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Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Baltijos kelio dieną šalia Vilniuje sta-
tomos „Laisvės kelio” skulptūros į
gyvą grandinę susijungė buvę ir esa-
mi valstybės vadovai. Jie dalyvavo
simbolinėse plytų mūrijimo į skulp-
tūrą „Laisvės kelias” iškilmėse, ku-
rių metu paminėtos Baltijos kelio 21-
osios metinės ir skulptūros mūrijimo
darbų pusiaukelė.

Plytas su Lietuvos, Latvijos ir
Estijos trispalvėmis įmūrijo prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, Latvijos
Liaudies fronto muziejaus direktorė
Meldra Usenko ir Estijos parlamento
narys, Estijos–Lietuvos parlamenti-
nės grupės pirmininkas Enn Eesmaa.
Bendrą visų šalių Baltijos kelio plytą
įmūrijo „Laisvės kelio” iniciatyvinės
grupės nariai – Sąjūdžio talkininkė,

viena iš Baltijos kelio organizatorių
Angonita Rupšytė ir Sąjūdžio inicia-
tyvinės grupės narys Algirdas Kauš-
pėdas. Vardines plytas įmūrijo prezi-
dentas Valdas Adamkus, ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius, UNESCO
atstovai. Plytą, simbolizuojančią pra-
eitį, dabartį ir ateitį, įmūryti patikėta
Europos Parlamento nariui, buvu-
siam Aukščiausios Tarybos-Atkuria-
mojo Seimo pirmininkui Vytautui
Landsbergiui ir Seimo pirmininkei
Irenai Degutienei.

Iškilmių metu skambėjo legendi-
nė „Bunda jau Baltija” ir kitos Sąjū-
džio laikų dainos, kūrinį „Geltona.
Žalia. Raudona” atliko Andrius Ma-
montovas. Renginio pabaigoje buvę ir
esami valstybės vadovai, projekto au-
torius Tadas Gutauskas ir kiti svečiai
šalia paminklo susikibo į gyvą grandinę.

Pasak prezidentės D. Grybaus-
kaitės, skulptūra simbolizuoja gyvą
žmonių grandinę, daugiau kaip prieš
20 metų sujungusią tris nepriklau-
somybės siekusias Baltijos valstybes,
nusidriekusią 600 kilometrų.

Poznanė, rugpjūčio 22 d.
(ELTA) – Lenkijoje vykusio pasaulio
baidarių ir kanojų irklavimo čempio-
nato 200 m atkarpoje kanojininkai
Raimundas Labuckas ir Tomas Ga-
deikis iškovojo aukso medalį. Ketu-
riskart Europos čempionai R. Labuc-
kas ir T. Gadeikis pasaulio čempio-
nais tapo antrus metus iš eilės.

Lietuvos irkluotojai dviviečių ka-
nojų baigiamosiose varžybose rug-
pjūčio 22 d. nuotolį įveikė per 36,019
sek. ir antrąją vietą užėmusius rusus

Jevgenij Ignatov ir Ivan Štyl aplenkė
0,392 sek. Bronzos medalius pelnė
lenkai Pawel Skowronski ir Pawel
Baraszkiewicz. Jie nuo nugalėtojų at-
siliko 0,532 sek.

200 m atkarpoje kanojininkas
Jevgenijus Šuklinas buvo šeštas. Jį
nuo medalio skyrė 0,148 sek. Vien-
viečių baidarių baigiamosiose varžy-
bose 200 m atkarpoje Egidijus Bal-
čiūnas liko aštuntas (35,699). Jis nuo
nugalėtojo brito Edward McKeever
atsiliko 0,892 sek.

Irkluotojai R. Labuckas ir T. Gadeikis iškovojo pasaulio čempionato auksą.
EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
– Rugpjūčio 23 d., minint ketvirtąsias
buvusio Valstybės saugumo departa-
mento karininko Vytauto Pociūno
žūties metines, prie Prezidentūros
skambėjo Veronikos Povilionienės,
Kosto Smorigino ir Olego Ditkovskio
dainos. Taip paminėti V. Pociūno at-
minimą pakvietė Piliečių santalka
bei M. K. Čiurlionio kultūros ir pa-
veldo fondas.

Dabar Lietuvos karininko V. Po-
ciūno žūtį tiriantys prokurorai nebe-
atmeta galimybės, kad jis galėjo būti
nužudytas. Karininko žūties byla
perkvalifikuota į nužudymą. V. Po-
ciūno našlė Liudvika yra sakiusi nuo
pat pradžių neabejojusi ir tikėjusi tik
vienintele versija, kad jos vyras buvo
nužudytas.

Netrukus ketinama atlikti ban-
dymą dėl savaiminio V. Pociūno iš-
kritimo galimybės. Nuo šių metų va-
sario 12 d. greta kitų versijų tiriama
ir galima karininko V. Pociūno nužu-
dymo versija. Be to, laukiama atsaky-
mo į teisinės pagalbos prašymą.

Kaunas, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
– Devyniolika pilietinių organizacijų
nusprendė kartu spręsti esmines
valstybės problemas. Savaitgalį Kau-
ne vykusioje pirmojoje visuotinėje Pi-
lietinių judėjimų sueigoje jos dalyviai
pasirašė bendrą ketinimų protokolą
derinti savo veiksmus.

Sueigoje pilietinių organizacijų
atstovai diskutavo apie Vyriausybės
ir Seimo pajėgumą spręsti valstybės
problemas, apie tai, kiek ir kaip prie

šių problemų sprendimo gali prisidėti
pavienės piliečių organizacijos. Buvo
nuspręsta, kad siekiant pakeisti su-
siklosčiusią padėtį, piliečių organiza-
cijoms tikslinga vienytis, derinti tiks-
lus ir kartu jų siekti, taip pat kaupti
bendrus išteklius. Sueigos dalyviai
sudarė Asocijuotų struktūrų koordi-
nacinę darbo grupę.

Sueigos dalyvių įsitikinimu, ne-
politinės nevyriausybinės organiza-
cijos veikdamos pavieniui esminių

valstybės problemų neišspręs. Dis-
kusijoje taip pat aptarti žemės par-
davimo užsieniečiams, demografinės
padėties, savivaldos rinkimų, Lietu-
vos kaip jūrinės valstybės ateities
klausimai.

Bendrą ketinimų protokolą pasi-
rašė Nematerialaus turto fondas,
Šviesos kampelis, Vienybės forumas,
Jungtinio demokratinio judėjimo
(JDJ) Kauno skyrius ,,Vytis”, JDJ
Tauragės skyrius, Klaipėdos daugia-

vaikių šeimų bendrija, Lietuvos Jūri-
ninkų sąjunga, Lietuvos nacionalinė
ekonominė socialinė taryba, Lietuvos
pagonių bendruomenė ,,Gandara”,
Lietuvos piliečių sąjunga, Lietuvos
piliečių sąjunga – Jaunimo skyrius,
Projektas ,,Sėkmingos tautos idėja”,
Tautos ateities forumas, Visuomeni-
nė organizacija ,,Vieningas Kaunas”,
Švietimo ir mokymo centras, Žmo-
gaus teisių gynimo asociacija, Suval-
kijos krašto verslininkų asociacija.

Renginio pabaigoje buvę ir esami valstybės vadovai, projekto autorius Tadas
Gutauskas ir kiti svečiai šalia paminklo susikibo į gyvą grandinę. ELTA nuotr.
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Redakcijos žodis
Pavienės Lie-

tuvos pilietinės
o r g a n i z a c i j o s
nusprendė vie-
nytis ir burtis po
vienu stogu ir
bendromis jė-

gomis spręsti valstybės proble-
mas – praneša Lietuvos naujienų
agentūra ,,Elta”. Praėjusį savait-
galį Kaune vykusioje pirmojoje
visuotinėje Pilietinių judėjimų
sueigoje jos dalyviai pasirašė
bendrą ketinimų protokolą de-
rinti savo veiksmus. Tai: Nema-
terialaus turto fondas, Šviesos
kampelis, Vienybės forumas, JDJ
Kauno skyrius ,,Vytis”, JDJ Tau-
ragės skyrius, Klaipėdos dau-
giavaikių šeimų bendrija, Lietu-
vos Jūrininkų sąjunga, Lietuvos
nacionalinė ekonominė socialinė
taryba, Lietuvos pagonių ben-
druomenė ,,Gandara”, Lietuvos
piliečių sąjunga, Lietuvos pilie-
čių sąjunga – Jaunimo skyrius, Pro-
jektas ,,Sėkmingos tautos idėja”,
Tautos ateities forumas, Visuo-
meninė organizacija ,,Vieningas
Kaunas”, Švietimo ir mokymo
centras, Žmogaus teisių gynimo
asociacija, Suvalkijos krašto vers-
lininkų asociacija. Kaip teigia vie-
na iš šios dienos straipsnių ant-
raščių: ,,Po Baltijos kelio: laikas
ne giesmes giedoti, o dirbti.”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Laimo liga (boreliozė) yra sudė-
tinga, daugiasisteminė liga, sukelta
bakterijų borrelia burgdorferi. Šis
mikroskopinis organizmas yra per-
duodamas žmonėms per erkių įkan-
dimus. Taip ligos sukėlėją platinan-
čios erkės tampa ligos pernešėjais –
vektoriais. Iš viso yra įvardyta 13 ar-
timai susijusių borrelia rūšių, tačiau
liga sukeliama tiktai trijų jos varian-
tų. Tad nenuostabu, kad įvairūs kli-
nikiniai ligos požymiai, pastebimi
Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azi-
joje, gali išsivystyti dėl šiek tiek skir-
tingų šios bakterijos variantų.

B. Burgdorferi šiuo metu paste-
bėta 19 JAV valstijų. Jų sezonas rytų
ir vidurio vakarų valstijose tęsiasi
nuo vėlaus gegužės iki ankstyvo ru-
dens mėnesių. 80 proc. Laimo ligos
atvejų ištinka birželio ir liepos mėne-
siais. Susirgimo Laimo liga rizika yra
siejama su erkių paplitimu ir jų
užkrečiamos bakterijos pernešimu. Ši
liga yra viena iš labiausiai paplitusių
JAV pernešimo keliu plintančių ligų,
su daugiau nei 20,000 atvejų kiek-
vienais metais.

Erkės paprastai laikosi augmeni-
joje: krūmuose, ant medžių lapų ar
net žolėje. Viena iš vietų, kur erkių
nėra, tai atviri, smėlėti paplūdymiai.
B. Burgdorferi bakterija paprastai
pernešama žmonėms, kai jiems įkan-
da nimfos ar rečiau pasitaikančios
suaugusios erkės. Žmonės dažniau-
siai užsikrečia jiems iškylaujant,
vaikštant ar užsiimant kitokia veikla
gamtoje.

Užkrėtimas įvyksta po to, kai er-
kės nimfa, įsiskverbusi į žmogaus
odą, pradeda maitintis. Tada bakteri-
ja ima daugintis ir palieka erkę, pe-
reidama pas žmogų, įkandimo vietoje
palikdama rausvos odos ratelio for-
mos išbėrimą, vadinamą erythema
migrans. Po to bakterija išplinta į
kraujotakos sistemą, taip kėsinda-
masi į kitus organus. Bakterija turi
ypatingą potraukį odos sluoksniams,
nervų sistemai ir sąnariams. Šis
organizmas lieka užkrėstuose sluok-
sniuose per visas ligos stadijas. Žmo-
gaus imuninė reakcija į bakteriją
išsivysto per laiką. Specialūs IgM an-
tikūniai organizme pasiekia aukš-
čiausius lygius tarp 3 ir 6 savaičių

nuo ligos prasidėjimo pradžios.
Išbėrimas (erythema migrans)

trunka nuo 3 iki 32 dienų po erkės
įkandimo. Širdies požymiai gali pra-
sidėti tarp 3 savaičių iki 5 mėnesių,
neurologiniai – apie 35 dienas, o reu-
matologiniai – 67 dienas po įkandi-
mo. Ligos eiga skirstoma į tris stadi-
jas. Pirmoji stadija siejama su vietine
infekcija, kuri prasideda su jau
anksčiau minėtu odos paraudimu,
išbėrimu. Antroji stadija rodo jau
išplitusią infekciją ir turi sisteminius
požymius kaip aukšta temperatūra,
krečiantis šaltis, raumenų maudi-
mas, galvos skausmai ir silpnumas.
Žmogui pradėjus skųstis sąnarių
skausmais, smegenų ir stuburo už-
degimais ir odos pakitimais (acroder-
matitis chronica atrophicans), yra pa-
siekiama trečioji ligos stadija.

Negydytas pirminis odos parau-
dimas išnyksta vidutiniškai per 28
dienas, tačiau gali tęstis iki keliolikos
mėnesių. Po tinkamo gydymo anksty-
vi odos pakitimai išnyksta per dvi sa-
vaites. Vėliau pasireiškiantys požy-
miai, jeigu laiku pastebėti, veiksmin-
gai pagydomi antibiotikais. Tačiau
delsimas kreiptis pagalbos gali baig-
tis negrįžtamais sąnarių ar neu-
rologiniais pažeidimais.

Norint apsisaugoti nuo ligos, rei-
kėtų vengti erkių gyvenamų vietų,
taip pat dėvėti tinkamus rūbus, nau-
doti erkes atbaidančius purškalus ant
rūbų ir odos, reguliariai tikrinti odą
nuo erkių įkandimų. Vakcina nuo
Laimo ligos jau nebėra gaminama.

Parengta pagal Klaus Wolff ir
Richard Allen Johnson ,,Fitzpatrick’s
Color Atlas and Synopsis of Clinical
Dermatology”, 2009.

Erkės paprastai laikosi augmenijoje:
krūmuose, ant medžių lapų ar net
žolėje.

B. Burgdorferi bakterija paprastai
pernešama žmonėms, kai jiems
įkanda nimfos ar rečiau pasitaikan-
čios suaugusios erkės.

Pavojingas mikrobas
rastas Anglijos ligoninėse

Kaip praneša BBC, Didžiosios
Britanijos ligoninėse rastas naujas
mikrobas, atsparus netgi patiems
stipriausiems antibiotikams. Gydyto-
jai teigė, kad ši bakterija, tikėtina,
atkeliavo kartu su pacientais iš In-
dijos ir Pakistano. Jie šiose šalyse da-
rydavosi kosmetinės chirurgijos ope-
racijas. Nors tik 50 atvejų atpažinta
Didžiojoje Britanijoje, tačiau bijoma,
kad bakterija išplis po visą pasaulį.

Ši bakterija turi fermentą, vadi-
namą NDM-1. Minėtas fermentas
gali egzistuoti skirtingose bakteri-
jose. Be to, jis padaro kitas bakterijas
atsparias vienai stipriausių antibio-
tikų rūšiai – karbapenemams. Pasta-
rieji naudojami itin sunkiais atvejais,
kai nebepadeda jokie kiti antibio-
tikai. NDM-1 fermento jau rasta E.
koli bakterijose. Šios bakterijos gali
sukelti šlapimo takų infekcijas, taip
pat kraujo užkrėtimą. Žinovai bijo,
kad šis fermentas peršoks į tokias
bakterijas, kurios ir taip sunkiai pa-
siduoda antibiotikams. Jei taip nu-
tiktų, tai gali atsirasti itin sunkiai
gydomų infekcijų.

Jau dabar žinoma, kad vienai
infekcijai, kurios bakterijos turi fer-
mento NDM-1, nėra jokių antibioti-
kų. Panašios infekcijos buvo atrastos
JAV, Kanadoje, Australijoje ir Ny-
derlanduose. Mokslininkai teigia,
kad NDM-1 gali tapti pasaulinio
masto sveikatos problema.

