
d. pradeda parengiamuosius Šnipiš-
kių senųjų žydų kapinių teritorijos
tvarkymo darbus.

Teigiama, kad sutvarkius terito-
riją šalia Sporto rūmų, panaikinus
automobilių stovėjimo aikštelę apati-
nėje terasos dalyje, sostinėje turėtų
atsirasti dar viena žalioji erdvė.

Tiksli Vilniaus senųjų žydų ka-
pinių Šnipiškėse vieta, remiantis te-
ritorijos tyrinėjimais, buvo nustatyta
dar 2008 metais ir apima visą aplink
Sporto rūmų pastatą esančią terito-
riją – apie 46,500 kvadratinių metrų
plotą.

Istoriniuose dokumentuose nu-
rodoma, kad kapinės įkurtos dar

1487 m., o pirmasis jas minintis išli-
kęs dokumentas datuojamas 1592 m.
Kapinėse nuo XVI a. buvo laidojami
žydų tautybės Vilniaus miesto gyven-
tojai. Tai buvo pirmosios žydų kapi-
nės Vilniuje, XIX a. pradžioje jau bu-
vusios užpildytos, todėl 1831 m. už-
darytos.

1955 m. panaikinus istorines ka-
pines, prasidėjo jų antžeminių dalių
naikinimas. Pastatytas baseino pa-
statas, Žalgirio stadionas, 1971 m.
atidaryti Sporto rūmai, sunaikinus
nemažą dalį pačių kapų ir bet kokias
paviršines kapinių ribas.

Viešai apie čia buvusias kapines
vėl prabilta po 1996 m. žvalgomųjų
archeologinių kasinėjimų. Vilniaus
žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta
2008 m. buvo įtraukta į Kultūros ver-
tybių registrą.

Pradedama tvarkyti Šnipiški¨ kapini¨ vieta�

Vilnius, rugpjūčio 11 d.  (ELTA)
– 30 šalies moksleivių turės galimybę
paskutinę vasaros savaitę atlikti
praktiką ministro pirmininko tarny-
boje ar pasirinktoje ministerijoje.

Norą dalyvauti projekte ,,Moks-
leiviai – į Vyriausybę” buvo pareiškę
beveik pusantro šimto moksleivių.
Daugiausia prašymų dalyvauti pro-
jekte sulaukta iš didžiųjų šalies mies-
tų. Kaip pažymėjo šių metų atrankos
komisijos pirmininkė, Vytauto Di-
džiojo universiteto studentė Orinta
Movsesjan, šį kartą laikinoji sostinė
aplenkė tikrąją. Populiariausios tarp
moksleivių buvo Užsienio reikalų,
Švietimo ir mokslo bei Finansų mi-
nisterijos. 

Iš nemažo būrio pageidaujančių-
jų  galiausiai buvo atrinkta 19 mer-
ginų ir 11 vaikinų, kurie rugpjūčio 23
–27 dienomis turės galimybę stebėti,

kaip vyksta darbas Vyriausybėje, ir
dalyvauti jos veikloje.

Šis projektas, leidžiantis moks-
leiviams iš arčiau susipažinti su Vy-
riausybės, valstybės institucijų ir po-
litikų veikla bei kasdieniu darbu,
vykdomas jau antrus metus. Projekto
dalyviai atliks savaitės trukmės prak-
tiką ministro pirmininko tarnyboje
ar pasirinktoje ministerijoje, turės
progą susitikti su premjeru Andriumi
Kubiliumi, ministrais, stebės Vy-
riausybės posėdžius, dalyvaus įvai-
riuose susitikimuose, susipažins su
Vyriausybės struktūra, ministerijų
darbu. 

Projektu ,,Moksleiviai – į Vyriau-
sybę” siekiama skatinti jaunimą do-
mėtis Lietuvos valstybės institucijų
veikla, aktyviau dalyvauti politinia-
me gyvenime, domėtis valstybės ins-
titucijų priimamais sprendimais. 

Vilnius,  rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Vilniuje per metus ketvirtadaliu su-
mažėjo neūkiškai tvarkomų pastatų.
Pagal seniūnijų pateiktus sąrašus,
2009 metais tokių pastatų buvo 158,
šiemet jų sumažėjo iki 118. Dalis ne-
tvarkingų pastatų buvo nugriauti, ki-
ti – pradėti remontuoti.

Vilniaus miesto savivaldybės Ko-
munalinio ūkio departamento Ener-
getikos ir statinių skyriaus specialis-
tų teigimu, jei nustatoma, kad ne-
tvarkingas pastatas turi trūkumų,
kelia pavojų žmonių gyvybei, sveika-
tai ir aplinkai, o savininkai nere-
montuoja ar negriauna statinio,
jiems skiriama administracinė nuo-
bauda nuo 1,000 iki 5,000 litų. Pas-
tato savininkui ar savininkams ir to-
liau piktybiškai nieko nedarant, sa-
vivaldybė kreipiasi į teismą dėl stati-
nio nugriovimo.

Anot specialistų, daugiausiai
problemų kyla, kai vieno pastato sa-

vininkai yra keli fiziniai ar juridiniai
asmenys, kurie nesusitaria dėl pa-
stato naudojimo.

Radioaktyvùs debesys gali 
pasiekti ir Lietuvâ

ELTA nuotr.
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WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama pasi-

rašė įstatymą, pagal kurį 26 mlrd. do-
lerių bus skirta valstijų, išgyvenan-
čių ekonominius sunkumus, švietimo
ir sveikatos apsaugos sistemoms.
Įstatymo projektui prieš tai pritarė
JAV Kongreso Atstovų rūmai. Įstaty-
mo šalininkai tvirtina, kad jis padės
išsaugoti darbą apie 300,000 mokyto-
jų, policininkų ir kitų biudžetinių
įstaigų darbuotojų. Tačiau respubli-
konai teigia, kad tokios priemonės –
ryškus mokesčių mokėtojų pinigų
švaistymo pavyzdys.

* * *
JAV Aliaska valstijoje nukritus ir

sudužus mažam lėktuvui žuvo juo
skridęs buvęs valstijos senatorius 86
metų Ted Stevens. Lėktuvu taip pat
skridęs buvęs NASA vadovas Sean
O’Keefe ir jo paauglys sūnus išgy-
veno. Anot pareigūnų, per įvykį 5
žmonės žuvo ir 4 išgyveno, tačiau 2
jų labai sunkiai sužeisti. Lėktuvo
nuolaužos pastebėtos kalnuotoje vie-
tovėje prie Dillingham miesto. Gel-
bėjimo operaciją apsunkino prastos
oro sąlygos.

* * *
Washington neketina atidaryti

antros karinės bazės Kirgizijoje, pa-
reiškė JAV ambasadorė šioje šalyje
Tatiana Gfoeller-Volkoff. Pasak am-
basadorės, kalba derybose su Rozos
Otunbajevos vyriausybe vyksta apie
mokymo centrą respublikos kovos su
narkotikų prekyba ir terorizmu pa-
daliniams. Ši nedidelė bazė, JAV ka-
riniuose sluoksniuose pavadinta Ošo
poligonu, pirmiausia būtų skirta
Kirgizijos kariams ir saugumo pajė-
goms rengti.

SYDNEY
Žmogaus teisių organizacija

,,Amnesty International” (AI) sukri-
tikavo Australijos vyriausybės elgesį
su aborigenais. Organizacija yra
,,rimtai sunerimusi” dėl vyriausybės
vykdomų ,,rasinės diskriminacijos
priemonių”. AI turėjo omenyje 2007
m. priimtas priemones, tarp kurių
yra socialinių garantijų apkarpymai
aborigenams už tam tikrus prasižen-
gimus bei alkoholio ir pornografijos
draudimas daugiau kaip 70 aborige-
nų bendruomenių. AI paragino Aust-
raliją atsisakyti tokios politikos.

Pasaulio naujienos

VARŠUVA
Lenkijoje aštrėja ginčas dėl me-

dinio kryžiaus prie Prezidentūros.
Varšuvoje vėl rinkosi simbolio, skirto
lėktuvo avarijoje žuvusiam šalies
prezidentu Lech Kaczynski atminti,
šalininkai ir priešininkai. Abi stovyk-
las vieną nuo kitos skyrė medinės
barikados ir daugybė policininkų. L.
Kaczynski šalininkai siekia, kad kry-
žius liktų prie Prezidentūros tol, kol
bus pastatytas paminklas L. Ka-
czynski ir kitoms žuvusioms aukoms
pagerbti. Jų  priešininkai teigia, kad
kryžius yra bažnyčios simbolis ir jam
ne vieta čia.

