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•Sveikata. Nuodingi au-
galai (p. 2)
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•Įspūdinga vasara – tik
mūsų rėmėjų dėka (p.
4–5)
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•Biržų muziejuje prista-
tyta 50 litų sidabrinė mo-
neta (p. 8)
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•Kun. dr. K. Trimako
viešnagė Tėvynėje (p. 10)

Užsienio reikal¨ viceministru
paskirtas E. Meil∆nas

Ketinama tikrinti
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Lietuvoje esâ kalintâ
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Anot eurokomisaro, Europoje optimizmas sklinda iš Ryt¨
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Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)
ruošiasi kruopščiai tikrinti britų ne-
vyriausybinės organizacijos paskelb-
tą informaciją apie JAV Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjime
Lietuvoje 2004–2006 m. galimai ka-
lintą palestinietį.

Užsienio reikalų viceministrė
Asta Skaisgirytė Liauškienė sakė,
kad URM jokios oficialios informacijos
nėra gavusi, tačiau ,,turinti savo šal-
tinių” šiems duomenims patikrinti.

Londone įsikūrusi nevyriausybi-
nė organizacija pranešė turinti duo-
menų, kad slaptame CŽV kalėjime
Lietuvoje buvo kalinamas palestinie-
tis, kuris klaidingai laikytas teroristi-
nio tinklo ,,al Qaeda” vienu iš pagrin-
dinių operacijų vadovu. ,,Reprieve”
teigia, kad šiuo metu Gvantanamo
bazėje esantis Abu Zubaidaho Lietu-
voje galėjo būti kalinamas kažkuriuo
metu tarp 2004 ir 2006 metų. Orga-
nizacijos teigimu, palestinietis buvo
kankinamas.

J. Degutien∂ pad∂kojo JAV senatoriui R. Durbin

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) –
Baimių ir euroskepticizmo pilnoje
Europos Sąjungoje (ES) optimizmas
sklinda iš Rytuose esančių valstybių
narių, viešėdamas Vilniuje sakė už
ES biudžetą atsakingas eurokomisa-
ras Janusz Lewandowski.

Europos Komisijos narys teigė,
kad prasidėjus diskusijoms dėl būsi-
mo ES biudžeto, jis nori išsiaiškinti,
kokias jautrias sritis išskiria valsty-

bės narės. Lietuvos premjeras And-
rius Kubilius savo ruožtu pabrėžė,
kad Lietuvai svarbi parama įveikti at-
skirtį energetikos ir transporto srityse.

,,Galiu rasti bendrą kalbą disku-
tuojant dėl būsimo Europos biudžeto,
nors dabar nuotaikos yra labai skep-
tiškos. Europa pilna baimių, euros-
keptikų, o optimizmas dabar ateina iš
Rytų”, – sakė J. Lewandowski.

,,Atsižvelgiant į taupymo progra-

mas, egzistuojantį egoizmą, būtina
bendra kalba tarp valstybių, naujųjų
ES valstybių, nes derybos dėl ateities
šiuo metu bus ypač sunkios, sunkes-
nės nei anksčiau”, – pridūrė euroko-
misaras. Jis ES biudžeto pertvarką
apibūdino kaip ,,evoliuciją, o ne kaip
revoliuciją”. Anot eurokomisaro, bus
būtini pakeitimai ir bendrojoje žemės
ūkio politikoje.

Lietuvos premjeras teigė, kad ES

parama Lietuvai labai svarbi siekiant
įveikti atsilikimą ekonomikoje. Vy-
riausybės vadovas pabrėžė paramą
energetikos ir transporto jungtims.

,,ES parama būtų labai svarbi,
pasiekiant mums sanglaudos tikslų ir
įveikiant atskirtis energetikoje bei
transporto srityje. Norėtume matyti
veiksmingą europinę finansinę para-
mą, remiant inovacijas ir aukštųjų tech-
nologijų plėtrą”, – sakė A. Kubilius.

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis naujuoju užsienio rei-
kalų viceministru nuo rugsėjo 20 d.
paskyrė Egidijų Meilūną.