Infekcijos su bakterijomis, turin-
čiomis šio fermento, jau pasklido
Didžiosios Britanijos ligoninėse. Šiuo
metu vienintelis būdas užkirsti kelią
infekcijų, turinčių NDM-1 fermento,
plitimui yra atpažinti, kurie ligoniai
yra užsikrėtę ir juos atskirti. Lrt.lt

Meditacija padeda lavinti
smegenis

Tai ilgai buvo laikoma keliu į
ramybę, bet mokslininkai neseniai
nustatė, kad meditacija net fiziškai
sustiprina smegenis. Pasirodo, net ir
trumpas meditacijos kursas stiprina
jungtis tarp smegenų zonų, kurios
prižiūri mūsų emocines reakcijas.

Kinų ir amerikiečių tyrėjai Uni-
versity of Oregon tyrė meditacijos
technikos, žinomos kaip integracinis
kūno ir proto treniravimas (IBMT),
poveikį. Pagrįstas senovine kinų me-
dicina IBMT jungia laikyseną, men-
talinę vaizduotę bei kūno atpalaida-
vimo ir kvėpavimo technikas. Nau-
joje studijoje meditacijos pradedan-
tieji dalyvavo IBMT grupinėse sesi-
jose pusvalandį savaitės dienomis
visą mėnesį. Kita grupė per tokį pat
laikotarpį – 11 valandų – buvo moko-
ma pagrindinių atsipalaidavimo
technikų.

Smegenų skenavimas atskleidė,
kad smegenų jungtys IBMT besimo-
kusioje grupėje (bet ne kitoje grupė-
je) pradėjo stiprėti po šešių valandų
užsiėmimų. Skirtumai buvo aiškūs
po 11 valandų. Šie struktūriniai pa-
sikeitimai buvo didžiausi tarp pluoš-
tų, jungiančių priekinę juostą, sme-
genų dalį, kuri padeda prižiūrėti
emocijas ir elgesį.

Nepakankamai aktyvi priekinė
juosta yra siejama su senatvine silp-
naprotyste, dėmesio stokos ir hiper-
aktyvumo sindromu (ADHD), depre-
sija bei šizofrenija. Ankstesnis tos
pačios komandos tyrimas buvo nus-
tatęs, kad tik penkios 20 minučių
IBMT sesijos turi aiškų poveikį svei-
katai sumažinant stresą.

Delfi.lt

Išbėrimas (erythema migrans) trunka
nuo 3 iki 32 dienų po erkės įkandi-
mo.
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DARIUS KUOLYS

2006-ųjų rugpjūčio 23-iąją Bres-
te, kadaise vadintame Lietuvos Bras-
ta, žuvo Vytautas Pociūnas – buvęs
Sąjūdžio žmogus, parlamento gynė-
jas, nuo pirmųjų dienų dirbęs Vals-
tybės saugumo departamente (VSD),
vadovavęs šio departamento Valsty-
bės ekonominių pagrindų apsaugos
valdybai, tapęs pulkininku, o 2005-
ųjų rudenį užsienio reikalų ministro
netikėtai paskirtas ministru patarėju
ir išsiųstas į Lietuvos generalinį kon-
sulatą Gardine. Vargu ar tuomet kas
galėjo numatyti, kad šis tragiškas
įvykis tarsi rentgeno spinduliu per-
skros Lietuvos valstybę ir negailstin-
gai išryškins jos keistos sąrangos
kontūrus.

Pamename: išsyk po nelaimės
aukščiausi Lietuvos pareigūnai viešai
pareiškė, kad ištirti pulkininko V.
Pociūno žūties aplinkybes – valstybės
garbės reikalas. Tačiau tas aplinky-
bes pradėjusius aiškintis žurnalistus

VSD generalinio direktoriaus pava-
duotojas Darius Jurgelevičius įspėjo:
„nesiknaisiokite po kaulus”. Netru-
kus prezidento Valdo Adamkaus va-
dovaujama Valstybės gynimo taryba
įspėjo ir patį generalinį prokurorą
Algimantą Valantiną: V. Pociūno byla
turi būti kuo greičiau pabaigta.
Atkreipkime dėmesį: ne kuo nuodug-
niau ir profesionaliau ištirta, bet kuo
greičiau pabaigta. Bylą tyręs proku-
roras Justas Laucius politikų nuro-
dymą įvykdė: nepasitelkęs nei polici-
jos kriminalistų, nei užsienio žinovų,
po kelių mėnesių bylą nutraukė
paskelbdamas, jog pulkininkas žuvo
dėl nelaimingo atsitikimo.

2006-ųjų rudenį parlamentinį
VSD veiklos, sykiu ir V. Pociūno iš-
siuntimo į Gardiną, tyrimą pradėjo

Seimas. Dar rengiant Seimo nuta-
rimą dėl tokio tyrimo, jį pradėjusius
parlamentarus aplankė VSD gene-
ralinis direktorius Arvydas Pocius, jo
pavaduotojo Dainiaus Dabašinsko
siųsti VSD darbuotojai, tuometinis
Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas
Povilas Malakauskas: visi jie poli-
tikus įkalbinėjo nesiaiškinti V. Po-
ciūno mirties aplinkybių, nes jos esą
buvusios negarbingos.

Kai Seimo nariai perkalbami
nesileido, dienraštyje „Lietuvos ry-
tas” po naktinės žurnalistės vieš-
nagės VSD vadovo kabinete pasirodė
straipsnis, skelbęs, kad V. Pociūnas
iškritęs pro viešbučio langą, nes gir-
tas mėginęs nuo palangės nusišlapin-
ti. Šią „žinią” plačiai skleidė kai kurie
kiti dienraščiai ir televizijos kanalai.
Lietuvos teisėsauga iškalbingai tylė-
jo. Tik gerokai vėliau, kelių žurna-
listų primygtinai klausiama, Gene-
ralinė prokuratūra tokią „informaci-
ją” oficialiai paneigė: pasirodo, ant
palangės buvo rasti tik velionio delnų

atspaudai – nei kojų pėdsakų, nei
biologinės kilmės žymių nebūta. Beje,
šis prokuratūros pranešimas dalies
žiniasklaidos liko nutylėtas.

Parlamentinis VSD veiklos tyri-
mas virto valstybės institucijų poli-
tine kova ir brutaliu informaciniu
karu. Pažadėjęs Seimui pateikti dvy-
lika analitinių pažymų apie galimai
korumpuotus politikų, verslo, VSD
pareigūnų ir žiniasklaidos veiksmus,
VSD vadovas A. Pocius po pokalbio
su valstybės prezidentu persigalvoja.
Pažymas jis nuslepia, o iš Seimo tri-
būnos apkaltina Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto pirmininką
bendradarbiavus su KGB, paskelbia,
kad komitetui liudiję VSD pareigūnai
esą užsieniui už eurus parsidavę
„kurmiai”.

PULKININKO ŽŪTIS –
„NIEKO ĮDOMAUS”? Apie keistą tiesos

ir pragmatiškumo
supriešinimą

ANDRIUS NAVICKAS

Rugpjūčio 23-ioji Lietuvoje siejama su sąmokslais ir tiesos slėpimu.
Slaptieji Ribbentrop ir Molotov pakto protokolai tapo uraganu,
sujaukusiu didelės dalies Europos valstybių likimus. Daugelį me-

tų neigto Rusijos ir Vokietijos suokalbio paviešinimas buvo viena iš sovie-
tinės imperijos mirties priežasčių. Nebebuvo galima neigti fakto, jog impe-
rija sukurta ant sąmokslo ir melo pamato.

Paradoksalu, kad, pabėgus daugiau nei dviem dešimtmečiams po im-
perijos griūties, vis stiprėja pastangos grimuoti atmintį. Rusijoje atgijo
tvirtinimai, jog nusikalstamo pakto apskritai nebuvo. Taip teigiantieji va-
dovaujasi logika: Ribbentrop-Molotov paktas kliudo dabartinės Rusijos
imperinėms ambicijoms, todėl jis turi būti ištrintas iš atminties. Tai daro-
ma palaipsniui. Pirmiausia paskelbiama, kad egzistuoja įvairių šio isto-
rinio įvykio aiškinimų. Palaipsniui tie, kurie vis primena šį paktą, prade-
dami vadinti kietakakčiais ar ekstremistais, kurie trukdo pragmatiškiems
Rusijos ir Europos valstybių santykiams. Kitas žingsnis – „sovietų išva-
duotojų” mito atgaivinimas ir nostalgija „tautų draugystei”, kurią esą su-
naikino Vakarų pakurstyti nacionalistai.

Ar toks scenarijus realus, priklauso ir nuo mūsų ryžto siekti tiesos.
Autentiška istorinė atmintis gyvybiškai svarbi ne siekiant nuolat priminti
kaimynams jų skriaudas, tačiau norint išvengti pražūtingų praeities klai-
dų ir puoselėti savąją tapatybę. Tiesa išlaisvina, nes ji leidžia realiai įver-
tinti padėtį. Visi istorijos pagražinimai, supaprastinimai pavojingi, nes
gundo gyventi iliuzijomis.

Atkaklios tiesos paieškos svarbios, kalbant ne tik apie istoriją, bet ir
apie tai, kas vyksta čia ir dabar. Nes gėdingi paktai, išdavystės, sąmokslai,
deja, nėra tik praeities dalykas. Simboliška, kad būtent rugpjūčio 23 dieną
prieš ketverius metus Gardine neaiškiomis aplinkybėmis žuvo aukštas pa-
reigas einantis Lietuvos valstybės saugumo departamento pareigūnas Vy-
tautas Pociūnas, kuris daugiau nei kas kitas padarė, siekdamas atskleisti
slaptus sutarimus, it vėžio ląstelės naikinančius mūsų valstybę.

Apmaudu, kad, prabėgus ketveriems metams, klausimų dėl V. Pociūno
žūties kur kas daugiau nei atsakymų. Neįsivaizduoju, kaip galima kalbėti
apie tikrą Valstybės saugumo departamento pertvarką, kol nėra aiškiai
atsakyta į klausimą: kodėl aukštos klasės profesionalas, užčiuopęs svar-
bias grėsmę valstybei keliančias gijas, buvo išsiųstas iš Lietuvos? Kodėl
taip nenoriai tirta jo žūtis, ir tik po didžiulio visuomenės spaudimo bylos
tyrimas buvo atnaujintas? Kodėl taip atkakliai buvo nekreipiamas dėme-
sys į visus faktus, kurie prieštarauja oficialiai nelaimingo atsitikimo ver-
sijai? Kodėl pareigūną bandyta apjuodinti, ir šioje šlykščioje kampanijoje
dalyvavo net jo viršininkai?

Vienas iš paaiškinimų, kodėl esą neverta plėtoti V. Pociūno žūties
temos, kurį teko girdėti, – viskas pernelyg sudėtinga ir nebereikia knai-
siotis po detales, nes tai tik dar labiau supriešins visuomenę. Esą V. Po-
ciūno nebeprikelsime, tai geriau būkime pragmatiški ir leiskime politi-
niam elitui turėti savų paslapčių.

Niekaip nesuprantu, kaip keistai pradėta kalbėti apie pragmatiš-
kumą, kodėl dažnai supriešinama tiesa ir nauda. Juk žinoti, kad namo,
kuriame gyvename, pamatai supuvę, yra labai svarbu, nes tada imsimės
priemonių juos taisyti. Taip, kurį laiką patogiau nesirūpinti pamatais,
tačiau ilgainiui tai ves prie nelaimės. Ir nieko čia pragmatiško. Deja, susi-
daro įspūdis, kad pragmatine politika Lietuvoje vis dažniau vadinama to-
kia, kurios jos įgyvendintojai nesugeba racionaliai pagrįsti. Tada sako –
būkime pragmatiški. Tai iš tiesų reiškia – leiskite mums rūpinti savo
reikalais.

Simboliška, kad prieš pat rugpjūčio 23-iąją į Seimą pagaliau atkeliavo
12 operatyvinių pažymų, kurios buvo tapusios vienu iš VSD skandalo su-
dėtinių dalių. Ką gi, bent šis Tėvynės sąjungos rinkimų pažadas įvykdytas.
Tiesa, neaišku, kas toliau. Ar atsakymų padaugės? Prezidentė jau suskubo
pareikšti, kad nieko įdomaus tose pažymose nėra. Jei taip, tai kodėl jų
nepaviešinus ir nepabaigus spekuliacijas?

Kitas dalykas – pažymų perdavimas Seimui – tik pirmas žingsnis
tiesos aiškinimosi link. Kol nebus viešai atsakyta, kam kliudė V. Pociūno
tyrimas, kol sąvoką „valstybininkai” būsime priversti skirti kabutėmis,
tol būsime pasmerkti gyventi skandalų ir nepasitikėjimo Lietuvoje. Apsi-
valymas visada skausmingas, bet be jo neįmanomas sveikimas ir klestėji-
mas.

Lrt.lt

Andrius Navickas – žurnalistas, internetinio naujienų dienraščio
Bernardinai.lt vyr. redaktorius, religijotyrininkas.

Šie įvykiai parodė, kokia baili ir bejėgė atkurtoje
valstybėje tapo tautos atstovybė, sykiu – ir tauta, kokia
paklusni brutaliai slaptųjų tarnybų jėgai ir pinigams
didelė dalis krašto žiniasklaidos, kaip toli nuo tiesos ir
teisingumo atsidūrusi mūsų teisėsauga, nuo Lietuvos
valstybės – valstybės saugumas. Jie atskleidė šiurpoką
mūsų politinės laisvės trapumą.

Tačiau jokių tokius kaltinimus
pagrindžiančių įrodymų nei tuomet,
nei vėliau A. Pocius ir VSD nepatei-
kė. VSD karą su parlamentu viešai
paremia Respublikos prezidentas. Jo

paprašytas Konstitucinis Teismas
(KT) skubiai išaiškina, kad Lietuvos
Seimas, skirtingai nei Vakarų parla-
mentai, neturįs visų galių atlikti
slaptųjų tarnybų Nukelta į 9 psl.

Buvusio VSD karininko Vytauto Pociūno ketvirtųjų žūties metinių paminėjime,
Vilnius, 2010 m. rugpjūčio 23 d. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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97-tajam Lietuvos vyčių
metiniam suvažiavimui

praėjus
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Garbès narè ir ryšiû su
visuomene komiteto pirmininkè

Prieš suvažiavimą – išvyka

Lietuvos vyčių 97-tasis metinis
suvažiavimas/seimas įvyko š. m. rug-
pjūčio 5–8 d. viešbutyje ir konferenci-
jų centre „Binghamton Regency”
Binghamton, New York. Anksčiau at-
vykusiems seimo dalyviams trečia-
dienį, rugpjūčio 4 d., buvo suruošta
įdomi išvyka, kurioje dalyvavo 48
asmenys.

Diena prasidėjo anksti ryte. Ke-
liavome beveik porą valandų, kol
pasiekėme didžiausią pasaulyje stiklo
muziejų „Corning Museum of Glass”
(CMOG). Šiame muziejuje susipaži-
nome su stiklo istorija, stiklo menu,
matėme, kaip stiklas pučiamas, apsi-
lankėme tarptautiniame stiklo dirbi-
nių turguje (GlassMarket), kur ma-
tėme įvairių stiklo meno dirbinių.
Aplankėme parodą-galeriją „Vidur-
amžių stiklo menas popiežiams, prin-
cams ir piemenims” (Midieval Glass
for Popies, Princes and Peasants).

Po muziejaus važiavome pietauti
į ,,Blue Pointe Grille Watkins Glen
Harbor”, kuris yra pietų pusėje ant
ežero Seneca kranto. Aplink ežerą
yra įsikūrusios 35 vyno daryklos.
Turėjome laiko aplankyti dvi daryk-
las ir paragauti įvairių vyno rūšių.