RYGA
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

lers per šalies televiziją kalbėdamas
apie santykius su Rusija pareiškė,
kad ,,Latvijai būtina žvelgti į ateitį, o
tai daryti galima tik tuo atveju, jei
būsime vieni kitiems atviri”. Pasak
Latvijos prezidento, šiuo klausimu
būtinas visiškas atvirumas, prieiga
prie archyvų ir nuostata neslėpti
faktų. V. Zatlers taip pat pranešė, kad
šalys pasirengusios pasirašyti nema-
žai tarptautinių sutarčių, kurios bū-
tinos geriems kaimyninių valstybių
santykiams.

KOPENHAGA
Danijos laikraščio ,,Jyllands-Pos-

ten”, kuris 2005 metais išspausdino
pranašo Mahometo karikatūras, pas-
tatą nuo teroristų saugos tvora su
spygliuota viela. Po Mahometo kari-
katūrų paskelbimo tiek jų autorius
Kurt Westergaard, tiek laikraščio
vyriausiasis redaktorius ne kartą
gavo grasinančių laiškų, į juos buvo
porą kartų pasikėsinta.

MASKVA
Rusijos karinės oro pajėgos įkūrė

Abchazijos teritorijoje zenitinių ra-
ketų sistemą S-300. ,,Ji kartu su sau-
sumos kariuomenės zenitinėmis
priemonėmis sprendžia Abchazijos ir
Pietų Osetijos teritorijos gynybos
uždavinius”,  – sakė Rusijos vyriau-
siasis vadas generolas pulkininkas
Aleksandr Zelin.

EUROPA

JAV

RUSIJA

Bogota, rugpjūčio 11 d. (BNS) –
Venesuela ir Kolumbija sutarė atkur-
ti dvišalius diplomatinius santykius.
Venesuelos prezidentas H. Chavez
ryšius su Kolumbija nutraukė praeitą
mėnesį, kai Bogota apkaltino Vene-
suelą dangstant Kolumbijos kairio-
sios pakraipos maištininkus.

Per susitikimą Kolumbijos Santa
Martos mieste abiejų valstybių vado-
vai sutarė diplomatinius santykius
atnaujinti. Jie pripažino asmeninių
skirtumų egzistavimą, tačiau patiki-
no, kad siekiant patenkinti šalių
žmonių lūkesčius, asmeniškumus jie
atidedą į šalį.

Kolumbijos ir Venesuelos prezi-
dentai susitiko name, kur 1830 me-
tais mirė Pietų Amerikos nepriklau-
somybės didvyris, H. Chavez idealas
Simon Bolivar.

,,Turime išmokti gyventi kartu.
Taiki revoliucija Venesueloje nekelia
jokio pavojaus Kolumbijai”, – pridūrė
Venesuelos vadovas. H. Chavez dar
kartą atmetė kaltinimus, kuriuos
pateikė buvęs Kolumbijos preziden-
tas Alvaro Uribe, esą Venesuelos te-

ritorijoje slepiasi 1,500 Kolumbijos
maištininkų.

,,Venesuelos valdžia neremia su-
kilėlių ir neleidžia bei niekad neleis
šalies teritorijoje veikti maištinin-
kams”, – tikino H. Hugo Chavez.

J. M. Santos ir H. Chavez sutarė
įsteigti penkias bendras komisijas,
kurios bus atsakingos už tokias ben-
dras problemas kaip socialinės inves-
ticijos, infrastruktūra, laisvoji preky-
ba ir saugumas.

Venesuelos ir Kolumbijos prezi-
dentų susitarimas dėl diplomatinių
santykių atkūrimo buvo pasiektas po
dvejus metus trukusių nesutarimų.
Venesuelos ir Kolumbijos santykiai
ypač pablogėjo, kai praeitais metais
Kolumbijos valdžia sutiko, kad JAV
kariai galėtų naudotis šalies karinė-
mis bazėmis. Vėliau pasipylė kaltini-
mai, kad Venesuela neva remia Ko-
lumbijos maištininkus. Dvišaliai san-
tykiai buvo nutraukti, o įsižeidęs
Venesuelos prezidentas prie sienos su
Kolumbija pasiuntė karius ir pa-
reiškė, kad baiminasi karo.

Kolumbija ir Venesuela sutarè
atkurti diplomatinius santykius

AUSTRALIJA

Venesuelos prezidentas Hugo Chavez (k.) ir Kolumbijos vadovas Juan Manuel
Santos  sutarė atnaujinti diplomatinius santykius.                         EPA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS) –
Dauguma sunitų rugpjūčio 11 d. pra-
dėjo šventojo mėnesio Ramadano
pasninką itin varginančiu metų lai-
ku, o šiitų bendruomenė jų pavyzdžiu
turėtų pasekti rugpjūčio 12 d. 

Musulmoniškų šalių pareigūnai
paragino tikinčiuosius būti gailestin-
gus per Ramadaną, tuo tarpu ne mu-
sulmonų bendruomenės buvo papra-
šytos gerbti vietos papročius ir susi-
laikyti nuo gėrimo ir valgymo viešu-
moje. Už šios tvarkos nesilaikymą
gresia baudos arba suėmimas.

Ramadano pradžia buvo paskelb-
ta daugiausiai gyventojų turinčioje
arabų šalyje Egipte, islamo tėvynėje
Saudo Arabijoje ir Indonezijoje –
didžiausioje musulmoniškoje valsty-
bėje. Ramadaną taip pat pradėjo dau-
guma Persijos įlankos šalių, Libanas,
Sirija, Jemenas ir Palestiniečių teri-
torijos, karo nuniokotas Afganis-
tanas, Malaizija bei Singapūras.

Šventojo mėnesio metu musul-
monai nuo aušros iki sutemų turi su-
silaikyti nuo maisto, gėrimų ir lytinių
santykių. Per Ramadaną dienos metu
gyvenimo ritmas sulėtėja, tačiau su-
aktyvėja nuo iftaro – pasninko nu-
traukimo saulei leidžiantis, iki su-
huro, paskutinio valgio prieš aušrą.

Tuo metu saikingai valgoma, lanko-
mi draugai ir artimieji.

Ramadano laikymasis yra laiko-
mas vienu iš penkių svarbiausių is-
lamo stulpų. Keturi kiti – tikėjimo
išpažinimas (šahada), pareiga penkis
kartus per parą atlikti salatą – apei-
ginę maldą, šelpti neturtinguosius ir
atlikti šventąją kelionę į Meką (ha-
džą).

Pasninkauti per Ramadaną pri-
valo visi brandos sulaukę musulmo-
nai. Vaikams daroma išimtis, tačiau
patariama, kad jie palaipsniui būtų
pratinami laikytis šio papročio. Pas-
ninkauti taip pat nebūtina nėščioms
arba krūtimi maitinančioms mote-
rims, ligoniams ir keleiviams.

Saudo Arabijos karalius Abdul-
lah paragino musulmonus per Rama-
daną siekti Dievo malonės.

,,Šventasis mėnuo įkvepia mu-
sulmonus kilniems atjautos, malonės
ir geranoriškumo veiksmams”, – sakė
monarcho ir sosto įpėdinis princas
sultonas Bin Abdul Aziz. Jis pabrėžė,
kad Saudo Arabija, kurioje yra šven-
čiausi musulmonų miestai Meka ir
Medina, privalo ginti islamą ir ska-
tinti dialogą su kitomis religijomis
bei kultūromis siekiant sukurti ,,civi-
lizuotą ir darnų pasaulį”.

Dalis pasaulio musulmonû pradeda
šventâjî Ramadano pasninkâ
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VASARA KVEPIA
UOGOMIS

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

Šeimininkės
patarimai

Pagaliau vasaros metu ant pre-
kystalių matome pintinaites šviežių
uogų, o kai kurie iš mūsų gali ir patys
jų prisirinkti uogų ūkiuose. Kuo nau-
dingos visos tos uogos ir kaip jomis
pasinaudoti?