E. Meilūnas viceministro parei-
gose keičia Šarūną Adomavičių, pa-
skirtą Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo (ESBO) misijos Juodkal-
nijoje vadovu.

46 metų karjeros diplomatas E.
Meilūnas yra baigęs Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakultetą ir Teisės
fakultete įgijo teisės magistro laipsnį.
2004–2010 m. jis buvo Lietuvos am-
basadorius Lenkijoje, prieš paskyri-
mą šioje šalyje, 2003–2004 m., ėjo Už-
sienio reikalų ministerijos (URM) ge-
neralinio inspektoriaus pareigas.

E. Meilūnas 1998–2003 m. buvo
prezidento patarėjo nacionalinio sau-
gumo ir užsienio politikos klausimais
pavaduotojas, prezidento patarėjas
diplomatiniais klausimais. Diploma-
tinėje tarnyboje jis yra nuo 1992 m.

E. Meilūnas bus atsakingas ES
politikos, santykių su Europos šali-
mis, ekonominės diplomatijos ir eko-

nominio saugumo klausimus. URM
primena kitiems užsienio reikalų vi-
ceministrams patikėtas sritis: Astai
Skaisgirytei Liauškienei – dalyvavi-
mas tarptautinėse organizacijose,
konsulinė tarnyba, ryšiai su užsienio
lietuviais, santykiai su Lotynų Ame-
rikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos
valstybėmis; Evaldui Ignatavičiui –
Rytų kaimynystės ir saugumo politi-
ka, viešoji diplomatija, vystomasis
bendradarbiavimas, transatlantiniai
santykiai ir pirmininkavimas ESBO.

Washington, DC, rugsėjo 20 d.
(ELTA) – Praėjusią savaitę Washing-
ton, DC viešėjusi Seimo pirmininkė
Irena Degutienė, susitikusi su lietu-
vių kilmės JAV senatoriumi Richard
J. Durbin, kalbėjosi apie Lietuvos na-

rystę NATO ir energetinės nepri-
klausomybės įtvirtinimą.

Lietuvos parlamento vadovė pa-
dėkojo JAV senatoriui už ilgametę pa-
ramą Lietuvai ir pakvietė toliau
bendradarbiauti stiprinant Lietuvos
ir JAV ryšius.

R. Durbin pagyrė Lietuvą už sva-
rų indėlį į NATO ir pastangas būti
ypač aktyvia organizacijos nare. ,,Lie-
tuvos dalyvavimas NATO yra pavyz-
dinis. Ne paslaptis, kad JAV Kongre-
se prieš priimant šį sprendimą buvo
abejojančių dėl Lietuvos gebėjimo bū-
ti visaverte NATO nare. Tačiau Lie-
tuva įrodė savo sugebėjimus ir ište-
sėjo duotą pažadą ne tik naudotis
saugumo skydu, bet ir aktyviai prisi-
dėti ji stiprinant. Šiandien drąsiai sa-
kau, kad sprendimas priimti Lietuvą
į NATO buvo teisingas”, – sakė JAV
senatorius.

Susitikime daug dėmesio buvo
skirta ir energetinio saugumo klau-
simams. Senatorius domėjosi Lietu-
vos planais ir veiksmais šioje srityje.
I. Degutienė pažymėjo, kad energeti-

nis saugumas ir nepriklausomybė yra
svarbiausi Lietuvos Vyriausybes sau
keliami uždaviniai.

,,Suprantame, kad be energeti-
nės nepriklausomybės nebus ir visiš-
kos politines nepriklausomybės.
Spręsdami šiuos iššūkius bendradar-
biaujame su savo partneriais Europos
Sąjungoje, tačiau tikimės ir didesnio
JAV dėmesio. Bet visų pirma stengsi-
mės padaryti tai, kas priklauso nuo
mūsų pačių – reikia atlikti daugelį iki
šiol ilgai atidėliotų namų darbų. Tu-
rime panaikinti dujų ūkio monopolį ir
atskirti dujų perdavimo ir paskirsty-
mo valdymą. Dabar egzistuojantis
dujų ūkio monopolis trukdo atsirasti
kitoms dujų tiekimo galimybėms. Ti-
kimės, kad panaikinus monopolį
sparčiau pajudės ir suskystintų dujų
terminalo projektas, kurio statyba –
kitas svarbus Vyriausybės uždavi-
nys”, – sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkė pakvietė JAV
senatorių apsilankyti Lietuvoje kitais
metais minint kruvinųjų Sausio įvy-
kių 20-ąsias metines.