Ilga kelionė, bet tikrai verta.
Turiningai praleidę laiką ir maloniai
pavargę, į viešbutį grįžome laimingi
ir patenkinti smagiai praleista diena.

„Lietuvos vyčiai – dviejų
valstybių tiltas”

97-tasis Lietuvos vyčių suvažia-
vimas prasidėjo šūkiu – „Knights of
Lithuania, A Bridge of Two Nations;
Lietuvos vyčiai – dviejų valstybių
tiltas”. Seimą globojo Lietuvos vyčių
72-toji kuopa, pirmą kartą ruošusi
visuotinį narių suvažiavimą.

Suvažiavimas prasidėjo ketvirta-
dienį, rugpjūčio 5 d., šv. Mišiomis
„Binghamton Regency” pokylių salė-
je, kurias koncelebravo Lietuvos vy-
čių organizacijos dvasios vadas ir gar-
bės narys dr. prelatas Juozas Ander-
lonis, prelatas Petrui Šiurys ir kun.
Antanas Markus. Visomis suvažia-

vimo dienomis giesmes vedė garbės
narė Ann Marie Kassel, fortepijonu
grojo garbės narys, kompozitorius,
muzikas Faustas Strolia.

Iškilmingai įnešus vėliavas, Mi-
šios buvo aukojamos už Lietuvos vy-
čius. Savo pamoksle prelatas išsakė
padėką dalyvavusiems šv. Mišiose
kartu su vyčiais. Visiems delegatams
ir svečiams jis palinkėjo sėkmingo ir
vaisingo suvažiavimo.

Pirmasis seimo posėdis

Po Mišių viešbučio salėje vyko
oficialus suvažiavimo atidarymas.
Įnešus vėliavas, įžengė Centro valdy-
ba ir komitetų pirmininkai. Centro
valdybos pirmininkė garbės narė
Bernice Aviža atidarė seimą ir pakvie-
tė centro valdybos dvasios vadą prel.
Anderlonį sukalbėti maldą. Buvo su-
giedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių himnai.
Dalyvius pasveikino 72-tosios kuopos
pirmininkė Barbara Miller.

Prezidiumą sudarė: pirmininkas

Michael F. Petkus (96 kuopa, Day-
ton, OH), kopirmininkai Vivian Rod-
gers (26 kuopa, Worcester, MA) ir Jo-
nas Mankus (72 kuopa, Binghamton,
NY). Sekretoriavo garbės narė Pran-
ciška Petkuvienė (96 kuopa, Dayton,
OH) ir Marytė Šepikaitė (133 kuopos
pirmininkė iš Los Angeles, CA). Sei-
mo eigos patarėjas – garbės narys
Walter Svekla (3 kuopa, Philadelphia,
PA). Išrinkti tvarkdariai (Sargeant at
arms) atstovavo visoms penkioms
apygardoms: Paul Moore (86 kuopa,

Šv. Mišias atnašavo (iš dešinės): kun. A. Markus, prel. J. Anderlonis ir vysk. R.
Cunningham. Dainos Puteris nuotr.

Du Bois, PA), John Sakal (152 kuo-
pa, E. Long Island, NY), Al Rodgers
(26 kuopa, Worcester, MA), Irene
Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA) ir
Regina Juškaitis, Diana Sveila ir Sue
Sveila (visos iš 112 kuopos, Chicago,
IL). Rezoliucijų komisiją sudarė: gar-
bės narys Robert A. Martin, Jr. (16
kuopa, Chicago, IL) ir Lauretta Pant
(96 kuopa, Dayton, OH).

Aukų/sveikinimų komitetą suda-
rė: Phyllis Gendreau (17 kuopa,
South Boston, MA), Kyle O’Brien (96
kuopa, Dayton, OH) ir Deborah Mar-
tin-Rudmin (16 kuopa, Chicago, IL).

Mandatų komitetą sudarė: June
Grenier (5 kuopa, Hartford, CT),
Kathryn Urban (6 kuopa, Hartford,
CT), Georgianna Macke (157 kuopa,
Lemont, IL) ir Toni Sakal (152 kuo-
pa, E. Long Island, NY).

B. Miller pasveikino visus suva-
žiavimo dalyvius ir palinkėjo sėkmin-
go suvažiavimo. Darcy Bowers, Broo-
me County Executive Barbara J.
Fiala vardu, pasveikino susirinkusius
ir kvietė aplankyti šį gražų, kultūros
bei gausios istorijos kupiną miestą.
Suvažiavimo dalyviams ji paliko
miesto suvenyrų.

Suvažiavimo delegatus ir svečius
pasveikino Dalė Lukienė, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės specialių pro-
jektų pirmininkė iš Washington, DC,
priminusi, kad neseniai minėjome
Žalgirio mūšio 600-ąsias metines. Ta
proga ji įteikė pirmininkei B. Aviža ir
B. Miller po JAV LB išleistą, apie Žal-
girio mūšio 600 metų jubiliejų bylo-
jantį įrėmintą plakatą. Buvo primin-
ta, kad konferencijos salėje galima
pamatyti Žalgirio mūšio parodą. D.
Lukienė pranešė, kad Amerikos lietu-
vių kultūros archyvai (ALK’A), esan-
tys Putnam, CT, turi naują komitetą.

Suvažiavimo dalyvius pasveiki-
no Algis Lukas, JAV LB kultūros rei-
kalų atstovas. Rodydamas skaidres
jis supažindino delegatus su neseniai
JAV LB išleista knyga „Lietuvių
kultūrinis paveldas Amerikoje”. Šią
knygą jis padovanojo Lietuvos vyčių
centro valdybos pirmininkei ir Po-
piežinės Šv. Kazimiero lietuvių ko-

legijos rektoriui prel. Šiuriui.
Centro valdybos pirmininkė ir

garbės narė B. Aviža perskaitė išsa-
mų praėjusių metų organizacijos
veiklos pranešimą. Iždininkė Debbie
Martin-Rudmin supažindino su
2009–2010 m. organizacijos iždo
padėtimi.

Seimą žodžiu sveikino: kazimie-
riečių vienuolių vyr. generalinės kazi-
mierietės seselės Immaculata Wendt
vardu – seselė vienuolė Theresa
Papsis; seselės vienuolės Helen Iva-
nauskas, „Lithnuanian Childrens’
Relief”, vardu – Marytė Bizinkaus-
kaitė (1 kuopa, Brockton, MA) ir ak-
torės Rūtos Kilmonytės-Lee vardu –
Marytė Šepikaitė (133 kuopa, Los
Angeles, CA).

Iš viso buvo gauta 30 raštiškų
sveikinimų: iš vyskupo Robert J.
Cunningham, Syracuse, NY; Thomas
W. Libous, New York valstijos senato-
riaus; Donna A. Lupardo, Albany, NY
126-to apygardos asamblėjos narės;
Clifford W. Crouch, Albany, NY 107-
to apygardos asamblėjos nario; Bar-
bara J. Fiale, Broome County Execu-
tive; Rick Blythe, Broome County
Clerk; Matthew T. Ryan, Binghamton
miesto mero; Rochester Lietuvių
draugijos; Šv. Kazimiero gildijos;
Aleksandro Kudabos, LR garbės kon-
sulo New York, NY; Stanley Balzeko,
Jr., LR garbės konsulo Palm Beach,
FL; Skaistės Aniulienės, LR general-
inės konsulės Čikagoje; Randolph
Miller, LB garbės konsulo Portland,
OR; prelato Edmundo J. Putrimo,
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gato užsienio lietuvių katalikų sielo-
vadai; garbės nario prelato Albert
Contons, Amerikos lietuvių Romos
katalikų kunigų vienybės (Lithua-
nian Roman Catholic Priests League
in America) pirmininko; Mirgos Gir-
niuvienės, Amerikos lietuvių kul-
tūros archyvų pirmininkės; Jeanne
Dorr, „Bridges” redaktorės; seselės
vienuolės Mary Valliere, nukryžiuo-
tojo Jėzaus seselių kongregacijos;
advokato Sauliaus Kuprio, ALT’o ir
Amerikos lietuvių Romos Katalikų
federacijos pirmininko; dienraščio
„Draugas” vyr. redaktorės Dalios Ci-
dzikaitės; savaitraščio „Amerikos
lietuvio” Rytų pakrantės redakto-
riaus Lauryno Misevičiaus; „Dirvos”
leidėjo Algirdo V. Matulionio; seselės
vienuolės Janet Gardner, general
minister of the Sisters of St. Francis
of the Providence of God; Tėvo Pla-
cido Bariaus, Šv. Kazimiero provinci-
jos delegato; Marijonų vardu pasvei-
kino kun. Donald S. Petraitis; Lietu-
vių Fondo vardu – pirmininkas Ri-
mantas Griškelis; taip pat gauti svei-
kinimai iš žurnalo „Lithuanian He-
ritage” redaktoriaus Val. Ramonio;
JAV senatorės Kirsten E. Gillibrand
ir buvusio Lietuvos vyčių Vidurio
centro rajono sielovados kun. Gedi-
mino Kijausko.

Bus daugiau.

IIÕÕ  LLIIEETTUUVVOOSS  VVYYÇÇIIÛÛ
VVEEIIKKLLOOSS

Šv. Mišių dalyviai.  Dainos Puteris nuotr.

Algis Lukas įteikia centro valdybos pirmininkei, garbės narei Bernice Aviža
prisiminimo dovaną – albumą.                    R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Agnė Sasnauskaitė savo praktiką
pradėjo Kauno Dainavos polikliniko-
je, Jaunimo centro skyriuje, kuris
teikia visapusišką pagalbą jaunimui.
Čia ji susipažino su psichologe, dviem
socialinėmis darbuotojomis, kitais
skyriaus darbuotojais. Agnei patiko
darbo įvairovė ir tai, kad buvo proga
praktiškai susipažinti su psichologija,
sociologija, biologija. Universitete ji
studijuoja biologiją ir visuomeninius
mokslus, todėl jai toks darbo pobūdis
Lietuvoje labai tiko. Čia Agnė susi-
pažino su įvairiais darbais, taip pat
turėjo progą pabendrauti su polik-
linikos direktoriumi, kuris ją supa-
žindino su vadyba, ligoninės struk-
tūra.

Vilniuje Agnė dirba Teisingumo
ministerijoje. Čia ją globoja Registrų
skyriaus direktorius Klaidas Navic-
kas. Naujoje darbovietėje Agnė susi-
pažino su Lietuvos Konstitucija, civi-
liniais įstatymais ir projektais, susiju-
siais su asociacijomis, politinėmis
partijomis, religinėmis bendruome-
nėmis, vaikų teisių apsauga, baudžia-
mąja sistema. Merginai net vedė eks-
kursijas į du kalėjimus: Lukiškių ir
Vilniaus antruosius pataisos namus.
Dirbdama teisingumo ministerijoje
Agnė labai daug pamatė ir sužinojo,
jos pačios žodžiais tariant, tai – „pa-
žintinė praktika”. Ji pasidžiaugė, kad
tiek daug sužinojo apie Lietuvą, kad
buvo šiltai ir gražiai sutikta.

• • •
Meninę fotografiją ir skulptūrą

studijuojantis Linas Vaitkus Kaune
dirbo Lietuvių išeivijos institute. Ten
jis tvarkė ir rūšiavo archyvus, doku-
mentus, laikraščius. Darbo metu per-

skaitė labai daug straipsnių, rašė jų
santrumpas, atrinkinėjo nuotraukas
ir sekė jų datas, ieškojo įžymių žmo-
nių nuotraukų. Daugiausia dirbo
organizacinį darbą, nors buvo progų
susitikti ir su Lietuvos fotografais
Aleksandru Macijausku ir Romualdu
Rakausku. Linui patiko apžiūrėti ir
aptarti darbus su pačiais fotografais.

Vilniuje Linas stažuojasi Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje, kuris
yra seniausias muziejus Lietuvoje,
įkurtas 1855 metais kaip Senienų
muziejus. Tai pati didžiausia šalies is-
torinio kultūros paveldo saugykla
Lietuvoje. Šioje darbovietėje stažuo-
tojas turi nufotografuoti visus muzie-
jaus pastatus, tad daug ką aplankė,
pamatė bei sužinojo. Linas jau nufo-
tografavo Gedimino pilies bokštą,
Vilniaus gynybinės sienos bastėją.
Pasak jo, tai buvo ir gera pažintis su
Vilniumi. Kaip ir Kaune, jis susitiko
su keliais fotografais. Sostinėje teko
garbė pabendrauti ir su Stanislovu
Žvirgždu, pabuvoti jo galerijoje.

• • •
Milda Sasnauskaitė, studijuojan-

ti viešbučių, restoranų ir turizmo
vadybą, savo stažuotę atliko Kauno
senamiestyje įsikūrusiame keturių
žvaigždučių viešbutyje „Daugirdas”
ir Vilniuje – ant Neries kranto, mies-
to centre, pastatytame keturių su
puse žvaigždučių viešbutyje „Radis-
son Blu”. Kaune jai teko padirbėti ir
padavėja lauko bare, ir tvarkyti elek-
troninį viešbučio puslapį. „Daugirdo”
viešbučio internetinėje svetainėje ji
rūpinosi skelbimais, koncertų infor-
macija, dėdavo skelbimus į kitus e.
puslapius. Teko padirbėti ir viename
renginyje – džiazo koncerte. Milda
taip pat ruošė pakvietimus Kauno
aukštuomenei, rūpinosi svečių suso-
dinimu. Kadangi  dirbo pačiam sa-
vininkui, daug laiko praleisdavo pag-
rindiniuose biuruose, kur turėjo pro-
gą stebėti darbą iš arti.

Perėjusi dirbti į „Radisson Blu”,
Milda pirmiausia dirbo registratūro-

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

Palikę Kauną darbuojamės Vilniuje
LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

je. Čia daugiausia teko bendrauti su
klientais ir atsakinėti į jų klausimus.
Jai labiausiai ir patiko toks darbas su
klientais, nes sutiko daug įdomių
žmonių. Mildą labai stebino, kad už-
sieniečiai, pavyzdžiui, kinai, mokėjo
lietuviškai. Po registratūros ji pateko
dirbti į konferencijų centrą, atsakin-
gą už visus verslo susitikimus ir kon-
ferencijas, vykstančias viešbutyje.
Ten taip pat daugiausia bendravo su
klientais, susipažino su renginių
organizatoriais. Milda sakė, jog „Ra-
disson Blu” jai primena JAV viešbu-
čius, nors, pastebėjo ji, Europos vieš-
bučių žvaigždučių įvertinimai ski-
riasi nuo Amerikos.

• • •
Kaune stažuotę pradėjęs Lokys

Gust įsidarbino „Akademinėje kredi-
to unijoje”. Čia jis gavo du skirtingus
darbus. Pirmiausia dirbo archyvuose
(juose ir praleido didžiąją dalį sta-
žuotės Kaune), kur pagal datą arba
vardą dėliojo dokumentus. Kitas pro-
jektas – organizuoti informaciją apie
narių paskolas: kiek jie vėlavo su-

simokėti ir kiek tai keičia jų moka-
mas sumas. Lokys dirbo su „Excel”
programa: suvedinėjo informaciją,
kad viskas būtų vienoje vietoje; pagal
ją darbdaviai galės susidaryti bendrą
nuomonę apie bendroves, matyti,
kaip joms sekasi.