Trešnės

Amerikoje jos populiariausios,
gal dėl to, kad amerikiečiai yra labiau
linkę į saldumynus, mat šios uogos
yra saldesnės už vyšnias. Nors treš-
nės yra artimos vyšnių giminaitės,
fruktozės jose yra kur kas daugiau.
Beje, saldumas – toli gražu ne vienin-
telis trešnių pranašumas. Saldžiame
šių uogų minkštime yra daug vita-
mino A, neleidžiančio atsirasti raukš-
lėms ir spuogams. Šis vitaminas sau-
go odą nuo kenksmingo ultraviole-
tinių spindulių poveikio ir padeda
lygiai įdegti. Be to, tamsiai raudonose
trešnėse vitamino A yra gerokai dau-
giau nei šviežiose uogose. Trešnės
turi ir B grupės vitaminų, būtinų gra-
žiai plaukų išvaizdai, taip pat daug
kalio ir geležies.

Nuo kokių ligų gydo?

Trešnės skatina šlapimo išsisky-
rimą, todėl gali tapti puikia profilak-
tine priemone sergant hipertonija.
Trešnėse gausu ląstelienos, gerinan-
čios virškinimą ir padedančios paša-
linti toksinus iš organizmo. Be to,
trešnėmis, kitaip nei vyšniomis, gali
mėgautis net tie, kurie kenčia nuo
gastrito.

Šiuolaikinėse knygose apie gy-
dimą augalais trešnės minimos labai
retai. Bet, pavyzdžiui, senovės Rytų
gydytojai jas liaupsino – dėl to, kad
organizmas jas nepaprastai greitai ir
lengvai suvirškina. Kartu jie pabrėž-
davo, kad jokiu būdu negalima val-
gyti trešnių pavalgius. Anot jų,
,,trešnės greitai virsta ta materija,
kurios skrandyje yra daugiausia” 

Ar žinote, kad?

Amerikiečių psichologų duome-
nimis, tiems, kurie savo mėgstamiau-
siomis uogomis laiko trešnes, būdin-
gas lankstus ir geras charakteris.
Tokių žmonių jausmai – nuoširdūs,
jie yra pasiruošę aukotis dėl kitų. Jie
visą gyvenimą išlieka tarsi vaikai,
mėgsta mažas staigmenas, juokus ir
nekaltas išdaigas (dabar žinau, kodėl
esu tokia.)

Faktas

Mokslininkai nustatė, kad kas-
dien – ryte ir vakare – suvalgant po
šešias trešnes galima triskart suma-
žinti širdies ligų riziką.

Receptas

Norint palengvinti artrito sukel-
tus skausmus, patariama gerti treš-
nių kotelių nuoviro. Užvirkite 4 puo-
delius vandens ir įberkite saują gerai

nuplautų trešnių kotelių. Pavirinkite
ant mažos ugnies 3–5 minutes, leis-
kite pusvalandį nusistovėti. Kasdien
šio nuoviro gerkite po 2 puodelius.

Vyšnios

Vyšnias galima drąsiai vadinti
gurmanų laime. Šios uogos tinka ne
tik desertui: vyšnių padažas laikomas
pačiu rafinuočiausiu šašlykų, avienos
ir riebios mėsos patiekalų priedu.
Tačiau brangiausias šių uogų turtas –
kumarinų – medžiagų, būtinų orga-
nizmo tonusui palaikyti, gausa. Pagal
šių žvalumo suteikiančių medžiagų
kiekį vyšnios nusileidžia tik raudo-
niesiems serbentams, avietėms ir
granatams. Būtent todėl vyšnias pa-
taria valgyti nusilpusiems ar po ligos

sveikstantiems žmonėms. Vyšnių
uogos ir lapai – natūralūs antibioti-
kai. Tokį jų poveikį lemia didelis fi-
toncidų – medžiagų, neleidžiančių
daugintis įvairioms bakterijoms –
kiekis. Todėl vyšnių lapų dažnai de-
dama į naminius marinatus – vos keli
lapeliai neleis prasidėti puvimo pro-
cesams stiklainėliuose, ir jūsų pa-
ruoštos atsargos nesuges per visą žie-
mą. Tokį patį poveikį jos padarys ir
mūsų organizmui.

Nuo kokių ligų gydo?

Askorbo rūgšties gausa vyšnios
nedaug nusileidžia citrinoms. Todėl
šias uogas patariama valgyti nusilpus
imunitetui. Dar Hipokratas siūlė vyš-
nias sergantiems epilepsija. Žinoma,
epilepsijos priepuolio vyšnios gal ir
nepadėtų išvengti, tačiau miego ko-
kybę ir nuotaiką tikrai pagerintų.
Šios uogos naudingos ir sergant ane-
mija (mažakraujyste).

Receptai

Tiems, kurių plaukai yra riebūs,
padės vyšnių kaukė. Norėdami ją pa-
ruošti, sutrinkite emaliuotame inde
vyšnių, paskui išspauskite iš šios ko-
šelės sultis, įdėkite 2 šaukštus bulvių
krakmolo, įpilkite 1 citrinos sultis ir
viską rūpestingai išmaišykite. Pa-
ruoštą kaukę dėkite trinddami galvą.
Plaukus išsiplaukite po 40 minučių. 

Vyšnių uogų antpilas malšina ko-
sulį (ypač karščiuojantiems ligo-

niams), mažina temperatūrą ir žadi-
na apetitą, lengvai laisvina vidurius
ir veikia raminamai.

Vyšnių vaiskočių nuovirai skati-
na šlapimo skyrimąsi ir gydo vidu-
riavimą. Patariama jį gerti sergant
inkstų akmenlige, vandene, hiperten-
zija, virškinamojo trakto ir sąnarių
ligomis.

Ar žinojote, kad?

Tyrimai parodė, kad vyšnios ge-
rokai padidina medžiagų, atsakingų
už organizmo tinkamo riebalų ir cuk-
raus pasisavinimą, gamybą. Vadinasi,
šių uogų vartojimas gali sustabdyti
širdies ir diabeto ligų rizikos veiksnių
formavimąsi.

Faktas

Vyšnios turi gana daug bioflavo-
noidų – medžiagų, kurios saugo orga-
nizmą nuo kancerogenų.

Braškės

Apetitą žadinančios braškės pui-
kiai numalšina troškulį karštą dieną
ir suteikia jėgų. Šiuo metu yra nema-
žai braškių veislių, besiskiriančių
savo skoniu, dydžiu, spalva. Nepri-
klausomai nuo veislės braškių uogose
gausu angliavandenių (gliukozės,
fruktozės, sacharozės, pektininių

medžiagų), organinių rūgščių, raugi-
nių medžiagų, fenolininių junginių.
Be to, jose yra įvairių vitaminų – C,
B3, B9 ir mineralinių medžiagų –
geležies, kobalto, molibdeno, manga-
no, vario, fluoro.

Nuo kokių ligų gydo?

Braškių sultys ir sutrintos braš-
kės – gera profilaktinė priemonė nuo
gastrito, opaligės ir kolito. Braškės –
nepamainomas folio rūgšties šaltinis.
Ši medžiaga stiprina širdies raumenį
ir apsaugo nuo senatvės silpnaprotys-
tės, todėl šių aromatingų uogų mėgė-
jai turi visas galimybes išsaugoti svei-
katą iki gilios senatvės.

Braškės – tikras lobis ir tiems,
kurie nori sulieknėti! Galite lengvai
atsikratyti keleto nereikalingų svarų
per mėnesį, jeigu kasdien suvalgysite
vieną svarą braškių. Svoris mažėja
dėl suaktyvėjusios medžiagų apykai-
tos, skysčių pertekliaus pašalinimo iš
organizmo ir virškinimo organų vei-
kimo.

Pagal askorbo rūgšties kiekį
braškės nusileidžia tik juodiesiems
serbentams. Tačiau tiems, kurie nori
papildyti šios rūgšties atsargas, verta
prisiminti, kad pašalinti nuo braškių
žaliuosius lapelius reikia prieš pat
dedant uogą į burną, o ne iš anksto:
atsivėrusiose skylutėse gaminasi fer-
mentas, sunaikinantis vitaminą C.

Kasdien valgant braškes, sustip-
rėja imuninė sistema ir kraujagyslių
sienelės. Šios uogos pasižymi priešuž-

degiminiu ir priešmikrobiniu povei-
kiais. Sergant skrandžio ligomis,
braškės patariama valgyti kaip vais-
tą. Braškės padeda gydyti uždegi-
mines nosiaryklės ligas, šalina ne-
malonų burnos kvapą. 