JAV senatorius R. Durbin pagyrė Lie-
tuvą už svarų indėlį į NATO.

SCANPIX nuotr.

Egidijus Meilūnas. ELTA nuotr.
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Redakcijos žodis

Praėjusią savaitę ,,The New
York Times” pasirodęs straipsnis
apie jaunus graikus, darbo ieš-
kančius svetur, daug kuo prime-
na Lietuvos tikrovę. Graikijoje,
kaip ir Lietuvoje, padaugėjo ką
tik universitetus baigusių jau-
nuolių, paliekančių šalį dėl vis
gilėjančio ekonominio nuosmu-
kio ir – nusivylimo, netikėjimo
šalies ateitimi. Straipsnio auto-
rius pastebi, jog jaunimas palie-
ka namus, nes jaučia, jog durys
gauti darbą Graikijoje pamažu
užsidaro, o daugeliui, ieškančių
pirmojo darbo po universiteto
baigimo, tokios durys niekada
net neatsidaro. Šį mėnesį pasi-
rodžiusi statistika rodo, jog 7 iš
10 universitetus baigusių jaunų
graikų nori dirbti svetur. 4 iš 10
įtemptai ieško darbo svetur ar-
ba mokosi toliau su tikslu dirbti
užsienyje ateityje. Tiesa, straips-
nyje nuskamba ir viena švieses-
nė gaida. Atėnų universiteto pro-
fesorius George Pagoulatos pa-
stebi, jog šių dienų jaunimas tik-
rai nesiruošia plauti indų ,,As-
toria” viešbučiuose.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Nuodingi augalai
Kas yra nuodingi augalai?

Nemažai vietinių ir egzotinių
augalų turi nuodingų savybių, kurios
paveikia žmones juos suvalgius ar
prie jų prisilietus. Tačiau dažniausiai
problemos kyla dėl tiesioginio odos
sąlyčio su augalo sultimis. Bet kuris
žmogus, būnantis ar dirbantis lauke,
rizikuoja užsikrėsti nuodingais auga-
lais kaip nuodingoji gebenė (poison
ivy), ąžuolas (poison oak) ir žagrenis
(sumac). Kai tik žmogaus oda pri-
siliečia prie šių augalų, jų sultys iš-
skiria toksinę medžiagą – urušijolį
(urushiol), – kuri paprastai iš karto
sukelia alergines organizmo reakci-
jas. Net šių augalų deginimas gali
sukelti plaučių sudirginimą.

Urušijolis

Nuodingoji gebenė, ąžuolas ir
žagrenis išskiria sultis, turinčias
kenksmingą medžiagą urušijolį, vos
tik augalo lapas ar bet kokia kita jo
dalis įbrėžiama, pažeidžiama ar degi-
nama. Kai nuodinga medžiaga prisi-
liečia prie odos, alerginė reakcija,
žinoma kaip kontaktinis dermatitas,
prasideda beveik visiems žmonėms.
Ši reakcija pasireiškia kaip niežtintis
paraudimas ir išbėrimas su odos pa-
kilimais ar pūslelėmis. 80–90 proc.
suaugusių žmonių bus išberti vien tik
nuo 50 mikrogramų urušijolio – ma-
žesnio, nei vienas valgomosios drus-
kos grūdelis. Išbėrimas, priklausomai
nuo vietos, kurioje jis atsiranda ir
kaip plačiai paplinta po kūną, gali
stipriai paveikti ir net sujaukti žmo-
gaus kasdieninę veiklą. Gydant aler-
ginę reakciją, išoriniai vaistai daž-
niausiai veikia veiksmingai, tačiau
greita medikų pagalba yra būtina, jei
žmogus pradeda rodyti stiprią reakci-
ją, ypač įkvėpęs degančių nuodingų
augalų dūmų.