Vilniuje Lokys dirba audito ir
buhalterijos paslaugų įmonėje ,,Audi-
fina”. Pirmąją savaitę jis suvedinėjo
duomenis į kompiuterį ir tikrino, ar
visi duomenys yra teisingi. Antrąją
savaitę gavo dar porą darbų. Jis per-
skaitė ir perrašė anglų kalba pa-
rašytą įmonės informaciją apie ben-
droves. Taip pat sukūrė formą, kuri
parodo, kaip kompanijos leidžia pini-
gus, prižiūri savo biudžetą. Dabar Lo-
kys tikrina matematinę dalį ir skai-
čių tikslumą, kad bendrovė galėtų
gauti leidimą parduoti tam tikrus
kreditus. Jis džiaugiasi, galėdamas
dirbti su matematiniais apskaičiavi-
mais, o ir darbdaviai labai patenkinti,
turėdami tokį darbštų stažuotoją.
Lokys Gust turi bakalauro laipsnį
matematikos ir ekonomikos srityje iš
Northwestern University.

Milda Sasnauskaitė. Lokys Gust darbe.

Linas Vaitkus prie Lietuvių išeivijos instituto. Agnė Sasnauskaitė.
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Airija susirùpinusi dèl netikrû santuokû�  

Çekû turisto atminimâ� ženklins kryžius

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Naujosios sąjungos (NS, sociallibera-
lų) atstovai Vyriausiajai rinkimų ko-
misijai (VRK) įteikė piliečių parašus,
kad Seimas svarstytų jų parengtus įs-
tatymų pakeitimus dėl palankesnių
sąlygų piliečiams rengti referendumą
bei įstatymų pataisas. 

Parašus įteikusio Naujosios są-
jungos vadovo Artūro Paulausko tvir-
tinimu, iš viso surinkti 53,246 para-
šai. Jų tikrumą dar tikrins VRK. No-
rint teikti teisės aktų projektus par-
lamentui, tinkamų parašų turi būti
ne mažiau kaip 50,000. Parašus VRK
turi patikrinti per dvi savaites. 

,,Įstatymas mums duoda dvi sa-
vaites, po to išvadą pateiksim Seimui,
ir jei bus nustatyta, kad yra reikalin-
gas parašų skaičius, Seimas Statuto
nustatyta tvarka turės pradėti svars-
tyti įstatymo pataisas”, – sakė VRK
pirmininkas Zenonas Vaigauskas. 

Socialliberalai siūlo keisti Pilie-
čių įstatymų leidybos iniciatyvos ir
Referendumo įstatymus. ,,Įstatymo
pakeitimo tikslas – sudaryti galimybę
Lietuvos piliečiams rengti referendu-
mą ir įstatymo projektus. Šiandien
galiojantis įstatymas tiek šitą teisę
suvaržo – laiko, formalumų prasme,

kad niekada dar nepavyko niekam
surinkti 300,000 parašų ir paskelbti
referendumą, taip pat nei vienas ban-
dymas teikti projektą Seimui iš Lie-
tuvos piliečių nebuvo teigiamas”, –
sakė NS vadovas A. Paulauskas. 

Referendumo įstatyme norima
gerokai pailginti piliečių parašų rin-
kimo laiką. Vietoj šiuo metu esančio
trijų mėnesių siūloma nustatyti šešių
mėnesių laiką 300,000 Lietuvos pi-
liečių parašų surinkti. Be to, siekia-
ma, kad pasirašantieji galėtų naudo-
tis ne tik pasu ar tapatybės kortele,
bet ir vairuotojo, pensininko, neįga-
liojo, nukentėjusio asmens (tremti-
nio) pažymėjimais. 

Piliečių įstatymų leidybos inicia-
tyvos įstatyme siūloma numatyti,
kad 50,000 piliečių, turinčių rinkimų
teisę, parašų dėl įstatymo projekto
teikimo parlamentui privalo būti su-
rinkti ne per du mėnesius, kaip yra
dabar, o per keturis. Sumanymo pa-
lengvinti piliečių įstatymo leidybos ir
referendumo rengimo teises socialli-
beralai ėmėsi, kai nepavyko laiku su-
rinkti reikiamo parašų skaičiaus pa-
skelbti referendumui dėl naujos Sei-
mo paleidimo galimybės.

Îteikti parašai dèl Referendumo �
îstatymo keitimo

Be elektros liko õimtai vartotoj¨�

Klaipèdâ vèl papuošè gražuolis laivas Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Airijos institucijos susirūpino netik-
romis santuokomis tarp Europos Są-
jungos (ES) ir trečiųjų šalių piliečių,
bet į Lietuvos ambasadą kol kas ne-
sikreipė. 

Tai ambasados patarėja Natalija
Bacevičienė  sakė po to, kai vietos ži-
niasklaidoje pasirodė pranešimų apie
nigeriečių ir indų netikras santuokas
su Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pi-
liečiais. Diplomatės teigimu, taria-
mos santuokos, kai trečiųjų šalių pi-
liečiai tuokiasi su Europos Sąjungos
(ES) piliečiais siekdami likti ES, Airi-
joje yra rimta problema, kuria pasta-
ruoju metu susirūpinta. 

N. Bacevičienė sakė girdėjusi iš

Latvijos konsulų, jog kaimyninės ša-
lies ambasada dažnai palaiko ryšius
su Airijos registracijos tarnybomis
dėl santuokų. Tuo metu į Lietuvos at-
stovybę Airijos įstaigos dėl to kol kas
nesikreipė nė karto. 

Jungtinėse Valstijose ir Izraelyje
dirbusi diplomatė sakė, kad šiose ša-
lyse labai griežtai tikrinama, norint
įsitikinti, ar santuoka nėra tariama.
Internetinis tinklalapis belfasttele-
graph.co.uk neseniai pranešė, kad ne
ES piliečių, siekiančių likti ES kaip
ES piliečių sutuoktiniai, skaičius nuo
2006 m. padvigubėjo. Anot tinklala-
pio, nigeriečiai ir indai sudaro didelę
dalį tokių santuokų su ES piliečiais,
ypač iš Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
– Žuvusio devyniolikmečio Jan Ho-
lup – nelaime pasibaigusios čekų
skautų kelionės po Lietuvą dalyvio –
atminimą ženklins kryžius prie kelio
Pakapių kaime. 

Taip savo bendraamžio atminimą
panoro pagerbti čekų skautai, daly-
vavę kelionėje, kai Jan buvo sunkiai
sužalotas sugriuvus apleistam stati-
niui, kuriame nuo lietaus slėpėsi šios
šalies turistai. Po sužalojimo praėjus
kelioms dienoms vaikinas mirė savo
gimtadienio rytą, rugpjūčio 4 d., Kau-

no klinikose.
Pirmiau nei skautų prašymas

leisti įamžinti nelaimės vietą Kauno
rajono savivaldybę pasiekė laiškas iš
Čekijos ambasados, kuriame amba-
sadorius Radek Pech ambasados var-
du dėkojo savivaldybei už geranoriš-
kumą ir pasiūlytą pagalbą. 

Kauno rajono savivaldybė parin-
ko kryžiui vietą, suderino visus for-
malumus su kitomis įstaigomis. Pa-
kapių kaime jau paruošta vieta kry-
žiui statyti, vėliau aikštelė bus užsė-
ta žole, sutvarkyta aplinka.

Bažnyçiai siùloma grâžinti jos valdomâ,
bet teisiškai jai nepriklausantî turtâ�
Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –

Teisingumo ministerija siūlo grąžinti
Bažnyčiai jos valdomą, bet teisiškai
jai nepriklausantį turtą. Šį klausimą
svarstė Ministrų kabinetas. Pritarus
Vyriausybei, projektas keliaus į Seimą. 

Apie 400–500 bažnyčių, koplyčių
ir kitų religinių objektų sovietų val-
džia po Antrojo pasaulinio karo pagal
dokumentus nacionalizavo, bet iš
Bažnyčios neperėmė, sakė teisingu-
mo ministras Remigijus Šimašius. 

,,Po karo, kai buvo nacionalizuo-
tas visas Bažnyčios turtas, dalis to
turto buvo perimta valdyti sovietų
valdžios, ir tas turtas yra grąžintas
pagal restitucijos įstatymus. Kita da-
lis turto, kuris buvo pagal dokumen-
tus nacionalizuotas, tačiau paliktas
valdyti Bažnyčiai – šito turto santy-
kių įstatymas neišsprendė”, – sakė
ministras.

,,Siūloma priimti įstatymą, pagal
kurį būtų numatyta labai aiški supa-
prastinta tvarka, pagal kurią būtų tu-
rimi dokumentai, kad iki okupacijos
turtas priklausė Bažnyčiai, kad per
okupacijos laiką jis buvo naudojamas
religinėms reikmėms, ir tai leistų
turtą įteisinti Bažnyčios vardu”, –
teigė R. Šimašius. 

Pasak Teisingumo ministerijos,
šiuo metu Lietuvoje keleto šimtų re-
liginės paskirties pastatų – bažnyčių,

cerkvių, varpinių, koplyčių ir kitų –
nuosavybės teisės nėra įregistruotos
arba jos priklauso nebeveikiančioms
institucijoms: vykdomiesiems komi-
tetams, deputatų taryboms. 

Ministro teigimu, visoje šalyje
gali būti apie 400–500 bažnyčių, kop-
lyčių ir kitokio Bažnyčios turto. Anot
R. Šimašiaus, jei būtų priimtas, įsta-
tymas padėtų Bažnyčiai išvengti tei-
sinių problemų. 

,,Padėtis yra tikrai paradoksali,
nes kai kuriais atvejais Bažnyčia net
nežinodavo, kad tas turtas yra nacio-
nalizuotas, nes elektros sąskaitas ap-
mokėdavo parapija ir Bažnyčia, ir vis-
ką iš tikrųjų tvarkė, ir nuo durų rak-
tus turėjo, tačiau dokumentai rodo
ką kita. Tai gali sukelti įvairias teisi-
nes problemas ir nesklandumus kuo
įvairiausiose situacijose – ar parduo-
ti, ar kažkokius ūkinius reikalus
tvarkyti. Tų reikalų sutvarkymui ir
siūloma priimti naują įstatymą”, –
sakė ministras. 

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę buvo priimti du įstatymai, nu-
matantys teisę religinėms bendrijoms
susigrąžinti iš jų atimtus pastatus.
Tačiau nebuvo numatyta galimybė
įteisinti nuosavybę to turto, kuris bu-
vo paskelbtas nacionalizuojamu, bet
iš tikrųjų neperimtas, o paliktas reli-
ginėms bendruomenėms naudotis.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (DELFI.
lt) – Rugpjūčio 23 d. Klaipėdos krui-
zinių laivų terminale stovėjo kruizi-
nis laivas „Empress”, atplukdęs
1,500 ispanakalbių turistų. 

Laivas krantinėje stovėjo pus-
dienį. Keliautojai turėjo nedaug laiko
susipažinti su Klaipėdos senamiesčiu,
tačiau kai kurie jų spėjo pamatyti Pa-
langą ir Kuršių neriją.

Laivas „Empress” yra 210,81
metro ilgio ir 34,4 metro pločio. Jis
gali plukdyti 2,020 keleivių, kuriuos
aptarnauja maždaug 1,000 įgulos narių. 

Paskaičiuota, kad vidutiniškai
vienas kruizinio laivo keleivis uoste
išleidžia maždaug 60 eurų. „Emp-
ress” Klaipėdoje šią vasarą iš viso
lankysis devynis kartus. Paskutinį
kartą jis atplauks rugsėjo mėnesį. 

Šįmet kruizinių laivų sezonas
baigsis rugsėjo 23 dieną. Iš viso krui-
ziniai laivai į Klaipėdą užsuks 48 kar-
tus. Tikimasi, kad keleivių skaičius
bus ne mažesnis negu praėjusiais me-
tais – pernai kruiziniai laivai į Klaipė-
dą užsuko 50 kartų ir atplukdė   33,512
žmonių.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Po naktį praūžusios stiprios liūties,
Lietuvoje elektros rugpjūčio 23 d. iš
viso neturėjo apie 200 vartotojų, ku-
rie visi yra labiau nukentėjusioje Ry-
tų skirstomųjų tinklų (RST) teritorij
oje. 

RST dispečerinės centro vadovas
Ervinas Pareigis sakė, kad apie 100
vartotojų elektros negauna Marijam-
polės ir antra tiek – Trakų rajonuo-
se. ,,Tačiau gedimus šaliname ir tiki-
mės, kad visiems vartotojams elekt-

ros tiekimas bus atstatytas per porą
dienų”, – sakė jis. 

Tuo tarpu Vakarų skirstomųjų
tinklų (VST) teritorijoje elektros ne-
turinčių klientų nebeliko, patvirti
no įmonės atstovė Giedrė Vinickienė.
,,Galbūt kažkur yra atsiradusių pa-
vienių naujų atvejų, tačiau liūties pa-
darinius jau sutvarkėme”, – sakė ji.

Rugpjūčio 23 d. iš ryto dėl liūties
ir perkūnijos elektros neturėjo apie
3,000 VST ir apie 900 RST klientų.

Laivas „Empress“ yra 210,81 m. ilgio ir 34,4 m. pločio.          lrytas.lt nuotr.

Kaunas, rugpjūčio 23 d. (ELTA).
– Rugpjūčio 22 d., Juodojo kaspino
dienos išvakarėse, Senosiose Kauno
kapinėse (Ramybės parke) iškilmin-
gai atidengtas Kovotojų už Lietuvos
laisvę Motinai paminklas. Šio pamin-
klo sumanytojai – Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS),
autoriai – skulptorius Vidmantas Gy-
likis, architektai prof. Jonas Anuške-
vičius ir Vytenis Izokaitis. Žuvusio sū-
naus – partizano – gedinčią Motiną
įamžinęs varinis paminklas paga-
mintas už LPKTS surinktas lėšas. Kau-
no miesto savivaldybė paminklo ap-
linkai sutvarkyti skyrė 50,000 litų. Pa-
minklo atidengimo proga Kauno įgu-
los karininkų ramovėje įvyko Stanis-
lovo Abromavičiaus knygos ,,Parti-
zanų Motinos” pristatymas.

ELTA nuotr.



Stokholmas, rugpjūčio 23 d.
(BNS) – Slaptus Jungtinių Valstijų
dokumentus apie karą Afganistane
skelbiančio interneto tinklalapio
,,Wikileaks” įkūrėjas Julian Assange
įtaria, kad prie jam pateiktų kaltini-
mų išprievartavimu galėjo prisidėti
Pentagonas. Tai jis sakė interviu Šve-
dijos laikraščiui ,,Aftonbladet”, ku-
riuo remiasi BBC.

Rugpjūčio 20 d. buvo išduotas or-

deris suimti 39 metų Julian Assange
dėl kaltinimų išprievartavimu. Ta-
čiau jau kitą dieną visi kaltinimai
buvo panaikinti.

,,Nemanau, kad yra priežasčių
įtarti, jog J. Assange tikrai kaltas dėl
išprievartavimo”, – teigiama proku-
rorės Eva Finne pareiškime.

Interviu Švedijos laikraščiui ,,Af-
tonbladet” Julian Assange sakė, kad
jį tokie kaltinimai apstulbino. Jis
teigė niekada neturėjęs lytinių san-
tykių su moterimi prieš jos valią. J.
Assange taip pat pareiškė manąs, kad
nepaisant to, jog kaltinimai buvo
panaikinti, bus imamasi kitų gud-
rybių.

,,Nežinau, kas už to stovi. Tačiau
mus įspėjo, kad, pavyzdžiui, Penta-
gonas imsis įvairių nešvarių gudry-
bių, kad mane sunaikintų”, – sakė J.
Assange.