Sergant inkstų ir šlapimtakių li-
gomis, patariama visą sezoną valgyti
braškes, o sergant tulžies akmenlige,
rytais (nepusryčiavus) vartoti po 4–6
valgomuosius šaukštus jų sulčių. Vi-
sus inkstų veiklos sutrikimus galima
gydyti su braškių šaknų nuoviru.

Braškės gerai veikia šlapimo sky-
rimąsi ir kepenis. Todėl sergant reu-
matu ir kepenų ligomis patariama
braškių dieta: visą savaitę kasdien rei-
kia suvalgyti po 3 sv. šių uogų. Beje, ši
dieta padeda atsikratyti viršsvorio.

Braškėse esanti salicilo rūgštis
malšina sąnarių skausmus, o geležis
– gydo mažakraujystę.

Braškių uogos ir jų lapų nuoviras
sutvarko medžiagų apykaitą ir arte-
rinį spaudimą, gelbsti nuo nemigos.
Šios uogos – puikus profilaktinis vais-
tas nuo aterosklerozės ir hipertenzi-
jos.

Ar žinojote, kad?

Nuo seno braškės yra laikomos
įsimylėjusių uogomis. Naujausi tyri-
mai rodo, kad braškių vartojimas ge-
rokai sustiprina tiek vyrų, tiek mo-
terų libido. Tai lemia cinkas, kurio
daug turi šių uogų sėklos.

Faktas

Braškės gali būti ir labai stiprus
alergenas. Norėdami sumažinti rizi-
ką, užsigerkite braškes pienu, kefyru
arba apliekite uogas grietinėle. Pieno
produktai neutralizuoja alergenų
poveikį.

Žemuogės

Kuklų uogyčių dydį (palyginti su
braškėmis) su kaupu atsveria jų
pasakiškas kvapas. Dietologai vertina
žemuoges dėl didelio vitamino PP
(nikotino rūgšties) kiekio. Šis vitami-
nas puikiai saugo nuo nemigos, dirg-
lumo ir nuovargio bei neleidžia paš-
lyti mūsų nervams streso minutėmis.

Nuo kokių ligų gydo?

Dėl nepakartojamos cheminės
sudėties žemuogė nuo seno vadinama
augalų pasaulio karaliene. Manoma,
kad kasdien nepusryčiavus suvalgius
po keletą šviežių žemuogių (žinoma,
kuo daugiau – tuo geriau) galima iš-
vengti daugelio ligų.

Žemuogės mažina blogojo choles-
terolio kiekį kraujyje. Šios uogos stip-
rina dantenas ir dažnai yra varto-
jamos kaip profilaktinė priemonė nuo
paradantozės. Žemuogės turi daug
vario, gerai veikiančio kolageno ga-
mybą (ši medžiaga odą daro švelnia ir
standžia).

Ar žinojote, kad?

Mokslininkai pabandė sukurti
žemuogių kvapą, sumaišė atitinka-
momis porcijomis tas medžiagas, ku-
rių yra tikrose uogose. Tačiau rezul-
tatas net skunkiniams (skunk) būtų
sukėlęs siaubą – išėjo be galo bjaurus
kvapas.

Faktas

Mokslininkai atrado, kad žemuo-
gės lėtina smegenų senėjimo proce-
sus.

Paruošta pagal knygą ,,Sveikata
iš gamtos”
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

www.draugas.org

Margumynai

Jis taip pat nuo šiaudų sulyso ir
nustipo. Tuo ir baigėsi ūkininkavi-
mas.

Tėvai parašė skundą savivaldy-
bei, ir jį iškėlė iš Upninkų. Tada at-
vyko mokytoja K. Žukaitė. Ji buvo ki-
lusi nuo Biržų. Labai mandagi, ko-
rektiška ir gera buvo mokytoja. My-
lėjo savo mokinius, o mokiniai ir da-
bar dar prisimena šią mokytoją. Po-
kario metais, kai sudegė mokykla,
mokytojavo privačiuose namuose.
Tačiau turėjo nuolatos keisti vietovę,
nes vyras buvo už politiką nuteistas
15 metų katorgos.

Kaimo vaikai, baigę pradinę mo-
kyklą, mokėjo gerai skaityti, dekla-
muoti, taisyklingai rašyti ir skaičiuo-
ti. Buvo  piešiniai, tačiau jų tolesnis
gyvenimas karo audrų sūkuryje buvo
sudėtingas ir nelaimingas.

Nors mūsų tėvai išleisdami į mo-
kyklą ir prigrasindavo gerai elgtis,
tačiau mes susirinkę prieš pamokas
pradėdavome bėgioti su klumpėmis
per mergaičių suolus. Per pertrauką
išėję į lauką pargriaudavome nemėgs-
tamą vaiką ir ant jo sugriūdavo kokie
5–6 vaikai. Tai vadinome „sūrio slė-
gimu”. Prie žemės prispaustas vai-
kas išrausdavo  ir rėkdavo nuo didelio
svorio.

Paskutinę dieną prieš atostogas
suvesdavome tarpusavio „sąskaitas”.
Kai tik išeidavom iš mokyklos, užpul-
davo grupė vaikų, pradėdavo tampyti
knygų dėžutę, o dar žiauriau – ak-
menimis ją daužyti. Daugiausia nu-
kentėdavo „skundikai”, kurie mokslo
metais skųsdavosi mokytojui arba
tėvams. Nedarydavo išimčių nei mer-
gaitėms. Jei ji „skundikė”, tai turėjo
būti baudžiama.

Vepriuose buvo įsteigta žemės
ūkio mokykla. Tenai priimdavo mo-
kytis baigusiuosius pradinę mokyklą.
Mokslas truko dvejus metus. Šioje
mokykloje buvo dėstoma žemdirbys-
tė, gyvulininkystė, statybos pagrin-
dai, žemėtvarkos, ekonomikos ir kiti
klausimai. Mergaitėms papildomai
buvo dėstoma namų ruoša, vaiko hi-
giena, siuvimas, rankdarbiai ir kt.
Mokyklos dėstytojai buvo aukštos
kvalifikacijos: diplomuoti agronomai,
kitų sričių pedagogai. Šioje mokyklo-
je mokėsi (iš mūsų kaimo) Leonardas
Utka ir aš, iš Vareikių kaimo – Felik-
sas Mockus. Kai kurie auklėtiniai
vėliau įgijo aukštosios mokyklos cen-
zą, o kai kurie – ir mokslo vardus.

Nors kaimo jaunuoliai turėjo tik-
tai pradinės mokyklos keturių skyrių
išsilavinimą, tačiau patekę į Lietuvos
kariuomenę grįždavo pasitempę, pa-
sitaisę, išsilavinę. Vyrai kariuomenės
nevengė, priešingai – norėjo tarnauti.
Atitarnavę 1,5–2 metus grįžę namo
pasakodavo apie kariuomenės praty-
bas, ypač puikavosi gražia uniforma
(husarų, ulonų). Grįžę atostogų ka-
reivėliai viešai pasirodydavo bažny-
čioje. Visi kaimiečiai juos stebėdavo,
ypač kareiviais žavėjosi kaimo mer-
ginos. Lietuvos kariuomenėje vaiki-
nai subręsdavo, įgydavo žinių ir gy-
venimo patirties.

Iš mūsų krašto mokslus pasiekė:
Jurgis Palaima iš Aukštakaimio, Jo-
nas Palaima iš Kunigiškių, Algiman-
tas Palaima iš Užupių, Jonas Januš-
kevičius ir Tadas  Tarasevičius iš

Lazdinavos, Algimantas Palaima iš
Gudonių, Algirdas Grinius ir Leo-
nardas Utka iš Upninkų ir kiti.