Geografinis nuodingų augalų
pasiskirstymas

Nuodingi augalai (nuodingoji
gebenė, ąžuolas ir žagrenis) yra vieni
iš labiau paplitusių augalų rūšių, ran-
damų daugelyje JAV valstijų, išsky-
rus Alaska ir Hawaii. Šie augalai gali
augti miškuose, laukuose, raistuose
prie upių, pakelėse ir net miesto ap-

linkoje kaip parkuose ar namų kie-
muose. Nuodinga gebenė auga visose
JAV valstijose, išskyrus California,
Alaska ir Hawaii. Nuodingas ąžuolas
auga pietryčių ir vakarų pakrantėse,
o nuodingas žagrenis yra paplitęs
prie Mississippi upės ir pelkėtose
pietrytinių valstijų vietose.

Augalo atpažinimas

Nuodingosios gebenės ir nuodin-
go ąžuolo lapai gali skirtis forma,
priklausomai nuo rūšies, vietinės ap-
linkos ir metų sezono. Rytinė nuodin-
goji gebenė yra dažniausiai pūkuota,
vijoklinė, su trimis blizgančiais (ru-
denį raudonais) lapais, augančiais
ant vieno mažo stiebo. Vakarinė nuo-
dingoji gebenė paprastai atrodo kaip
trilapis žemas krūmas, kuris nėra vi-
joklinis. Šis augalas gali subrandinti
geltonas ir baltas iki žaliai geltonų
spalvų uogas. Nuodingasis ąžuolas
dažniausiai auga kaip krūmas su
trimis lapais ant vieno koto, panašiai
kaip nuodingoji gebenė. Ramiojo van-
denyno nuodingasis ąžuolas gali net
augti kaip vijoklinis augalas. Jis taip
pat gali turėti geltonus ar žalius
žiedus ir žaliai-gelsvas ar baltas uo-
gas. Nuodingasis žagrenis yra medi-
nis krūmas su stiebais, turinčiais po
7–13 poromis augančius lapus. Lapai
gali spindėti, su balkšvai gelsvomis ar
kreminės spalvos uogomis.

Užsikrėtimas

Lauke dirbantys žmonės daž-
niausiai užsikrečia tiesiogiai prisi-
lietę prie augalo ir netiesiogiai – lies-
dami sodo ar daržo įrankius, gyvū-
nus ar net drabužius, ant kurių yra
užsilikę urušijolio, taip pat deginda-
mi augalus. Ypač reikėtų saugotis
ūkininkams, miškininkams, sodinin-
kams, dažytojams, statybininkams,
mechanikams ir kitiems žmonėms,
dirbantiems lauko darbus. Miškinin-
kai ir ugniagesiai, gesinantys miško
gaisrus, turi ypatingai didelę riziką
užsikrėsti nuodingais augalais, nuo
dūmų jiems gali atsirasti išbėrimai ir
plaučių erzinimas.

Požymiai

Užsikrėtus gali išryškėti tokie

požymiai kaip odos paraudimas ir iš-
bėrimas, atsirandantis po kelių dienų
nuo prisilietimo prie nuodingo auga-
lo pradžios, patinimas, niežulys, gali-
mi odos pakilimai, dėmės ir pūslelės.
Svarbu žinoti, kad pūslelių skysčiai
nėra užkrečiami.