,,Wikileaks” yra Švedijoje įkurta
ne pelno siekianti organizacija, pri-
skiriama tiriamajai žurnalistikai,
kurios pagrindinė veikla yra skelbti
originalius, slaptus ir neredaguotus
dokumentus. Visai neseniai ,,Wiki-
leaks” paviešino slaptus JAV kariuo-
menės dokumentus, atskleidžiančius
neskelbtus faktus apie JAV karus
Irake ir Afganistane. Ši nutekėjusi
informacija sukėlė didžiulį triukšmą
visame pasaulyje.
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TALINAS
Estijos karinės jūrų pajėgos pa-

skelbė suradusios tris Didžiosios Bri-
tanijos karo laivus, kurie nuskendo
užplaukę ant minų, padėdami Estijai
kovoti dėl nepriklausomybės po Pir-
mojo pasaulinio karo. Kariškių pra-
nešime nurodoma, kad britų karo
laivų ,,HMS Cassandra”, ,,HMS
Myrtle” ir ,,HMS Gentian” likučiai
rasti netoli Saremos salos prie vaka-
rinių Estijos krantų. Pranešama, kad
laivų korpusai guli 60–100 metrų
gylyje. 

MANILA
Įkaitų krizė Filipinų sostinėje

baigėsi – Manilos policija įsiveržė į
autobusą, kuriame buvęs policijos
pareigūnas laiko įkaitus, ir nušovė
pagrobėją. Tokių veiksmų imtasi, kai
iš autobuso pasigirdo šūviai. M-16
ginklu ginkluotas vyras, užgrobęs
autobusą, taip greičiausiai pasielgė
norėdamas susigrąžinti buvusį dar-
bą. Policininkas buvo atleistas dėl
plėšimo, reketo ir su narkotikais su-
sijusių nusikaltimų. 

BEIJING
Rytų Azijos šalių ministrai susi-

tarė dėl bendros geležinkelių siste-
mos sukūrimo. Ši sistema sujungs
daugiau nei 300 mln. žmonių, gyve-
nančių vienos iš didžiausių pasaulyje
Mekongo upės baseine. Kinijos, Viet-
namo, Tailando, Kambodžos, Laoso
ir Mianmaro atstovai pasirašė susi-
tarimą dėl savo geležinkelių sistemų
sujungimo. Šiuo metu šių šalių gele-
žinkelių sistemos nėra sujungtos,
išskyrus atšaką, kuri jungia Kiniją ir
Vietnamą. Laose iš viso nėra gele-
žinkelių sistemos.

DUŠANBĖ 
Iš Tadžikistano kalėjimo pabėgo

25 kaliniai, tarp kurių – 7 maišti-
ninkai islamistai. Tai įvyko šalies
sostinėje Dušanbėje. Skelbiama, kad
per pabėgimą nusikaltėliai nužudė
mažiausiai penkis kalėjimo prižiūrė-
tojus ir pasiėmė jų ginklus. Apie įvykį
įspėti pasieniečiai. Pranešama, kad

tarp pabėgusių kalinių yra Rusijos ir
Afganistano piliečių.

ANKARA
Turkija išbrauks keturias šalis,

įskaitant Rusiją, iš išorės saugumo
grėsmių sąrašo, persvarstant šalies
nacionalinio saugumo strategiją.
Naujoje nacionalinio saugumo strate-
gijoje, kurios projektą spalį svarstys
Nacionalinio saugumo taryba, Ru-
sija, Graikija, Iranas ir Irakas išbrau-
kiamos iš vadinamosios Raudonosios
knygos – nacionalinio saugumo poli-
tikos dokumento – kaip ,,esminės
išorinės grėsmės”. 

TEHERANAS
Iranas pradėjo masinę dviejų

tipų greitaeigių raketas nešančių
katerių statybą, kurie sustiprins ša-
lies pakrančių apsaugą, taip pat per-
spėjo savo priešus nežaisti su ugnimi.
Raketinių katerių statybos linijų
atidarymo iškilmės įvyko kitą dieną
po to, kai Irano prezidentas M. Ah-
madinejad paskelbė, jog jo šalis pra-
dės gaminti bepiločius bombonešius,
kurie neš mirtį Teherano priešams.

KAIRAS 
Somalio piratai už rugpjūčio 2

dieną užgrobto Egipto laivo palei-
dimą pareikalavo 4 mln. JAV dolerių
išpirkos. Su Panamos vėliava plaukęs
,,MV Suez” krovininis laivas su ce-
mento kroviniu buvo užgrobtas, kai
plaukė per Adeno įlanką. Skelbiama,
kad piratai į laivą pateko jį apšaudę.
Laive buvo 23 narių įgula. 11 įgulos
narių – Egipto piliečiai. Kol kas laivo
savininkai atsisako mokėti išpirką ir
vadina ją per didele. Šiuo metu vyks-
ta piratų ir laivo savininkų derybos.

CANBERRA
Per Australijoje vykusius visuo-

tinius rinkimus nė vienai partijai
nepavyko surinkti pakankamai balsų
vyriausybei sudaryti. Remiantis ne-
galutiniais duomenimis, opozicinė
koalicija, kuriai priklauso Liberalų ir
Nacionalinė partijos, gavo 73 vietas
parlamente, o valdančioji Leiboristų
partija – 72 vietas. Iš viso parlamente
yra 150 vietų. Taigi norinti sudaryti
vyriausybę, reikia turėti mažiausiai
76 mandatus. 

,,Wikileaks” îkùrèjas teigia, kad prie
kaltinimû galèjo prisidèti Pentagonas

Maskva, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Rusijos Kaliningrado srities pagrindi-
niame mieste šeštadienį mažiausiai
700 opozicijos protestuotojų reikala-
vo, kad šalies premjeras Vladimir Pu-
tin grąžintų ankstesnę tvarką, pagal
kurią regionų gubernatoriai buvo
renkami, o ne skiriami.

Šios akcijos organizatoriai sakė,
kad Pietiniame parke Kaliningrado
mieste susirinko 800 protestuotojų, o
Vidaus reikalų ministerija nurodė,
kad jų buvo apie 700. Taip pat buvo
reikalaujama, kad Kaliningrado sri-
ties gubernatoriaus pareigas laikinai
einantis Georgij Boos sumažintų
komunalinių paslaugų įkainius.

Mitingas vyko gavus leidimą,
jokių pažeidimų jo metu neįvyko.
Tvarką prižiūrėjo kelios dešimtys
milicijos pareigūnų, kurie į demons-
trantų veiksmus nesikišo.

Tuo tarpu pranešama, kad Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev į
Kaliningrado srities gubernatoriaus
pareigas parinko vietos valdančiosios
partijos vadovą, kuris pakeis ankstes-
nį šio regiono vadovą, Kremliaus pa-
lankumą praradusį dėl ekonomi-
kos problemų ir opozicijos protestų.
Kaip nurodė Kremliaus spaudos
tarnyba, šalies vadovas šio tarp Len-
kijos ir Lietuvos įsiterpusio regiono
dūmai pateikė svarstyti Nikolaj
Cukanov kandidatūrą. 45 metų N.
Cukanov yra valdančiosios partijos
,,Vieningoji Rusija” regioninės politi-
nės tarybos sekretorius Kaliningrado
srityje. 

Kandidatas į srities gubernato-
rius pažymėjo, kad regiono prie
Baltijos jūros pagrindinės problemos
yra nedarbas, regiono transporto

atitrūkimas ir būstų komunali-
nio ūkio mokesčių dydžiai. N. Cu-
kanov nuomone, taip pat būtina
spręsti padėtį, susijusią su žemės
ūkio produkcijos gamintojais, kurie
šiuo metu turi sunkumų dėl eksporto
muitų. 

Kaliningrado sritis, anksčiau va-
dinta Rytų Prūsija, priklausė Vokie-
tijai, tačiau po Antrojo pasaulinio
karo buvo prijungta prie Sovietų
Sąjungos. Šis regionas Kremliui kelia
daug rūpesčių dėl ekonomikos prob-
lemų ir opozicijos protestų. 

Kadenciją baigiantis guberna-
torius Georgij Boos nebuvo įtrauktas
į kandidatų sąrašą, kurį valdančioji
partija ,,Vieningoji Rusija” pateikė
prezidentui D. Medvedev. Šis žingsnis
laikomas vienu iš negailestingiausių
regiono vadovo nušalinimu Rusijoje
per pastarąjį laikotarpį. 

G. Boos, kurio atsistatydinimo ne
kartą reikalavo opozicija, kadencija
baigsis rugsėjo pabaigoje. Šių metų
sausio 30 dieną Kaliningrade daugiau
nei 10,000 žmonių dalyvavo demons-
tracijoje, kurioje buvo protestuojama
prieš G. Boos ir Rusijos premjerą
Vladimir Putin. Šie protestai buvo
didžiausi nuo ekonomikos krizės pra-
džios šalyje 2008 metais. 

Vietos milicija nurodė, kad šeš-
tadienį vykusioje panašioje protesto
akcijoje dalyvavo apie 700 opozicijos
šalininkų. Tuo tarpu opozicijos ju-
dėjimas ,,Solidarumas” pranešė, kad
protestavo apie 5,000 žmonių. 

Kaip rašo dienraštis ,,Vedomos-
ti”, Kaliningrado srities ekonomika
pernai nusmuko 13 proc., o inves-
ticijų sumažėjo net 30 proc. 

Kaliningrade protestuotojai
reikalavo grâžinti gubernatoriaus

rinkimus 

Pasaulio naujienos
EUROPA

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI

AUSTRALIJA

AZIJA

„Wikileaks“ kūrėjo sprendimas pa-
viešinti slaptus JAV kariuomenės do-
kumentus sukėlė didžiulį triukšmą
visame pasaulyje.            EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
21 EILINIS SEKMADIENIS

ANKŠTI VARTAI, 
PRASIPLĖSKITE!

„Pakelkite savo sąramas, vartai!
Plačiai atsidarykite, amžinosios du-
rys, kad įžengtų Garbės karalius!”–
skaitome 24-oje Dovydo psalmėje.
Kas gi tas tikrasis Karalius, jei ne
vienintelis Atpirkėjas Kristus, kuris,
būdamas Dievas, klusnumu visiškai
nusižemino iki pačios mirties ant
kryžiaus (Fil 2, 8). Viešpats savano-
riškai – dėl mūsų galutinės laimės –
prisiėmė mirtį. Jis (iš meilės mums)
apmirė sau. Deja, dėl to, kad didelė
dalis žmonių nesirūpina pažinti
Dievą (Rom 1, 28), šis Jėzaus panašu-
mas į apmirusį kviečių grūdą jiems
atrodo kvailybė (1 Kor 27).

Tačiau iš tikrųjų viskas yra ki-
taip. Tiems, kurie tiki ir brangina
apreikštą Dievo žodį, Dievo kvailystė
daugybę kartų pranoksta arogan-
tišku puikybės fraku apsivilkusią
žmogiškąją išmintį (1 Kor 1, 25).
Tikintiesiems Šventojo Rašto žodžiai
yra Jėzaus avių vartai (Jn 10, 6), pro
kuriuos jie drąsiai eina ir suranda
dieviškos žalumos kilimu pasidabi-
nusią oazę.

Kai Jėzus mus kviečia į gyvenimo
pilnatvę žengti pro ankštus vartus
(Lk 13, 24), kad paskui mums galėtų
atsiverti plačiosios Velykų menės
durys, Jis žino, ką sakąs.

Kartą nusiminęs bakalėjininkas
atėjo vienam išminčiui pasiskųsti,
kad kitoje jo parduotuvės pusėje įsi-
kūrė prekybos tinklo parduotuvė,
sužlugdysianti jo verslą. Tas išmin-
tingas žmogus jam tarė: „Jei tu bi-
jaisi tos prekybos tinklo savininko,
imsi jo nekęsti. Ir neapykanta atneš
tau pražūtį.” – „Tai ką man daryti?”
– klausė kraustydamasis iš galvos
bakalėjininkas. „Kas rytą išeik į gat-
vę ir palaimink savo parduotuvę,
linkėdamas jai gerovės. Tada pasisuk
į prekybos tinklo parduotuvę ir taip
pat palaimink.” – „Ką? Laiminti savo
varžovą ir žlugdytoją?” – „Kiekvienas
jam suteiktas palaiminimas tau
atsilieps nauda. Kiekvienas palinkė-
tas blogis tave sužlugdys.”

Po šešių mėnesių bakalėjininkas
grįžo pranešti turėjęs savo parduotu-
vę uždaryti, kaip kad bijojo, tačiau
dabar jis yra atsakingas už prekybos
tinklo parduotuvę ir jam sekasi ge-
riau nei kada nors anksčiau.

Tai kas gi yra tie ankšti vartai ir
siauras kelias, kuriuo einantiesiems
žadama ne tik spindulingoji amžiny-
bės palaima, bet, pagal Dievo valią, ir
žemiškosios gerovės malonė? Tai vi-
sapusiškas klusnumas Mokytojui,
kuris, pasinaudodamas savo sekėjų
ištikimybe, net blogus dalykus mūsų
gyvenime gali paversti gerais (Rom 8,
28). Jei ne keiksime, bet Viešpaties
vardu laiminsime tą, kuris mums
iškrėtė kiaulystę, tiesa, neretai dėl

dedamų nemenkų pastangų, turėsi-
me brautis tarsi per džiunglių tank-
mę, tačiau tai atsipirks tūkstante-
riopai. Galbūt ne visiems bus lemta
atidaryti žvilgančius prekybos na-
mus, kuriuose darbdavių bei paval-
dinių santykiai bus grindžiami vienas
kitam pagarbos ir teisingumo princi-
pais, tačiau svarbiausia, jei nuolat
stengsimės paklusti savajam Dievui,
tada ant mūsų priešgyniautojų galvų
bus dedamos raudonos atsivertimo
žarijos, nes ne pikto leisimės nugali-
mi, bet nugalėsime pikta atkakliu ge-
rumu (Rom 12, 20–21).

Pro ankštus gyvenimo vartus
mums skirta eiti visą likusį gyveni-
mą, nes jei kada nors ateityje užsi-
mirštume ir atsiduotume kokios nors
kerinčios pagundos žavesiui, rizikuo-
tume pasidaryti atmestini (1 Kor 9,
27). Veikliųjų krikščionių vyrų tarp-
tautinės bendrijos įkūrėjo Demoso
Šakarijano knygoje „Laimingiausi
žemėje žmonės” rašoma apie vieną
garsų protestantų evangelistą, per
kurį Dievas darė stebuklus: žmonės
išgydavo ir savo gyvenimus patikėda-
vo Kristui. Deja, jis buvo godus pi-
nigų. Vieno evangelizacinio sambūrio
metu jis sakė pamokslą, ir jo žodžiai
(Šventosios Dvasios įkvėpti) tiesino
Jėzui kelius į žmonių širdis. Tačiau
jis Dievo žodžio skelbimo pabaigoje
pradėjo šaukti: „Ištuštinkite pinigi-
nes, bičiuliai, kad Visagalis galėtų
pripildyti jus visais Dangaus turtais”
ir pats pradėjo rinkti atviraširdžių
žmonių aukas. Šią savo begėdišką
kaulijimo akciją jis tol tęsė, kol žmo-
nės suaukojo išties daug pinigų. Pas-
kui, kai prižiūrėtojai raštinėje suskai-
čiavo dolerius, netikėtai pro užtvaras
įsiveržė tas pamokslininkas ir... ne-
delsdamas pravėręs savo lagaminėlį
pradėjo grūsti vidun ant stalo gulėju-
sius banknotus. Kažkuris iš prižiūrė-
tojų sulaikė jį už rankos, tačiau D.
Šakarijanas prisiminė Biblijos žo-
džius: „Kas gali pakelti ranką prieš
Viešpaties pateptąjį ir būti be kaltės”
(1 Sam 26, 9) ir leido tam evangelis-
tui su visais paaukotais pinigais pa-
sprukti. Šis žmogus buvo dažnai pri-
simenamas maldose...