Apibendrinant kaimo švietimo
klausimus, galima tiesiai pasakyti,
kad išsimokslinęs žmogus buvo iš-
skirtinis reiškinys. Matyti, tam turė-
jo įtakos provincialus požiūris į
mokslą. Bet didžiausias stabdys buvo
materialiniai nepritekliai. Valstiečiai
neturėjo pinigų, kad galėtų išleisti
vaikus į mokslus.  Valstybė nerėmė,
nebuvo lengvatų kaimo vaikams siek-
ti aukštesnio išsilavinimo. Nebuvo ir
poreikio turėti daugiau išsilavinusių
žmonių. Būtų kilusi problema dėl jų
įdarbinimo. Ūkininkų vaikai, kurie
neįstengė mokytis, likdavo dirbti že-
mės arba įsigydavo amatininko spe-
cialybę. Neturinčios žemės arba dide-
lės šeimos paaugliai ir suaugusieji
eidavo tarnauti (bernais ir mergo-
mis). Nebuvo atvejų, kad gabiems
kaimo vaikams valstybė arba turtin-
gesni savininkai skirtų lėšų mokslui.
Nebuvo  tokių bendruomenių, kurios
turėtų lėšų fondą ir galėtų paremti
gabius kaimo vaikus. Bažnyčios ben-
druomenė buvo organizuota, tačiau iš
parapijiečių surinktas lėšas naudoda-
vo bažnyčios interesams.

Kai kurie mūsų kaimo ūkininkai
užsiprenumeruodavo ir skaitydavo
spaudą: „Ūkininko patarėją”, „Lietu-
vos ūkininką”, „Lietuvos rytą”. Ta-
čiau tokių buvo vienetai. Apsišvietę
ūkininkai (susibūrimo vietose) infor-
muodavo valstiečius žemės ūkio, poli-
tikos ir kitais klausimais.

Radijo informacija žengė tik pir-
muosius žingsnius. Iš pradžių buvo
detektoriniai radijo aparatai su vie-
nomis arba dvejomis ausinėmis. Kai
1933 metais skrido Darius ir Girėnas,
visas kaimas subėgo pas radijo savi-
ninkus ir pasidalinę po vieną ausinę
sklausė apie įvykusią tragediją.

Kaimo švietimas. Kaune buvo
įkurti Žemės ūkio rūmai, išlaikantys
visą tinklą agronomų specialistų. Jų
pareiga buvo šviesti kaimo ūkinin-
kus ir mokyti juos pažangiai ūkinin-
kauti. Agronomai susirinkusius ūki-
ninkus po pamaldų mokydavo, kaip
įsavinti pelkes, durpynus, aiškindavo
kitus klausimus. Tačiau nebuvo atve-
jo, kad atvažiavęs specialistas susi-
pažintų su kaimo laukais, pamatytų
pasėlius ir konkrečiai paaiškintų, ką
daryti, kad derliai būtų geresni.  Že-
mės ūkio rūmų specialistai bazuoda-
vosi stambesniuose, turtingesniuose
ūkiuose, turinčiuose lėšų žemės ūkio
pažangai.

Pastaraisiais tarpukario metais
buvo organizuoti jaunųjų ūkininkų
rateliai. Prasidėjo jaunimo sąjūdis.
Ratelių nariai centralizuotai gaudavo
daržovių sėklos, vaismedžių sodinu-
kų arba veislinę kiaulaitę, veislinių
vienadienių viščiukų. Noriai mes
dalyvaudavome šioje akcijoje. Orga-
nizuotos parodėlės, apdovanojami
jaunieji ūkininkai. Buvo leidžiamas
„Ūkininko patarėjo” priedas „Jauna-
sis ūkininkas”.

Tačiau ir ši jaunimo akcija nebu-
vo išplitusi, tik pavieniai atvejai, la-
biau apsišvietusių ūkininkų jaunimo
veikla, neturinti didesnės įtakos kai-
mo ūkininkams.

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 16

Atkelta iš 3 psl. grąžinamas geras
vardas, o Saakašvili vos ne bandoma
pastatyti į pastarojo vietą – į jį neven-
giama nekreipti dėmesio.

Jaunąjį Gruzijos prezidentą yra
už ką kritikuoti. Jo retorika Rusijos
atžvilgiu pernelyg demagogiškai juo-
dai balta; jis nemėgsta pripažinti
savo klaidų, o jo politika Abchazijos ir
Pietų Osetijos atžvilgiu – paprasčiau-
siai neišmintinga. Jis nesugeba įver-
tinti tarptautinės padėties, nesuvok-
damas, kad tai bus ilgas istorinis žai-
dimas, kad galimybės atgauti šiuos
kraštus yra praktiškai lygios nuliui ir
kad su laiku greičiausiai bus įteisin-
tas status quo. Tačiau abiejų teritori-
jų klausimą Gruzija galėtų ilgai ir
gudriai išnaudoti, galų gale siekdama
tam tikro atlyginimo tiek iš Rusijos,
tiek iš tarptautinės bendruomenės.

Dabartinė Lietuvos valdžia turi
išlikti ištikima žmogaus teisėms ir
tarptautinei teisei, bet ji neturėtų
stengtis kažkaip nubausti Saakašvili

ir pačią Gruziją. Tai už mus labai sėk-
mingai padarys didžiosios valstybės.
Lietuvai nėra jokios naudos nusisuk-
ti nuo senųjų savo partnerių kaip
Gruzija. Juo labiau, kad Gruzijos
partnerystė buvo išpuoselėta neprik-
lausomos Lietuvos metais. Tai buvo
vienas iš ryškiausių mūsų užsienio
politikos pasiekimų. Gal netgi negra-
žu yra griauti tai, ką ilgus metus
kūrė kiti prezidentai. Galiausiai, Lie-
tuva neturėtų tapti maža arogantiška
valstybe. Tai tiesiog neskoninga.

Delfi.lt

Morta Vidūnaitė – politikos
mokslų doktorantė Grioningeno uni-
versitete (Nyderlandai) bei Tarptau-
tinių santykių/Europos studijų magis-
trė (VU TSPMI). Lietuvos politologų
asociacijos ir NIWI-KNAW (Neder-
lands Instituut voor Wetenschappelij-
ke Informatiediensten, Koninklijke
Nederlandse Akademie van Weten-
schappen) narė.

LIETUVA NETURĖTŲ NUSISUKTI 
NUO GRUZIJOS

UNESCO objektas greta namų: 
Tartu universiteto observatorija

Senoji Tartu universiteto obser-
vatorija ant Tõravere kalvos buvo
įkurta 1802 metais. Pastatas žymus
ne tik dėl to, jog čia įrengta seniausia
ir didžiausia observatorija Estijoje,
bet ir dėl to, jog čia yra pirmasis Stru-
ve geodezinio lanko taškas. Šis lan-
kas buvo pirmasis tikslus mėginimas
nustatyti tikslų žemės dydį ir formą.

Jau XVII a. Isaac Newton pareiš-
kė, jog žemė nėra tobulos sferos for-
mos, tačiau veikiau primena elipsę,
šiek tiek suspaustą per polius. Fried-
rich Georg Wilhelm von Struve gar-
bei pavadintas Struvės geodezinis
lankas jungia taškus, kurių koordi-
natės buvo apskaičiuotos tarp 1816 ir
1855 metų. Jo ilgis – 2,820 kilometrų
– nuo Norvegijos iki Juodosios jūros
krantų. Šiandien iš daugiau nei 100
taškų išliko tik 34. Tuo metu tai buvo
didžiausias geodezinis projektas. Jo
rezultatai (pirmą sykį tiksliai nus-
tatytas meridianas), turėjo didelės
įtakos geografijos bei kartografijos

mokslams bei leido pažengti kuriant
itin tikslius žemėlapius.

Struve geodezinis lankas įtrauk-
tas į UNESCO pasaulio paveldo
objektų sąrašą.

,,Atlas Obscura”

Senoji Tartu universiteto observatori-
ja.
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Lietuvių studijos Valparaiso universitete
PETRAS PETRUTIS

Turimomis žiniomis, iki Pirmojo
pa saulinio karo į JAV atvyko apie po -
rą šimtų lietuvių. Beveik pusė ateivių
buvo beraščiai. Nemaža dalis atvy ku -
siųjų ėmė mokytis ir šviestis. Dauge -
lis stvėrėsi mokslo, lankydami mūsiš -
kių įsteigtas vakarines mokyklas.
Naujai atvykusiųjų dalis buvo dau -
giau ar mažiau mokslą pažinusių
žmo nių. Jie, siekdami šviesesnio ry -
tojaus, ėmė domėtis tolimesnio mok-
slo galimybėmis.