Pirmoji pagalba

Jeigu žmogus užsikrečia nuodin-
gu augalu, reikia kuo greičiau gerai
nuplauti odą, ją ištrinant alkoholiu,
nuodingam augalui skirtu specialiu
šampūnu ar riebalus skaidančiu mui-
lu (kaip indų ploviklis), naudojant
daug vandens. Svarbu dažnai skalau-
ti odą, kad plovimo priemonės nespė-
tų išdžiūti ir taip dar labiau neišpla-
tintų kenksmingą urušijolį. Taip pat
patartina nuodugniai su šepetėliu iš-
valyti panages, dėti šlapius kompre-
sus, kalamino losjoną ar hidrokorti-
zono kremą ant odos, kurie sumažina
niežėjimą ir pūslelių atsiradimą.
Avižinių dribsnių vonelės taip pat
gali sumažinti niežėjimą. Antihista-
mininiai vaistai irgi sumažina niež-
tėjimą, tačiau jie gali sukelti šalu-
tinių poveikių kaip blausą. Kritiniais
atvejais arba jeigu išbėrimas atsiran-
da ant veido ar lytinių organų, rei-
kėtų skubiai kreiptis profesionalios
medicininės pagalbos. Jeigu žmogus
pradeda rodyti stiprią alerginę reak-
ciją kaip tinimas, sunkumas kvėpuo-
jant, ar žmogus yra turėjęs stiprią
alerginę reakciją praeityje, yra pa-
tartina skambinti telefonu 911 ar
iškart važiuoti į ligoninės pri-
imamąjį.

Apsisaugojimas

Norint apsisaugoti nuo alerginių
reakcijų nuodingiems augalams,
svarbu dėvėti ilgas rankoves turin-
čius drabužius, ilgas kelnes ir pirš-
tines, atskirai išplauti dėvėtus dra-
bužius karštame vandeyje su dezin-
fekuojančiomis priemonėmis. Odos
kremai kaip losjonas, turintis bento-
quatum, taip pat gali šiek tiek
apsaugoti nuo užsikrėtimo nuodin-
gais augalais. Po darbo sode ar darže
patartina nuodugniai nuvalyti įran-
kius, gerai įtrinant juos alkoholiu ar
muilu, naudoti daug vandens. Svar-
bu paminėti, kad urušijolis gali išlik-
ti aktyvus ant įrankių paviršiaus net
iki 5 metų. Dirbant lauko darbus,
patarina dėvėti vienkartines piršti-
nes. Nereikėtų deginti augalų ar
krūmų, kuriuose gali būti nuodingų
gebenių, ąžuolo ar žagrenio, nes įkvė-
pus dūmų gali atsirasti stiprių aler-
ginių reakcijų.

Parengta pagal CDC informaciją
Nuotr. iš http://en.wikipedia.org

Rytinio JAV pakraščio nuodingo ąžuolo
lapai.

Žagrenio uogos.

Nuodingasis žagrenis.

Rytinė nuodingoji gebenė.Ramiojo vandenyno nuodingojo ąžuo-
lo lapai.

Vakarinė nuodingoji gebenė.
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GINTARAS ALEKNONIS

Laikas viešai ir atvirai kalbėti
apie gilią Lietuvos prezidento institu-
cijos krizę. Atrodytų labiau absur-
dišką teiginį sunku būtų ir sugalvoti.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ver-
tinimų viršūnėse, o žiniasklaidos pro-
vokacijos ir sunkiai slepiama panieka
tik kelia valstybės vadovės autorite-
tą.

Trapi politinė pusiausvyra Seime
prezidentei suteikia tiek daug naujų
veiklos ir įtakos galimybių, jog pirmą
kartą per dvidešimt metų valstybės
vadovas nesiskundžia turįs per mažai
galių. Bet reiktų žiūrėti ne tik į
trumpą šiandienos akimirką – valsty-
bę ar institucijas sutapatindami su
vienu asmeniu mes tik statytume
pilis iš smėlio.

Deja, per dvidešimt metų nesu-
gebėjome sukurti moralinio Prezi-
dento autoriteto, visi trys anksčiau
Daukanto aikštės rūmuose sėdėju-
sieji šiandien yra morališkai sutrypti.

Velionio Algirdo Brazausko parti-
jos bičiulių siekius pagerbti savo
vadovą ir pastangas įamžinti jo at-
minimą užtemdė artimiausiųjų buvu-
sio Prezidento žmonių nuoširdus
šykštumas. Milijonierės renta ir ne-
mokamas namas Turniškėse jau tapo
simboliu, kurį gerokai lengviau su-
prasti negu vingiuotas „Šešupės” ar
painias „Draugystės” istorijas.