Vis dėlto, laikantis teisingumo,
šiuo atveju buvo galima ir kitaip pa-
sielgti: duoti tam evangelistui – dva-
sios vargšui – tik tam tikrą dalį (pa-
vyzdžiui, jo kelionės išlaidoms pa-
dengti) paaukojimų.

Šis įvykis tegul mums niekados
neleidžia užmiršti, kad yra „pirmų,
kurie bus paskutiniai” (Lk 13, 30) ir,
kai stengiamės vykdyti visus Jėzaus
bei Jo įsteigtos Bažnyčios priesakus,
mūsų nešama visų gyvenimo vargelių
našta ne tik mūsų neprislėgs, bet
priešingai: ilgainiui matysime kaip
tolydžio tie ankšti gyvenimo vartai
vis platėja ir platėja.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Sabina Ancerys, gyvenanti Porter IN, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dė-
kojame.

NIDA ŠULCIENÈ
Specialiai ,,Draugui“ iš Lietuvos

Rugpjūčio 14 d., šeštadienį, mies-
to gyventojai pamatę gatvėmis sma-
giai riedantį linksmąjį traukinuką
„Pupsiuką”, svarstė, jog tikriausiai
vyksta kokia nors šventė. Pasigrožėti
mūsų miestu bei jo apylinkėmis iš
visos Lietuvos suvažiavo žurnalistai.
Čia rugpjūčio 14–15 d. vyko Lietuvos
žurnalistų sąskrydis „Žurnalistai už
taiką – 2010”.

Po miestą – „Pupsiuku”

Kiekvienais metais Lietuvos žur-
nalistų sąjunga (LŽS) vasarą orga-
nizuoja žurnalistų sąskrydžius. Jie
kas kartą vyksta vis kitame šalies
mieste. Pernai savo kolegas pailsėti,
papramogauti ir susipažinti su krašto
istorija buvo pakvietę biržiečiai. Šiais
metais gausaus būrio žiniasklaidos
darbuotojų sulaukė Kupiškis.

Svečiams nuobodžiauti nebuvo
kada. Visi atvykusieji buvo susodinti į
traktoriuką „Pupsiuką”, kuris sve-
čius nuvežė į gražiausias miesto vie-
tas. Ištvermingiausieji miesto sta-
dione savo jėgas galėjo išbandyti rip-
kos varžybose. Po varžybų LŽS pir-
mininkas Dainius Radzevičius sakė,
jog ne vienam žaidėjui kilo sumany-
mas suburti ripkos žurnalistų ko-
mandą.

Vėliau svečių kelias suko Palė-
venės link. Čia jie aplankė Palėvenės
dominikonų vienuolyną ir bažnyčią.
Žurnalistei iš sostinės teko ne vieną
dainą sudainuoti, kol kolegos supra-
to, jog pastaroji liko užrakinta vie-
nuolyne. „Baisu nebuvo, tik niekaip
nesupratau kaip atsitiko, kad likau
viena ir nematoma, – juokavo viešnia.
– Paskui ‘vaduotojai’ žadėjo mane
kaip senovėje ant žirgo išvežti iš čia.”

Po smagios kelionės, kurioje ne-
trūko nuotykių, pavakare visi žurna-
listai atvyko į pagrindinę savo sąs-
krydžio vietą – prie Kupiškio marių, į
Uošvės liežuvį. Kol medžiotojai virė
didžiulį katilą savo firminės „bliau-
kos”, vieni skubėjo dienos nuovargį
nuplauti vandenyje, o vyresni – žur-
nalistai senjorai, kas prisėdo ant
suolelio, kas pamažėle vaikščiojo po
salą.

Ilgai lauktas susitikimas

Geros nuotaikos ir kalbų niekam
netrūko. Net iš tolimosios Philadelp-
hia valstijos, JAV, atvyko ukrainietė
Julija Zaslavskaja-Antoniuk, kad pa-
simatytų su savo jaunystės laikų
drauge žurnaliste Danute Kurme-
lavičiūte. „Mes 28-erius metus nema-
tėme viena kitos, – pasakojo Julija. –
Nors esu gimusi ir augusi Kijeve, ta-
čiau ten manęs netraukia grįžti.
Atvykau į Lietuvą, nes čia yra man
mieli, artimi žmonės. Per tuos metus
ryšys su drauge niekada nenutrūko,
žinojome viena apie kitą viską.
Džiaugėmės, kai sekėsi, ir kartu
išgyvenome dėl nesėkmių”.

Pasak J. Zaslavskaja-Antoniuk,
Kupiškis jai patiko savo natūralumu:
„Aš laiminga, kad galėjau maudytis
ežere, o paskui Kupiškio mariose,
vaikščioti basa po pievą. Ten, Ame-
rikoje, mes to jau nebeturime. Dau-
guma maudosi sporto klubų basei-
nuose, o vaikšto tik tais takeliais, ku-
rie yra specialiai tam skirti.” Ilgai
lauktų susitikimų netrūko ir dau-
giau. Po daugelio metų čia susitiko
buvę kurso draugai ar bendradarbiai.

Vakaras niekam neprailgo, nes
pasveikinti svečių ir pasiklausyti
kupiškėniškos šnektos bei dainų
visus pakvietė vietinis folkloro an-
samblis „Kupkėmis”.

Jau saulutei nusileidus į namus
išskubėjo senjorai, o jaunesnieji žur-
nalistai naktį praleido palapinėse.
„Negi praleisime progą miegoti ant
Uošvės liežuvio?”, – šmaikštavo žur-
nalistai.

Nuo kelionės „Pupsiuku” iki
nakvynės ant Uošvės liežuvio

Lietuvos žurnalistai turėjo puikią progą pabendrauti.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600..  
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Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS– Kas ta buožė? – pasiteiravo
Adomas. 

– Tas buožė, ne ta... – paaiškino
teta. – Visus ūkininkus, kurie turėjo
žemės ir netingėjo dirbt, stribai vadi-
no buožėmis.  

Partizanai padėjo palaidoti dėdę,
pažadėjo atkeršyt ir išnyko. Išeida-
mas vienas jų – tas sužeistasis – pali-
ko tetai Aldonai šūsnį primargintų
lapų. Paprašė įkišti į stiklainį ir
užkasti po obelim. Grįžęs pasiims. 

Negrįžo. Prieš keletą metų teta
iškasė trilitrinį ir ištraukė tuos
popierius. Sausi, šiugždantys, lyg
būtų vakar paslėpti. Parodė ir Ado-
mui, tik perspėjo:

– Niekam nesakyk apie juos,
nereikia. Tai paslaptis... 

– Kokia paslaptis?
–  Žinai, žmonių yra visokių. Ir

stribai dar gyvi, kurie tavo dėdę su-
šaudė. 

– Kur? Mūsų kaime?
– Taip... Ir Smauglys gyvas...

Smuglevičius... Tokius kaip tu jis su
malonumu mėtydavo į šulinius že-
myn galva. 

Smauglį pažinojo visi kaimo
vaikai – vadindavo jį „striboku’’ arba
Benosiu, nes per susišaudymą su par-
tizanais kulka jam nunešė nosies
galą. Ir dar žinojo, kad Smuglevičius
gyvena iš Sibiro negrįžusio tremtinio
name. 

–  Turbūt pats ir ištrėmė, – šnibž-
dėjosi kaimynai.  

IX

Išgirdęs šį pasakojimą Adomas
visiškai pametė galvą dėl partizanų. 

–  Aš tam Smaugliui atkeršysiu...
už dėdę Jurgį... Taip atkeršysiu, kad
maža nepasirodys!

Sutemus berniukas tik ir laukda-
vo, kada teta užknarks prie televizo-
riaus. O pats užlipdavo palubėn, išsi-
traukdavo už knygų paslėptus sug-
lamžytus sąsiuvinio lapus ir paslap-
čiom skaitydavo, bandydamas įsivaiz-
duoti save ano sužeisto partizano
vietoj: 

Šis dienoraštis jokiu būdu nėra
skirtas viešumai, aš rašiau jį tik sau.
Tuo atveju, jeigu aš žūčiau, dieno-
raštį prašau perduoti mano mielam
broliui Kostui. Visų kitų, kuriems bus
lemta gyventi ir rasti šį dienoraštį, aš
prašau neskaityti jo, bet sunaikinti.
Tai bus mano paskutinis pageidavi-
mas. Jeigu radėjas bus sulaukęs taip
labai trokštos mūsų brangios Tėvynės
laisvės, tada aš jam iš Anapus siun-
čiu karščiausius sveikinimus, o jeigu
vergijai mūsų Lietuvoje būtų skirta
tęstis, tada lai jis nepabūgsta sunkios
savo dalios, bet, priešingai, aš jam
linkiu galingos dvasinės stiprybės.

Spalio 4 d. Neseniai vėl grįžau į
gimtąsias vietas, į Dzūkijos miškus.
Čia partizanauti lengva – miškai
tankūs, daug pelkių... Žmonės atviri,
draugiški. 

Bunkeryje visi miega. Tik aš
vienas budžiu su savo nesibaigian-
čiomis svajonėmis. Mintys kaip
paukščiai skraido, ir į krūtinę įsilieja
karštos bangos... 

Gyventojų nuotaikos – prastos.
Nuo trėmimo į Sibirus žmonės gelbė-
jasi kaip įmanydami. Pamiškės gy-

ventojai su visa manta sulindo į
mišką. Visi kaip apkvaišę: nežino, nei
kur eiti, nei ką daryti. Kaimuose žmo-
nės iš vienų namų eina į kitus, kad
tik namie neliktų. lr taip per visą die-
ną Jonas eina pas Petrą, o Petras  pas
Joną. Sunku žiūrėti į žmones – taip
jie nusiminę. Daugelio akyse matau
ašaras. Juk brolius, seseris, gimines
tremia. Nerandu žodžių jiems suram-
inti. Ir ką gi aš jiems galiu pasakyti?
Stoviu vienas, atsirėmęs į pušį, ir
galvoju: „Kas liks iš mūsų Lietuvos,
jei šis teroras ilgiau tęsis?”

Bolševikai trėmimui parinko tokį
laiką, kad žmonėms blogiausia slap-
stytis. Miške daug sniego, pėdsakai
aiškūs – nei gyvulį paslėpsi, nei turtą.

X   

Skaitydamas nežinomo parti-
zano dienoraščius, Adomas taip įsi-
jautė, kad net miegas prapuolė. Var-
tydavosi, kuisdavosi – užsnūsdamas
ir vėl pabusdamas, sapnuodamas keis-
tus slogius sapnus... Dažnai regėdavo
save, uždarytą troškiam bunkery. 

Vienas sapnas buvo itin ryškus,
tarsi filmas. 

Sapno pradžioj pro trobos langą
jis su tėvu stebi, kaip per kaimą va-
žiuoja vilkstinė kariškų sunkvežimių
su raudonom žvaigždėm ant šonų. 

– Šukuos mišką, – pasakė tėvas ir
tuo metu, tarsi išgirdę tėvo žodžius,
sunkvežimiai sustojo. Tėvas tučtuo-
jau paliepė vaikui slėptis po lova ir šis
nedvejodamas pakluso. Netrukus
kambary pasirodė svetimi kariški
auliniai – iš po lovos daugiau nieko ir
nesimatė: tik tėvo kojos ir ateivių. 

Keli šūktelėjimai nesuprantama
kalba, pora šūvių ir tėvas krenta nu-
šautas šalia lovos. Besipriešinančią
mamą svetimšaliai kažkur išsiveda. 

Paskui tyla... Ilga ir zvimbianti.
Berniukas guli suakmenėjęs, stebė-
damas priešais save nušautą tėvą...
Gal dieną, gal dvi – kol iš palovio jį
ištraukia kaimynė. Adomas net sapne
nustemba: kaimynė labai panaši į
tetą Aldoną. Tik jaunystėje. Ji vedasi
amo netekusį berniuką į mišką ir ten
apnakvindina partizanų bunkery,
iškastame upelio skardyje, po penki-
akamienės pušies šaknimis. Berniu-
kas pavalgydinamas, nuprausiamas,
o naktį į bunkerį sugrįžta trys parti-
zanai. 

Paryčiais jie persirengia kaimie-
čių drabužiais ir išeina į žvalgybą,
kartu su kaimyne, kuri yra jų ryši-
ninkė. Likęs vienas berniukas ima
žaisti miško brolį. Apsirengia parti-
zano uniforma, atsiraitoja per ilgas
kelnių klešnes ir pasijunta kaip tik-
ras partizanas – drąsus ir trokštantis
atkeršyti už tėvo mirtį. Išsėlina iš
bunkerio ir surengia pasalą vieškeliu
važiuojantiems stribams. Nuverčia
ant kelio medį. Stribai iššoka iš maši-
nos ir vaikosi berniuką po mišką. Pa-
gauna ir muša, reikalaudami pasa-
kyti, iš kur jis gavo uniformą. Ado-
mas jau žiojasi kažką sakyti, bet tuo
metu – išpiltas šalto prakaito – pa-
bunda. 

– Vos neišdaviau... – sušnibžda ir
apsiverčia ant kito šono, – ačiū Die-
vui, tai tik sapnas. 

Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 3

Atkelta iš 3 psl. priežiūrą. Pats
KT pirmininkas Egidijus Kūris per
televizijas reikšmingai grūmoja VSD
veiklą tiriantiems parlamentarams.
Su jais susitikti, su jų surinkta me-
džiaga susipažinti kategoriškai atsi-
sako prezidentas. Iš jų kasdien tyčio-
jasi didieji dienraščiai ir įtakingi tele-
vizijos laidų vedėjai. Seimas dar mė-
gina priešintis: 2007-ųjų sausį priima
nutarimą, reikalaujantį dvylikos
analitinių pažymų, išviešina dalį VSD
veiklos tyrimo medžiagos.

Tačiau į jo sprendimus ilgą laiką
nekreipiamas dėmesys. Tik rugpjūčio
20 d. analitinės pažymos pagaliau
pasiekė parlamentą. Šią žinią paskel-
bęs Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas sakosi dar
nežinąs, ką su jomis darysiąs. Bent
kiek viltingesnių pažeminto Seimo
atsigavimo ženklų nematyti.

Grįžkime prie prokuratūros. Pro-
kurorui J. Lauciui nutraukus V.
Pociūno bylą, pulkininko našlė prašo
prokuratūros vadovų tyrimą atnau-
jinti. Prokuratūros vadovai tai daryti
atsisako. Tačiau Vilniaus apylinkės
antrasis teismas nustato, kad byla
tirta neišsamiai, ir priverčia proku-
rorus prie jos grįžti. V. Pociūno žūtį
tirti patikima prokurorui Mindaugui
Gyliui. Netrukus ir šis prokuroras
bylą nutraukia pakartodamas J. Lau-
ciaus išvadą: pulkininkas mirė dėl ne-
laimingo atsitikimo. V. Pociūno našlė
ir vėl prašo bylos tyrimą atnaujinti.
Ir vėl prokuratūros vadovai nesutin-
ka išvados peržiūrėti.

Tačiau Vilniaus apylinkės pirma-
sis teismas, kaip anksčiau antrasis,
pripažįsta, kad ir šįkart byla tirta
neprofesionaliai ir nurodo prokuro-
rams ją tirti toliau. Šį teismo spren-
dimą generalinė prokuratūra ap-
skundžia Vilniaus apygardos teismui,
bet jis palieka galioti žemesnio teis-
mo sprendimą. Taigi net trys atskiri
teismai nusprendžia, kad valstybės
garbės bylą generalinė prokuratūra
keletą metų nagrinėjo aplaidžiai.