Anais laikais ne per toliausiai
nuo Čikagos, Valparaiso miestelyje,
In diana valstijoje veikė mokykla, ku-
rioje mokėsi būsimi mokyklų moky-
tojai, prekybininkai ir pramoni nin -
kai. 1906 m. ši mokykla jau buvo ži -
noma Valparaiso universiteto vardu.
Tuo sykiu pasikeitė ne tik mokyklos
pavadinimas, bet ir tvarka, ir taisyk-
lės. Šiame universitete besimokantys
per keletą metų galėjo baigti studijas,
įsigydami mokslinį laipsnį. Beje, stu -
dijavusiems mediciną ir kitus tiks -
liuosius mokslus tekdavo gilinti ži -
nias ir studijas aukštojo mokslo dip lo -
mais užbaigti kituose universite -
tuose. 

Studentai, neturintys pakan ka -
mai lėšų, Valparaiso universitete ga -
lėjo studijuoti veltui. Tokie studentai
atsilygindavo fiziniu darbu, dirbdami
universitetui priklausančiame ūkyje
arba čia pat veikusioje virtuvėje ga -
mindami maistą, kuriuo maitinosi
bendrabučiuose gyvenantys studen-
tai. 

Lengvai buvo išspręstas ir  anglų
kalbos mokėjimo klausimas. Angliš -
kai nemokantys galėjo lankyti anglų
kalbos kursus. Taip sakant, mokslo ir
pragyvenimo sąlygos buvo visapusiš-
kai priimtinos.

Valparaiso universitetu bema -
tant susidomėjo naujieji ateiviai. Ne-
atsiliko ir lietuviai. Teigiama, kad
tūlas A. Ramanauskas, patyręs apie
Valparaiso universitetą, ėmė rašinėti

spaudoje, ragindamas tautiečius  pa-
sinaudoti palankiomis sąlygomis.

Turimais duomenimis, 1915–
1918 metais Valparaiso universitetą
lankė apie 1,000 lietuvių vyrų ir mo -
te rų, bendras studentų skaičius uni-
versitete siekė 6,000.

1910 m. Valparaiso universitete
vei kė 25 katedros, dirbo 19 profeso-
rių, universiteto bendrabučiuose gy-
veno apie 600 studentų. Lietuviai pa-
sižymėjo veiklumu. Pvz., buvo įsteig-
ta Lietuvių literatūros draugija. Buvo
nutarta, kad draugijai gali prik-
lausyti ir gerai sugyventi visų pak rai -
pų studentai. Tolerancija įsigyveno
ne tik draugijoje, bet ir studentų susi -
rinkimuose, kuriuose būdavo skaito -
mos lietuvių spaudos apžvalgos. Su-
sirinkimuose taipogi būdavo nagrinė-
jami svarbesnieji pasaulio įvykiai.
Studentas B. K. Balutis išsirūpino iš
universiteto vadovybės lietuvių kal-
bos kursus. Buvo dėstoma lietuvių
kal ba, gramatika, sintaksė bei lietu-
vių literatūra.

Menininkų kūriniuose – Žalgirio mūšio motyvai

Šiaurės Lenkijoje, Nidzica pilyje, atidarytos lietuvių dailininkų parodos „ART
ATTACK“, skirtos Žalgirio mūšio minėjimui, plakatas.                                                                    

„ART ATTACK” – meninis pro-
jektas, simboliškai vykstantis šių me -
tų vasarą, kai minimos Žalgirio mū -
šio metinės. Prieš 600 metų Lietuvos
ir Lenkijos sąjunginės kariuomenės
šventė pergalę didžiausiame Vidu ri -
nių amžių mūšyje. Šį kartą ataka – ne
karinė, o kultūrinė. Dailininkai sten -
gėsi drobėse meniškai perteikti isto -
rinio mūšio peripetijas.

Parodoje Nidzica pilyje dalyvauja
tiek jaunosios, tiek vyresnės kartos
dailininkai. Dailės kūrinių tematiko-
je – Žalgirio mūšio scenos, tapybiškai
perteiktos karių vidinės emocijos,
kar vedžių portretai, abstrahuoti ba -
ta liniai motyvai. Tai atspindi ir kūri -
nių pavadinimai: „Kova dėl Žalgirio”,
„Po mūšio vakarop”, „1410-ieji. Vy -
tau tas”, „Pergalė”, „Suklupimas”,
„Prūsijos pilys” ir kt.

Pasak parodos „ART ATTACK”
kuratoriaus Aleksandro Vozbino,
smalsumą kelianti istorinė kūrinių
te matika turėtų pritraukti nemažai
Lenkijos meno gerbėjų ir turistų. Su -
sidomėjimas Žalgirio mūšiu ir jam
skirtais renginiais Lenkijoje neblėsta.
Parodos lankytojai turės galimybę
susipažinti su kaimyninėje Lietuvoje
vyraujančiomis dailės tendencijomis,
vykstančiais meno procesais.

„ART ATTACK” – tarptautinis ir
daugiakultūrinis projektas, skatinan-
tis Lietuvos ir Lenkijos Šiaurės-Rytų
regiono kultūrinį bendradarbiavimą,
išryškinantis regiono tautų kultūrų
bendrumą, tradiciškai artimus isto -
rinius ryšius, skatinantis geresnį tar -
pu savio pažinimą.

Projekto „ART ATTACK” orga-
nizatoriai – Vilniaus „Arkos” dailės
galerija ir Lenkijos dailininkų sąjun-

Nidzica pilį dar XIV amžiuje įkūrė kry-
žiuočiai, dabar joje įsikūrusi erdvi pa-
rodų salė.      www.google.com nuotr.

Dėstė Pranas  Smilgevičius, B. K.
Balutis, Adomas Juška, Steponas
Biežis, Kazys Vidikas, Anicetas Lin -
kus, A. Tylys, Petras Daužvardis, Z.
Vitkauskas ir kt. Dėstytojai gaudavo
šiokį tokį atlyginimą.

Universiteto patalpose buvo įs -
teigta skaitykla. Knygų leidyklos ir
laikraščių redakcijos veltui siuntinė-
davo savo leidinius. Skaitykla turėjo
1,731 knygų. Taipogi veikė studentų
draugijos: Tėvynės mylėtojų, Susivie-
nijimas lietuvių Amerikoje, Lietuvių
socialistų kuopa, Katalikų susivieniji-
mo kuopa, Kudirkos muzikališka
drau gystė, veikė ir studentų daini-
ninkų grupė (kvartetas), kuris kon-
certuodavo ne tik universitete.

Valparaisiečiai aktyviai reiškėsi
lietuvių visuomenėje. Studentai važi-
nėdavo sakydami prakalbas, platin -
da vo lietuviškus  laikraščius ir kny-
gas, kviesdavosi paskaitininkus iš Či -
kagos ir kitų vietovių. Keletą kartų
studentija susilaukė piniginės para -
mos – iš SLA ir kitų organizacijų.

1907 m. universiteto studentai
išleido „Jaunimo sapną”, o vėliau
„Mok sleivių kelią”. Tais pačiais me-
tais pirmą kartą viešai pasirodė stu-
dentų dramos grupė. 1910 m. užsi-
mezgė ryšiai su Lietuvos „Aušrine”.

Yra žinoma, kad iš Valparaiso
studentų išaugo 11 katalikų kunigų.
B. K. Balutis ir Petras Daužvardis ta -
po diplomatais, K. Augustas ir Pr.
Gudas – laikraščių redaktoriais, V.
Šir vidas, A. Tulys, A. Zolpis, Z. Vit-
kauskas – rašytojas, keletas valpa-
rai  siečių tapo gydytojais, odontolo-
gais, optometristais. Daugelis kitų
įsi  gijo kitokias vertingas profesijas.

Valparaiso universitete išaugo
nemažai sėkminga veikla pasižymė -
ju sių profesionalų ir visuomenės dar-
buotojų. Šiame universitete išsimoks -
lino nemažai būsimų lietuvių organi-
zacijų darbuotojų. Jų vardai pirmau-
ja JAV lietuvių istorijos lapuose.

P. S. Naudotasi LTSC archyvuose
sukaupta medžiaga.

Valparaiso universiteto lietuviai studentai 1913 m.                                          Nuotr. iš ,,Lietuvių enciklopedija” 

gos Olštyn skyrius.
Kaip pažymėjo vienas parodos

organizatorių Piotr Dondajewski,
ben dra kaimyninių tautų istorinė
patirtis yra Lietuvos ir Lenkijos Šiau-
rės-Rytų regiono išskirtinis reiškinys.
Šioje erdvėje persipynė įvairios reli -
ginės, kultūrinės, etninės įtakos. Čia
formavosi savita kultūrinė erdvė.
Ryšių plėtimas įvairiais lygiais, bend -
rų projektų kūrimas ir jungimasis
tampa neatsiejama gyvenimo būti -
nybe, gyvenant Europos Sąjungoje.