Trečiąkart V. Pociūno byla paskiria-
ma patyrusiam prokurorui Artūrui
Urbeliui. Neseniai jos tyrimas pakeis-
tas į galimo nužudymo tyrimą. Ga-
lutinių išvadų kol kas nėra. Buvęs
generalinis prokuroras, pilietinių
organizacijų paprašytas pradėti
tyrimą dėl žuvusio pulkininko pomir-
tinio šmeižto kampanijos, prašymą
atmetė. Ar naujasis tokį tyrimą
pradės – nežinia.

Čia suminėti kelių metų senumo
įvykiai bene pirmąsyk taip aki-
vaizdžiai atvėrė properšą tarp mūsų
Konstitucijoje įtvirtintos parlamen-
tinės demokratijos ir realios krimi-
nalizuotos anoniminių grupių val-
džios, šokdinančios aukščiausius ša-
lies pareigūnus. Šie įvykiai parodė,
kokia baili ir bejėgė atkurtoje valsty-
bėje tapo tautos atstovybė, sykiu – ir
tauta, kokia paklusni brutaliai slap-
tųjų tarnybų jėgai ir pinigams didelė
dalis krašto žiniasklaidos, kaip toli
nuo tiesos ir teisingumo atsidūrusi
mūsų teisėsauga, nuo Lietuvos vals-
tybės – valstybės saugumas. Jie at-
skleidė šiurpoką mūsų politinės lais-
vės trapumą.

Atsivėrusios valstybės gyvenimo
properšos neįmanoma užkalbėti mo-
ralizuojančiomis pirmųjų asmenų
kalbomis ar jų atsainiu tarstelėjimu –
„nieko įdomaus”. Jos negalima už-
dainuoti patriotinėmis dainomis,
užversti simbolinėmis Baltijos kelio
plytomis, ištrinti isteriškais dien-
raščių rašiniais. Lietuvos Respublika
vargiai atgaus demokratinę savo ta-
patybę nuosekliai neatsakiusi į Vy-
tauto Pociūno ir jo žūties iškeltus
klausimus. Pritrūkę drąsos ir valios
atsakymų išsireikalauti, rizikuojame
likti uždarame atsikartojančios savi-
valės ir dauginamo cinizmo rate.

Alfa.lt

Darius Kuolys – kultūros istorijos
tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, bu-
vęs Lietuvos kultūros ir švietimo minis-
tras ir prezidento Valdo Adamkaus
patarėjas, vienas iš pilietinės organi-
zacijos ,,Piliečių santalka” steigėjų.

PULKININKO ŽŪTIS – 
„NIEKO ĮDOMAUS”?
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Cicero lietuvių naujienos
EDVARDAS ŠULAITIS

Ir karštomis sekmadienio die no -
mis Cicero Šv. Antano bažnyčioje
vyk s tančias lietuviškas pamaldas
lan ko mūsų tautiečiai, o po jų renkasi
kavutei bei pokalbiams. Rugpjūčio 8
d. šv. Mišias atnašavo svečias kun.
Antanas Gražulis, SJ, nes Cicero lie -
tu vius aptarnaujantis dvasiškis Kęs -
tutis Trimakas yra išvykęs į Lietuvą
(pagrindinis kun. K. Trimako lanky-
mosi Lietuvoje tikslas – dalyvauti ten
vykusiame 100 metų sukakties šven -
čiančios Ateitininkų or ganiza cijos
kon grese  bei kituose ren giniuose).

Po pamaldų tautiečiai susirinko į
buvusios mokyklos didžiąją salę (lie -
tuviams skirtas kambariukas yra
tvar komas), kur yra žymiai daugiau
erdvės. Atsigėrę kavos ar arbatos, pa -
sivaišinę saldumynais, susirinku sie ji
turėjo progos išgirsti du prane šimus
iš neeilinių sekmadieninių su si ėjimų
lankytojų – Marijos Remienės bei Vy -
tauto Zalatoriaus, kurie neseniai grį -
žo iš Lietuvos. Pirmoji tėvynėje vie -
šėjo trumpai, o V. Zalato rius ten buvo

ilgokai. Tiesa, įspūdžių jis papasakojo
nedaug.

Visuomenės veikėja ir mecenatė
M. Remienė, kuriai suteiktas Širvin-
tų krašto garbės pilietės vardas, o ji
pati buvo pagerbta Radvilų rūmuose
įvykusiame renginyje, be kitų dalykų,
dar papasakojo vieną nutikimą, nu -
sakantį liūdną Lietuvos ligoninių pa -
dėtį.

Jai viešint tėvynėje jos pusseserė
su sižeidė koją, ir M. Remienei gimi-
naitę teko lankyti Vilniaus Lazdynų
greitosios pagalbos universitetinėje
ligoninėje, kur ši nelaiminga moteris
buvo nuvežta bei operuota.

M. Remienė apie liūdną ligoninės
vaizdą ir prastą priežiūrą bandė pa -
pasakoti savais žodžiais, tačiau mo -
ters viešnagės dienomis apie tai
straip snį išspausdino „Lietuvos ryto”
priedas „Sostinė”. Pacituosime min -
tis iš to laikraščio. Tai, ką skaitysite,
yra tikrai siaubingas vaizdas. „Upe -
liais žliaugiantis prakaitas, permirkę
drabužiai ir nuo tvankumo alpstan-
tys medikai. Vilniaus greitosios pa -
galbos universitetinės ligoninės Laz -

2010 m. rugpjūčio 18 d. pirmą
kart ą atkurtos Lietuvos valstybės is -
torijoje „Versmės” leidyklos svetai nė -
je  www.versme.lt skelbiamas leidyk-
los parengtas visų Lietuvos ka riuo -
me nės kūrėjų savanorių (1918– 1924)
sąrašas.

Šie XX a. pradžioje atsikurian -
čios Lietuvos valstybės gynėjai, žmo -
nių vadinti tiesiog savanoriais, pir -
mo  sios nepriklausomos Lietuvos me -
to visuomenėje buvo žinomi ir gerbia-
mi. O dabar primiršti. Jų vardus ir
nors mažiausius duomenis skelbda -
ma ,,Versmės” leidykla nori pri min  ti
Lietuvai jos didvyrius, pasi tikrinti, ar
kas nepraleista, nesuk lysta, kad
2018-aisiais, minint valstybės atkūri-
mo šimtmetį, būtų galima pa rengti
kiek tai įmanoma išsa mų ir tik slų
Lietuvos savanoriams skir tą lei di-
nį. 

Šį 10,000 asmenų viršijantį sava -
norių sąrašą ir duomenis pagal Lietu -
vos valstybės centriniame archyve
sau  gomas bylas parengė mokslinin -
kas tyrėjas, ilgametis šio archyvo di -
rektorius bei „Versmės” leidyklos au -
torius ir bičiulis dr. Ričardas Če pas,
už šį milžinišką valstybinės svarbos
darbą nusipelnęs didelės pagarbos ir

padėkos. Taip pat nuoširdus ačiū Vi -
liui Kavaliauskui už nuveiktą didelį
Vyčio kryžiaus kavalierių įam ži nimo
darbą ir už galimybę pasinaudoti jo
pa rengtomis „Lietuvos karžygių” en -
ciklopedijomis.

Leidykla prašo atsiliepti tuos,
kas gali parašyti, pateikti duomenų,
nuotraukų apie savo giminaičius, bu -
vu sius savanorius. Radę kokių netik -
s  lumų, klaidų ar spragų susisiekite
su „Versmės” leidykla (leidykla@
versme.lt, tel./faks.: +370 5 213 06
23). 

Leidėjai kviečia visus kiek kas
ga li prisidėti prie Lietuvos savanorių
įamžinimo. Skelbiamame sąraše ieš -
komus asmenis galima rasti pagal pa -
vardę (abėcėliškai) arba pagal vie to -
vę: savanorius, gimusius, gyvenusius,
tarnavusius, mirusius (žuvusius) ar
palaidotus tam tikroje konkrečioje
vie tovėje (valsčiuje, mieste) galite
ras ti „Versmės” leidyklos svetainės
www.versme.lt skyriuje ,,Rengia -
mos monografijos”, pagal monografi-
jos (val sčiaus) pavadinimą pasirinkę
no rimą vietovardį.

Parengta pagal ,,Versmės”
leidyklos info

Visuomenė kviečiama papildyti
sudaromą Lietuvos kariuomenės kūrėjų

savanorių (1918–1924) sąrašą

dy nuose personalas per karščius ken -
čia tikrą pragarą, nes įstaigoje nesu -
ge bama įrengti kondicionierių, – ra -
šoma straipsnio pradžioje. – Ir tai tu -
ri patirti ne tik pacientai, atvežti į li -
goninę operacijoms, bet ir gydytojai
bei medicinos personalas.”

Taip pat raudonomis raidėmis iš -
spausdintas ir toks teiginys: „Pasta -
ruoju metu pagrindinė slaugytojo už -
duotis operacijos metu – valyti kibi-
rais srūvantį chirurgo ir jo asistento
prakaitą. Dėl to nukenčia darbo ko -
kybė, o apie medikų sveikatą niekas
ne šneka.”

„Sunkiausia personalui, kuriam
per operaciją būtinas rentgeno apa ra -
tas. Tuomet tenka vilktis ne tik chi -
rur ginę aprangą bei sterilų chalatą,
bet ir rištis apie 6 kg sveriančias iš
švinuotos gumos pa gamintas prijuos -
tes, kurios visiškai nepraleidžia oro.
O tada prakaitas srū va kibirais... Per
tokias operacijas būni visas šlapias,
nelieka sterilumo. Gydytojai net kei -
čia drabužius, bet pra kaitas vėl žliau-
gia”, – skaitome minėtame laikrašty-
je. Maždaug tą patį pasakojo ir ligoni -
nėje pabuvojusi M. Remienė.

Kaip rašoma, ligoninė laukia Eu -
ro  pos Sąjungos paramos. Projekto
(vė dinimo sistemos įrengimas) įgy -
ven dinimas turėtų prasidėti metų pa -
baigoje. „Norint gauti Europos Są -
jungos pinigus reikia įveikti didžiulę
biurokratinę sistemą, todėl negalime
pažadėti, kad kitą vasarą jau nebus
tokių problemų, nes pati operacinė –
ne paprasta patalpa, tai ne buto re -
montas”, – sakė tos ligoninės direkto-
riaus pavaduotojas medicinai Tomas

Saladis.
M. Remienė pastebėjo, kad ir pa -

čios ligoninės baldai gerokai susidė -
vėję. Nors gydytojai pacientei liepė
gerti daug vandens, bet prisišaukti
žmo gų, kuris to vandens atneštų, yra
neįmanoma.

Kalbėtoja girdėjo, kad Vilniuje
veikia moderni Baltijos Amerikos kli -
nika, tačiau kainos ten yra dide lės ir
daugumai vilniečių jos ,,neįkanda -
mos”, tad paprastiems pacientams ir
gydytojams tenka maudytis pra kai te.

Taip pat M. Remienė papasakojo
apie sumanymą rugsėjo mėnesį iš
Lietuvos suruošti istorinį žygį Vy tau -
to Didžiojo keliais. Jame turėtų da  ly -
vauti 10 raitelių su žemaitukais (la -
bai sena Lietuvos arklių veislė), ku rie
per 40 dienų nori nukeliauti 2,000
km iki Juo do sios jūros.

M. Remienės pagerbimas

V. Zalatorius kalbėjo apie puikų
M. Re mienės pagerbimą Radvilų rū -
muose, į kurį susirinko daug žinomų
žmo   nių ir jos nuopelnai buvo užtar-
nautai įvertinti.

Kalbėtojas, dažnai važiuojantis į
Lietuvą (ten jis turi butą ir ten gyve-
na jo vyresnioji dukra Snieguolė),
papasakojo ir daugiau įdomių dalykų.
Dėl vietos stokos šį kartą apie tai ne -
kalbėsime.

Susirinkę tautiečiai pasirašė pa -
sveikti linkintį atviruką senokai ser-
gančiai nuolatinei „kavučių” lankyto-
jai Olimpijai Baukienei, kurios vyras
Mindaugas jau ilgus metus vadovauja
JAV LB Cicero apylinkės valdybai.

Įspūdžiais iš Lietuvos dalijasi Marija Remienė.

Vytautas Zalatorius pasakojo apie M. Remienės pagerbimą Radvilų rūmuose,
Vilniuje.                                                     Edvardo Šulaičio nuotraukos

Milda ir Vytautas Rukuižos, gyvenantys Naperville, IL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Marija Jazbutis, gyvenanti Fort Collins, CO, atsiuntė „Draugui”
50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

Laima M. ir David P. Braune, gyvenantys Oak Brook, IL, užsi-
sakė „Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Virginia ir Vytas A. Balniai gyvenantys Downers Grove, IL,
pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Albert M. Drauteinis, MD, gyvenantis Bedford, NH, pratęsdamas
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Labai Jums ačiū.
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DR. VIKTORAS STANKUS

Henrikas Stasas, aukštas, liek-
nas, grakštus kaip gandras, lengvai
žygiuodavo ilgais žingsniais Cleve-
land lietuvių rajono žaliais medžiais
papuoštomis gatvėmis. Paskutinį
kartą sutikęs jį bevaikštantį, jis taip
prabilo apie savo gyvenimą: Ką pa-
siekiau gyvenime? Sukūriau šeimą
su mylima žmona Stefanija – 4 duk-
ros: Ingrida, Teresė, Matilda, Ugnelė;
keturi šaunūs žentai, gražūs, žmogiš-
ki, lietuviškai nusiteikę; devyni anū-
kai ir dešimt proanūkių. Tai – di-
džiausias mano pasiekimas.

Na, aišku, suspėjau ir dalyvauti
lietuviškos visuomenės veikloje, ben-
dradarbiavau lietuviškoje spaudoje,
talkinau lituanistinėje mokykloje. Su
žmona Stefanija vis padrąsindavome
lietuvišką jaunimą nepabūgti, siekti
universiteto diplomo, dalyvauti lietu-
viškame gyvenime. Patys puoselėjome
lietuvišką žodį, lietuvišką paveldą,
kartu su dukromis ir anūkais paleng-
vinome žmonos dviejų lietuviškos ku-
linarijos knygų išleidimą.

Su Stefanija aplankėme arti 30
pasaulio kraštų. Iš tų įspūdžių ir gi-
mė mano knyga „Kelionių vynas”, iš-
leista „Europos centro” leidyklos Lie-
tuvoje 1994 m. ir plačiai platinama
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Dalį
knygų padovanojau Lietuvos Švieti-
mo ministerijai, kaip vadovėlį mo-
kykloms.

Spėjau 2004 m. sutvarkyti nepro-
fesionalaus rašytojo, lietuvio, žemai-
čio Jono Tomkaus knygos „Svetimša-
lių legionas” (apie lietuvių karius In-
dokinijos kare) rankraščius. Tai ne-
tikėtas radinys lietuviui skaitytojui.
Knyga išleista Šiauliuose „Šiaurės
Lietuvos” leidyklos vadovo prof. Sta-
sio Tumėno. Mano vertimas žinomo
vokiečių rašytojo Ernst Wichert
kūrinio „Ieva”, kuriame vaizduojama
prūsų Lietuvos XIX amžiaus pabai-
gos gyvenimas, išleistas Lietuvoje
2006 m.

Po ilgo, vingiuoto, įvairaus gyve-
nimo kelio 2010 m. sausio 4 d. at-
švenčiau 95 metus.