Paroda vyksta Nidzica pilyje
Varmijos – Mazūrų vaivadijoje ( net
taip toli nuo istorinės Žalgirio mūšio

vietos). Pilis pastatyta apie 1370 m.,
ji buvo vienas iš svarbiausių punktų
visoje gynybinėje kryžiuočių valsty-
bės sistemoje. Tvirtovę supo klampy -
nės bei plačios pelkės. Ji buvo tarsi
ap sauginis pietinės Ordino valstybės
dalies skydas. Dėl pasienio ginčų
1389 m. Nidzica pilyje buvo sušaukta
taikos konferencija. Joje dalyvavo
Ordino, Lenkijos ir Lietuvos atstovai,
tarp jų ir Lietuvos kunigaikštis Skir -
gaila bei didysis magistras Konradas
Valenrodas. Didžiojo karo (1409–
1411) metu miestą kartu su pilimi
1410 m. užėmė karalius Jogaila.

bernardinai.lt



DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis                 11

Margumynai

Talinas kvietė į iškylą miesto stogais

Rugpjūčio pirmąją savaitę vyku-
siuose Ateitininkų federacijos šimt-
mečio renginiuose dalyvavo apie tūk-
stantį dalyvių, kurie stovykoje Ber-
čiūnuose ir šimtmečio kongrese Vil-
niuje ne tik aptarė nuveiktus darbus,
bet ir žvelgė į dabarties iššūkius ir
planavo tolesnę veiklą.

Šimtmečio kongrese buvo su-
rengta beveik dvi dešimtys teminių
susitikimų. Diskutuota apie ateiti-
ninkišką patriotiškumą, filosofines
idėjas, socialinę ir politinę programą,
ateitininkų patirtį ugdant asmenybę.
Apžvelgtas šiandienis menas ir jo
nešama pasaulėžiūra, šiuolaikinių
politinių srovių iššūkiai krikščiony-
bėje, žmonijos vystymasis ir mokslo,
technologijų pažanga, tautinės tapa-
tybės ir globalizacijos santykis, vyriš-
kumas ir moteriškumas lygių galimy-
bių pasaulyje.

Svarstyta, kaip atgaivinti ir su-
žadinti kultūrinį ir intelektualinį
sąjūdį. Diskutuota ir spręsta, ką or-
ganizacijos nariai turėtų atlikti kaip
katalikai pasauliečiai. Dalintasi išei-
vijos ir Lietuvos patirtimi. Kongrese
diskutuota apie ateitininkus kaip
visuomeninį sąjūdį. Svarstyta, kaip
kiekvienas iš organizacijos narių at-
skirai ir visi kartu gali keisti, daryti
įtaką visuomenėje, siekiant ją atnau-
jinti ir ugdyti sąmoningumą.

Dalis užsiėmimų buvo skirti su-
planuoti naujiems darbams, siekiant
visa atnaujinti Kristuje. Moksleivių,
studentų, sendraugių ateitininkų
sąjungų nariai net iš Lietuvos ma-
žiausių miestelių, išeivijos teikė siū-
lymus ir sėmėsi minčių apie galimus
geresnius veikimo būdus. Studentų ir
sendraugių ateitininkų sąjungos
sprendė, kaip dalintis žiniomis, pla-
čiau atsiverti ir daryti įtaką visuo-
menėje.

Kongrese išrinktoji Ateitininkų
federacijos pirmininkė Rozvita Varei-
kienė sakė: „Ypač svarbu pritraukti
naujų narių ir ugdyti mūsų visų są-
moningumą, kad galėtume stoti į
kovą prieš tokias visuomenės ligas
kaip nihilizmas, abejingumas.” Kon-
grese nuspręsta daug dėmesio skirti
ir įvairų gebėjimų, kurie užtikrintų
aktyvų dalyvavimą visuomeniniame
gyvenime, ugdymui. Įsipareigota
puoselėti organizacijos smulkiausius
padalinius – kuopas, kurti, atgaivinti
studentų veiklą pagal profesines sri-
tis, įvairiapusiškiau plėtoti sendrau-
gių ateitininkų visuomeninę ir savi-
šalpos veiklą. 

Kongreso metu be akademinių
diskusijų vyko ir kūrybingos meninės
programos: penktadienio vakaro ži-
bintų akcija „Man Lietuvoje gera,
nes...”, liaudiška vakaronė su šokiais,

šeštadienio vakaro koncertas, kuria-
me pasirodė Vilniaus, Kauno ir Čika-
gos ateitininkai iš JAV. Kasdien da-
lyviai meldėsi šv. Mišiose bei nuolat
vyko Švč. Sakramento adoracija.

Šiemet ateitininkų federacija
švenčia savo veiklos šimtmetį. Orga-
nizacija vienija daugiau nei 3,000
narių Lietuvoje, antra tiek jų – išeivi-
joje. Šimtmečio kongresas rugpjūčio
6–8 dienomis buvo puiki proga susi-
tikti visų kraštų ateitininkams, kurie
drauge skaitė laiko ženklus ir kūrė
planus tolesnei veiklai, siekiant „Visa
atnaujinti Kristuje!” Šimtmečio šven-
tės tęsis visus šiuos metus tiek Lie-
tuvoje, tiek išeivijoje. Šimtmečio
šventimas baigsis kitų metų pavasarį
žurnalo „Ateitis” šimtmečio konfe-
rencija.

Živilė Šeporaitytė,
Šimtmečio komiteto atstovė

spaudai

Suplanavę veiklą ateitininkai
baigė šimtmečio kongresą

Eisena.                                                      

Sesija.                                                        Martynos Bikulčiūtės nuotr.

Estijos sostinė, ruošdamasi ren-
giniui „Talinas – Europos kultūros
sostinė 2011”, rugpjūčio 12-ąją mies-
to svečius pakvietė į neįprastą iškylą
stogais.

Neįprastoji kelionė stogais prasi-
dėjo „KUMU” meno muziejuje 12 va-
landą. Iki vakaro visi dalyviai spėjo
„išlaipioti” gražiausius miesto sto-

gus.
Iškylos stogais sumanymas kilo

grupei Taliną siekiančių populiarinti
aktyvistų. 

Iki Talino paskelbimo Europos
kultūros sostine liko kiek mažiau nei
21 savaitė.

Balsas.lt

Ermitažas skelbia karą aukštakulniams
Ermitažas Sankt Peterburge su-

rado naują būdą, kaip apsaugoti mu-
ziejaus grindis, – aukštakulnius avin-
čioms moterims jis pradėjo dalyti spe-
cialius, ant batelių užmaunamus
antgalius.

Teigiama, jog dalyti snapelius
smailiems batų kulniukams yra pi-

giau nei gaminti vienkartines šlepe-
tes. Neabejojama, jog šie antgaliai
lygiai taip pat gerai saugos brangiuo-
sius muziejaus parketus ir kilimus.
Maža to, aukštakulnių antgaliai bus
perdirbami. Panaudoti jie turės būti
metami į specialią dėžę.

Balsas.lt

A † A
VIKTORIJA ADOMAITIENĖ

MEIŽRIMAITĖ

Mirė 2010 m. rugpjūčio 5 d.
Gyveno Chicago, IL, Crestwood apyl.
Gimė 1919 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Radviliško valsč.
Nuliūdę liko: vyras Pranas; vaikai Algimantas su žmona Elaine,

Victoria, Raimundas su žmona Susana, Klaudijus su žmona Regina;
anūkai Kristina, Debbie, Kenneth, Ryan; kiti giminės, draugai ir
pažįstami Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Lietuvoje.

Gedulingos šv. Mišios už a. a. Viktorijos sielą buvo atnašautos
rugpjūčio 9 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Velionė
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai –
tavęs nebus

Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai –
tavęs nebus.

Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patekės –
tavęs nebus.

Kaip vandenio, kaip vandenio žmonių daug nutekės –
tavęs nebus.