Š. m. gegužės 29 d. Henriką su
dukra LR generaline garbės konsule

sutikau besidarbuojančius kieme.
Henrikas pasiūlė taurelę vyno, sma-
giai pasikalbėjome. Stebino jo jau-
natviškumas, lakios vaizduotės gaju-
mas. Jis išsitarė: „Buvo saldus gyve-
nimo vynas – nuo briaunos iki dug-
no.” Ir išgėrėme paskutinę gyvenimo
taurelę, nes Henrikas už poros dienų
su mumis atsisveikino amžinai.

Šv. Mišios už a. a. H. Stasą vyko
Šv. Kazimiero parapijoje, Cleveland
2010 m. birželio 12 d., šeštadienį.
Bažnyčia buvo perpildyta šeimos na-
rių, giminaičių, bičiulių, pažįstamų,
visuomenės. Šv. Mišias aukojo klebo-
nas Joseph Bacevice (Bacevičius),
koncelebravo kun. Kęstutis Žemaitis.
Karstą prie altoriaus palydėjo pro-
anūkiai su žvakutėmis. Mišių metu
giedojo sol. Virginija Bruožytė-Mulio-
lienė, smuiku kūrinius atliko Mary
Beth Ions, kanklėmis – Virginija
Rubinski. Skaitinius skaitė anūkai ir
proanūkiai: Vija Bublytė-Bell, Tauras
Bublys, Kajus Kavaliauskas ir Laura
O’Meara. Atsisveikinimo žodį tarė
jauniausia duktė Ugnelė Šilėnienė.
Užuojautos buvo perskaitytos Cleve-
land mero Frank Jackson ir miesto
tarybos vardu nuo Tarybos nario Mi-
chael Polensek. Visi dalyviai gavo po
specialiai paruoštą lankstinuką, kurį
puošė Henriko nuotrauka, su Mišių

ŠULINYS, IŠ KURIO TRAUKĖ
JĖGAS, BUVO BEDUGNIS

A. A. HENRIKAS STASAS Idėjos draugei

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

mirus, jos sūnui dr. VYTENIUI DAMUŠIUI ir šeimai
reiškiu gilią užuojautą.

Dr. Petras Jokubka

A † A
ALDONA VASONIENĖ

RAKAUSKAITĖ
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Mirė 2010 m. rugpjūčio 20 d.
Gyveno  Chicago, Norwood Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Gailius; sūnus Arvydas su žmona Jadwiga;

sūnus Algis bei kiti giminės.
A. a.  Aldona buvo žmona a. a. Algirdo.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 4 v. p. p.

iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.
ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a.
Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Tautinių šokių

mokytoja
JADVYGA

MEILIŪNAITĖ
MATULAITIENĖ

Mirė 2005 m. rugpjūčio 11 d. New York.
Jos ilgisi, prisimena su liūdesiu ir meile duktė Ramutė su

šeima, giminės JAV ir Lietuvoje bei daugybė jos buvusių mokinių
ir šokėjų.

Šv. Mišios aukojamos Lietuvoje ir kitur. Prašome prisiminti
a. a. Jadvygą savo maldose

Liūdinti šeima ir artimieji

„Kas gi ten aukso spindulius beria,
Ko taip nušvito rytai ateities?”

A † A
BIRUTEI BUBLIENEI

mirus, ALGIUI, MILDAI, LINAI ir artimiesiems reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Palydėdami Birutę į Viešpaties rankas, meldžiame,
kad ji amžinai džiaugtųsi Jo karalyste.

Buvę Šiaurės Amerikos Ateitininkų Sendraugių są-
jungos Centro valdybos (2006–2009) kolegos:

Romualdas Kriaučiūnas
Gražina Kriaučiūnienė

Ramunė Kubiliūtė
Valentina Rauckienė

Eugenijus Šilgalis
Janina Udrienė

eiga bei Henriko žodžiais, kuriuos jis
pasakė per savo 95-tąjį gimtadienį:
„Šiandien tik vaizduotėje išlikę gy-
vento gyvenimo vaizdai, ir tegul jie
sau skrenda ten, kur paukščiai ir vė-
jai gyvena, nes visiškai nesvarbu,
kiek metų pagyventum, jie vis vien
prabėgo kaip sapnas, pagal Dievo iš
anksto numatytą planą.” Šeima su-
laukė daug užuojautų, tarp jų – iš
lietuvių ir šeimos bičiulio, senato-
riaus George Voinovich nuoširdžius
žodžius. Cleveland dienraštis „The
Plain Dealer” birželio 14 d. išspaudi-
no H. Staso gyvenimo santrauką.

H. Staso palaikai rugsėjo 11 d.
bus pervežti į Lietuvą, kur bus pa-

laidoti šalia žmonos Stefanijos Done-
laičio kapinėse Šiauliuose.

Šulinys, iš kurio H. Stasas traukė
savo jėgas, buvo bedugnis. Jis domė-
josi viskuo ir nesustodamas mokėsi
pasaulio istorijos, kultūros ir meno.
Viskas jam buvo įdomu ir vertinga.
Be abejo, tokia plati pasaulėžiūra da-
rė įtaką jo ramiam, išmintingam cha-
rakteriui. Jis pajėgė paversti savo pa-
tirtį sklandžiu ir tyru gyvenimo vy-
nu.

H. Stasas palietė ir savo anūkus,
kiekviename jų palikdamas savo žen-
klą. Kol esame gyvi, kol jo anūkai gy-
vi, ir H. Stasas išliks tarp jų, ir visų
mūsų atmintyje, širdyse.

Henrikas Stasas
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��A. a. Birutės Bub lienės prisimi -
ni mas ir rožančius bus kalbamas
pen k ta  die nį, rugpjūčio 27 d., 7 val. v.
Die vo Ap vaizdos parapijos bažny čio -
je, 25335 West 9 Mile Rd., Southfield,
MI. Laidotuvių šv. Mišios bus atna -
šau  jamos 11 val. r., šeštadienį, rug p -
jū čio 28 d., Dievo Apvaizdos baž ny -
čio je. Po Mišių parapijos svetainėje –
gedulingi pietūs. Birutės noru jos pa -
laikai bus kremuoti ir palaidoti Lie -
tuvoje. Vietoje gėlių prašome au koti
a. a. B. Bublienės įkurtai Lie tuvos iš -
ei vijos studentų sta žuočių (LISS)
programai, su kuria ji dirbo iki pa s -
ku  tinės gyvenimo dienos. Dau giau
in  formacijos apie aukas LISS – baž -
ny  čioje.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 25 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Žiežmariai”  (Kauno rajonas) iš
ciklo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai ro -
domi PLC skai tykloje.

��,,Greater Southwest Develop -
ment Corporation” kviečia į semina-
rą verslininkams (Business Rebate
Wor k shop), kuris vyks rugpjūčio 26 d.
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga, IL. Se-
minaro da ly viai sužinos apie Čikagos
dujų tau pymo ir ypatingų paslaugų
srities Nr. 3 (Special Service Area #
3) programas, kurios suteikia įvairias
nuolai das, kompensacijas ver slinin-
kams. Bus kalbama ir apie stipendi-
jas (,,Grants”), kurios gali būti pa-
naudotos jūsų verslo plėtrai. Daugiau
informacijos tel. 773-436-1000 ext.
108 (Ariane Andrade) arba el. paštu:
a.andrade@greatersouthwest.org.
Se minaras ir pietūs nemokami.

��Amerikos lietuvių Romos kata -
li kų federacijos apskrities suvažiavi-
mas įvyks rugpjūčio 28 d. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijoje
(6812 South Washtenaw Ave., Chica -
go, IL 60629). Šv. Mišios 4 val. p. p.
Po Mišių 5 val. p. p. parapijos salėje
vyks suvažiavimo posėdis. Visuome -
nė kviečiama dalyvauti. Kitais metais
Katalikų federacija švęs savo 105
metų sukaktį.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d., sekmadienį,
prasidės Šiluvos atlaidai. 10:30 val. r.
šv. Mišiose da lyvaus garbingi svečiai
vyskupas Gus tavo Garcia-Siller ir
pre latas Edmundas J. Putrimas. Vys -
kupas oficialiai pristatys naująjį pa -
rapijos ad mi nistratorių kun. Jau nių
Kelpšą. Maloniai kviečiame visus da -
lyvauti bendroje maldoje. Po Mišių vi -
sus kviečiame į parapijos salę pie tums.

�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.

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks fotografijų
parodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase”

atidarymas. Parodą atidarys dr. Mil -
da Ri chardson (Northeastern Univer -
sity, Boston), Dalė Lukienė, Petras
Petrutis. Parodą padės surengti Ma -
žo sios Lietuvos lietuvių drau gija. 

��Santaros-Šviesos 57-ame suva -
žiavimas vyks rugsėjo 10–12 die no -
mis Lietuvių dailės muziejuje Pasau -
lio lietuvių centre, 14911 127th St.
Lemont, IL 60439.

��Rugsėjo 12 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje
(Lemont) Lietuvos Dukterys ruošia
iškilmingus metinius ,,Rudens pie -
tus”. Vyks vertinga ir didelė loterija.
Kviečiame draugijos narius ir pla -
čiąją visuomenę savo dalyvavimu pa -
remti šios taurios draugijos darbus.
Vie tas galima užsisakyti pas vi cepir -
mininkę Gražiną Kazėnienę tel. 630-
272-9131 arba pas Aldoną Rukui -
žienę tel. 708-499-4845.

��PLB Lituanistikos katedra UIC
rudenio semestrui siūlo šiuos kursus:
115 Lietuvių kultūra (dėsto prof.
Gied rius Subačius, anglų k.); 130 Lie -
tuvių literatūra tarptautiniame kon-
tekste (dėsto Daiva Litvinskaitė, an g -
lų k.); 405 Bendrosios kalbotyros įva -
das (dėsto prof. Giedrius Suba čius,
anglų k.). Daugiau informacijos ra si -
te UIC universiteto tinklalapyje http:
//imso.admin.uillinois.edu/class_sche
dule/classscheduledisplay.asp. 

�Lakewood Estų namuose (4
Cross St. ir Veterans Hwy sankirtoje,
Jack son, NJ 08527) rugpjūčio 27 d.,
pen k ta die nį, nuo 6 val. v. iki rug-
pjūčio 29 d., sek madienio, 5 val. p. p.
vyks ,,2010 Annual Baltic Bash”.
Jūsų lau kia tinklinio ir stalo teniso
varžybos, sauna, muzikinė programa
(koncertuos Pau lius Strolia), lietu-
viškas mais tas bei gėrimai. Įėjimas 10
dol. Daugiau in for macijos tinklalapy-
je www.estonianhouselakewood.org.

�Pirmadienį, rugsėjo 6 d., visus
kvie čiame į Nukryžiuotojo Jėzaus se -
se rų  vienuolyną, 261 Thatcher St.,
Brockton, MA.  10 val. r. – šv. Mišios.
Po Mišių nuo 11 val. r. iki 6 val. v.
vienuolyno sodelyje vyks gegužinė.
Pasigėrėsite senovinėmis mašinomis,
apsipirksite mugėje, pasiklausysite
muzikos, paskanausite lietuviško ir
amerikietiško maisto, atsigaivinsite
puikiais gėrimais. Vaikai taip pat
nebus nuskriausti – jų laukia žai-
dimų aikštelės.  Laukiame savanorių
talkininkų. Daugiau informacijos
suteiks  John Drusinskas tel. 508-
583-5834 ext. 3037 arba el. paštu
johnd27@verizon.net. 

�Dėmesio! Pasikeitė Lietuvos
Res publikos (LR) konsulato ad re sas
Cleveland, OH. Ingrida Bublienė, LR
garbės generalinė konsulė Ohio val-
stijoje, pra neša, kad LR kon  sulatas
perkeltas į Cleveland prie miestį Will -
oughby, OH. Naujas konsulato ad -
resas: 37841 Euclid Ave., Willoughby,
OH 44094, kambarys 2;  tel. 440-946-
3397; el. paštas ingrida. bublys@ibin-
ternationalinc.com.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė Ohio valstijoje,  rugpjūčio 19
d. susitiko su Willoughby  miesto meru David E. Anderson. Garbės generali-
nė konsulė merui papasakojo apie Lietuvą bei pristatė konsulato veiklą. Ta
proga padovanojo jam knygą ,,Millenium of Lithuania”.

Cleveland konsulato archyvo nuotr.

Šios seserys, gyvenusios Baltimore, buvo kilusios iš Lietuvos, Salantų
valsč., Klausgalvių kaimo. Iš pirmos santuokos šeimoje buvo brolis Kazys Pau -
lauskas ir dvi seserys – Ona Paulauskaitė-Bertašienė ir Liudva Paulauskaitė-
Gapsienė. Iš antros santuokos – Stefanija Petrauskaitė ir Marija Petrauskaitė-
Šideikienė. Nuotraukoje iš dešinės Gapsių šeima, kairėje Šideikių. Šių šeimų
ieško Onos Bertašienės dukra. 

Birutė Joskaudienė gimusi 1924 m. Iki 1940 metų susirašinėjo su gimi -
nėmis Lietuvoje. Po karo ryšys nutrūko. 

Ką nors žinančius apie šiuos žmones, prašome pranešti tel.: 844-558-546,
mobil.: 370-69935589, el. paštas: antanasdj@gmail.com

Antanas Joskaudas

Rugsėjo 5 d., sekmadienis, 10:30 val. r. šv. Mišios – už parapiją, para-
pijos šeimas, geradarius, jaunimą.

Rugsėjo 6 d., pirmadienis, 10 val. r. – už Katalikų Bažnyčią, popiežių,
vyskupus, kunigus, vienuolius ir visus tikinčius.

Rugsėjo 7 d., antradienis, 10 val. r. – už Lietuvą, Lietuvos prezidentę,
Seimo narius, valstybės vadovus ir visus tėvynainius.

Rugsėjo 8 d., trečiadienis, – Švč. Mergelės Marijos  Gimimo šventė –
10 val. r. – už gimdytojus, už mamas, tėvus, močiutes, senelius.

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienis, 10 val. r. – už lietuvius išeivijoje, už Či-
ka gos ir jos apylinkėse gyvenančius, ir JAV Lietuvių Bendruomenę.

Rugsėjo 10 d., penktadienis, 10 val. r. – už ligonius ir neįgaliuosius. Šv.
Mišių metu bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas.

7 val. v. – šv. Mišios anglų kalba.

Rugsėjo 11 d., šeštadienis, 10 val. r. – už jaunimą, už už Čika gos ir jos
apylinkėse gyvenančius išeivijos vaikus, mokinius, studentus.

Rugsėjo 12 d., sekmadienis, 10 val. r. – Šiluvos atlaidai, procesija ir šv.
Mišios. Tautos šventė – melsimės už Čikagos Lietuvių organizacijas, kurios
vie nija tautą. Dalyvaus: AL Romos katalikų sąjunga, ALT’as, ALRK Moterų
sąjungos, Lietuvos Dukterų draugija, Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinė, Bal -
tijos jūros šauliai, Generolo T. Daukanto jūros šauliai, Zarasų klubas, Pane -
vėžio klubas, Šakių klubas, Tauragės klubas, Anglijos klubas, Venesuelos
klubas, Pensininkų draugija, Suvalkiečių draugija, Lietuvos Vyčiai, Lietuvių
Marquette Park namų savininkų draugija, Marijos legionas, skautai, atei-
tininkai, lietuviškos šeštadieninės mokyklos mokiniai ir mokytojai ir kiti.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendroje maldoje ir Šiluvos atlaidų
procesijoje.

kun. Jaunius Kelpšas
Parapijos administratorius

Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