Bernardas Brazdžionis

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su JADVYGA
DAMUŠIENE, ilgus metus gyvenusia tarpe mūsų
Detroite. Kartu dirbome įvairius darbus, auklėjome
jaunimą, kūrėme mūsų lietuvišką Dievo Apvaizdos
parapiją, rūpinomės Lietuvių Bendruomene, kovo-
jome už savo Tėvynės laisvę, vėliau organizavome Lie-
tuvai paramą. Visur jautėme Jadvygos Damušienės
paramą ir gerą širdį. Pasigedome Jos sugrįžus į Lie-
tuvą, o dabar pasigesime sugrįžus Namo.

Reiškiame širdingus užuojautos žodžius dukrai
ambasadorei GINTEI DAMUŠYTEI, sūnums SAU-
LIUI ir VYTENIUI su šeima, visiems artimiesiems ir
draugams Detroite, JAV ir Lietuvoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė
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�A. a. Aldonos Šoliūnienės šerme -
nys vyks š. m. rugpjūčio 12 d. (ketvir-
tadienį) nuo 3 val.  p. p.  iki  9 val. v.
Pet kaus laidotuvių namuose, 12401
S. Ar cher Ave., Lemont, IL 60439.
Rugpjūčio 13 d. (penktadienį) 10 val.
r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL bus atnašaujamos šv.
Mišios už a. a. A. Šoliūnienės sielą. Po
Mišių – laidotuvės.

�A. a. Ona Baužienė po sunkios
ligos mirė rugpjūčio 8 d. Apie laido-
tuves bus pranešta vėliau.

�Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos apskrities suvažiavi-
mas įvyks rugpjūčio 28 d., šeštadienį,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje. Šv. Mišios 4 val. p. p. Po Mišių
5 val. p. p. parapijos salėje vyks suva-
žiavimo posėdis. Visuomenė kviečia-
ma dalyvauti. Kitais metais Katalikų
federacija švęs savo 105 metų sukak-
tį.

��Rugpjūčio 20 d., 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 se-
rialo ,,XX amžiaus slaptieji archyvai”
filmų. Filmo trukmė – 58 min. Tel.
pa si teiravimui 773-582-6500 (Rita
Janz).

��Rugpjūčio 21 d., šeštadienį, 2:30
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos salėje įvyks ALRK
Moterų sąjungos 3 kuopos narių susi -
rinkimas. Kviečiame dalyvauti visas
nares ir moteris, norinčias priklau-
syti šiai organizacijai. Po susirinkimo
– ka vutė.

��Čikagoje rengiamas burinių lai -
vų festivalis „Tall Ships” šiais me tais
vyks rugpjū čio 24–29 dieno mis. Fes -
tivalyje 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 ky -
lių („Grand Ballroom”) salėje vyks
lie tuvių 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.

��Psichologines ir dvasines pagal-
bos draugija kviečia į seminarą ir savi-
tarpio pagalbos grupes. Grupėse tęsime
seminarus tema ,,Ant skyrybų slenk s -
čio”, taip pat sudarysime naujas gru-
pes. Pirmasis seminaras vyks Jau ni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636) Jėzuitų biblio te -
koje rugsėjo 18 d., šeštadienį, 11 val.
r. Rugsėjo 23 d. 7 val. v. naujai susida -

riusią grupę pa k viesime į Ziono para-
piją (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL 60453). Ši grupė seminarams rin k -
sis ketvirtadienio vakarais. Grupė su -
sikūrusi Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL 60539) į
seminarą rinksis  rugsėjo 25 d. 11 val.
r., o pirmasis grupės susitikimas vyks
spalio 3 d., sekmadienį, 7 val v. po
Mišių.

�Jungtinė paroda ,,Lithpex–Pol -
pex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn.
15–17 dienomis Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) Čikagoje, JAV.
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į komiteto na rius: Chester
Scha fer tel. 773-545-7007; Vio letą Rut-
kauskienę, el. pašto adre su aviv 2008
@att.net arba tel. 847-244-4943 ir į
Jo ną Variakojį el. pašto adresu varia
kojis@sbcglobal.net arba tel. 773-585
-8649.

�St. Petersburg Lietuvių klubo
valdyba rugsėjo 1 d.  2 val. p. p. kvie -
čia visų narių susi rin kimą Klubo rei -
kalams aptarti, kuris vyks  Lietuvių
klu bo didžiojoje salėje (4880 46th
Ave., North, St. Peters burg, FL).
Kviečiame narius gausiai dalyvauti. 

�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.

�Rudens semestrui Lietuva iš -
eiviams ir lietuvių kilmės vaikams,
vai kaičiams bei provaikaičiams studi-
juojantiems Tėvynėje skirs 175,000
li tų paramos. Studentai gali gauti
dvie jų rūšių paramą: stipendiją už
stu dijų rezultatus ir vienkartinę so -
cialinę išmoką. Norintys gauti valsty-
bės paramą studijoms Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose rugpjūčio 23 d. –
rug sėjo 15 d. turėtų teikti paraiškas
Valstybiniam studijų fondui. Daugiau
informacijos apie Paramos suteikimo
sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8
5) 2639158 (8 5) 2639158 bei Fondo
interneto tinklalapyje www.vsf.lt.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Seselė Grace Ann Kalafut, SSC (kairėje ir seselė Genevieve Kripas, SSC), kvie-
čia rugpjūčio 28 d. kartu paminėti 103-ąsias Seselių kazimieriečių kongre-
gacijos įsteigimo metines.

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys maloniai kviečia visus kartu
pasimelsti ir dalyvauti Seselių kazimieriečių kongregacijos 103-ųjų metinių
šventime. Šv. Mišios ir maldos, kad kongregacijos steigėja Motina Marija Kau-
paitė būtų paskelbta Palaimintąja, vyks rugpjūčio 28 d., 9:30 val. r. seselių
Motiniš kajame na me, 2601 W. Marquette Rd., Chic a go. Po Mišių visi rink-
simės į Auditoriją, kur kartu paminėsime kongregacijos sukaktį. Renginys
tęsis iki 2 val. p. p. Aukas prašome siųsti aukščiau nurodytu adresu, čekius
išrašant ,,The Sisters of St. Casimir Retirement Fund” vardu. Kviečiame
dalyvauti. Daugiau informacijos galite gauti tel. 773-776-1324.

Aleksiukas Kudirka buvo pakrikštytas 2010 m. balandžio 18 d. Solana
Beach, CA, katalikų bažnyčioje.  Krikšto tėvas – dėdė Romas Jarašūnas, krikš-
to mama  – teta Audra Kudirkaitė. 

Po apeigų bažnyčioje svečiai susirinko tėvelių Pauliaus ir Viktorijos Kudir -
kų namuose, kur linksmai šventė  šia garbinga proga. Visi giminės ir draugai
linki Aleksiukui daug laimės, geros sveikatos ir pasisekimo gyvenime.      

Pirmoje eilėje: pusbrolis Aidas Jarašūnas, sesutė Kaija Kudirkaitė ir pus -
se serė Ilona Kudirkaitė. Antroje eilėje: teta Kristina Zvinakytė, senelis Al Zvi -
na kis, močiutė Regina Zvinakienė, mama Viktorija Kudirkienė su Aleksiuku,
tėvas Paulius Kudirka, senelis Arvydas Kudirka, močiutė Aldona Kudirkienė,
dė dė Romas Kudirka, dėdė Andrius Kudirka ir teta Julytė Kudirkienė. Trečioje
eilėje: sesutė Laila Kudirkaitė, teta Angelė Jarašūnienė, pusseserė Aleksa Ja -
ra šūnaitė, pusbrolis Lukas Jarašūnas, dėdė Romas Jarašūnas, teta Audra Ku -
dirkaitė su pusbroliu Luku Kudirka.

A. S. 

Nida Vidutytė, veikli ateitininkė ir Dainavos stovyklautoja bei vadovė, rudenį
tęs mokslo metus Columbia University, NY. Rugpjūčio mėnesį ji stažuojasi De -
mokratų partijos atstovo Chris Van Hollen būstinėje. C. Van Hollen į Kongre-
są buvo išrinktas 2002 m. Jis yra Maryland valstijos 8-tos rinkiminės apygar-
dos atstovas. Nuotraukoje Nida Vidutytė ir C. Van Hollen darbo kabinete.

Nuotr. iš asmeninio albumo

Alekso Kudirkos krikštynos

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.