Tačiau didžiausias smūgis velio-
niui Prezidentui yra Valstybės kon-
trolės išvados dėl Valdovų rūmų sta-
tybos. Įtarimus dėl turto iššvaistymo
ir pareigų neatlikimo tirs Generalinė
prokuratūra. Nors oficialiai kaltina-
ma Kultūros ministerija ir Vilniaus
pilių direkcija, visi gerai žinome, kad
Valdovų rūmų statyba buvo didysis A.
Brazausko paskutiniojo gyvenimo
dešimtmečio darbas. Ar puikiai staty-
bos šešėlius išmanantis buvęs Kauno
hidroelektrinės statytojas galėjo ne-
pastebėti, kad už statybą mokama
kelis kartus brangiau – kaip už
kruopštų restauravimą, kad viešieji
konkursai tėra skraistė ir niekas
negalvoja, kaip pigiau atlikti darbus.
Buvo sukurta, švelniai tariant, ydin-
ga sistema, kai statyba besirūpi-
nančių pajamos tiesiogiai priklausė
nuo išlaidų. Kuo daugiau mokėsi ran-
govui, tuo daugiau ir pats gausi. Ir
Panevėžio statybos trestas statė.
Mums, mokesčių mokėtojams, kol
kas tai kainavo tik ketvirčiu milijardo
litų daugiau. Pasirodo, kažkas ir
tuomet, ir dabar Lietuvai dirbo pa-
našiai...

Tai, kad Valdovų rūmų afera
būtent dabar perduota prokuratūrai,
įžiebia nedidelę viltį, kad teisingumas
gali nedrąsiai pasibelsti į bet kurias

duris. Pirmosios nepriklausomybės
meto Lietuvoje lašinių skutimo ar
pašto ženklų bylos užgriebė aukš-
čiausius sluoksnius.

Buvęs Prezidentas Valdas Adam-
kus jau žino Konstitucinio Teismo
(KT) nuomonę apie buvusių KGB ge-
nerolų apdovanojimą neegzistuojan-
čiais ordinais. Nors sakoma, kad tei-
sinių pasekmių nutarimas neturės,
jau atsiranda nemažai ginančių bu-
vusį šalies vadovą, kaltinančių juodą-
sias jėgas, kurios taip tik nori paže-
minti Prezidentą ir pakenkti Lietu-
vai.

Gaila, kad viešojoje erdvėje ne-
daug dėmesio tesulaukė KT teisėjo
Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė.
Džiaugiuosi, kad atsirado teisėjas,
drąsiai pasakęs, jog nueita lengviau-
siu keliu. Formaliai pripažindami,
kad paskirtas neegzistuojantis ordi-
nas, pamiršome esminį dorovinį klau-
simą – ar dera ir laisvės gynėjus, ir
slopintojus apdovanoti tais pačiais
pasižymėjimo ženklais. Tokį patį Ge-
dimino ordino Komandoro kryžių se-
gi ir Jelena Boner, ir Vladimir Jaku-
nin.

V. Adamkus į Lietuvos visuome-
nės gyvenimą atėjo kaip vakarietiš-
kos politikos viltis. Ir dabar labiau-
siai pasigesčiau tvirtos ir aiškios bu-
vusio prezidento nuomonės apie šią
bylą. Asmeninėje svetainėje www.
adamkus.lt paskutinis įrašas yra
kalba, pasakyta D. Grybauskaitės
inauguracijos proga.

Po A. Brazausko milijonų, V.
Adamkaus slapukavimų jau sunku
prisiminti, už ką buvo pasmerktas
Rolandas Paksas – vienintelis pavyz-
dys, kad už savo darbus tenka atsa-
kyti, nesvarbu, kiek aukštai bebūtum
užkopęs.

Vokietijos Kylio mieste stovi
bronzinis paminklas Holštainer. Vie-
tos gyventojai didžiuojasi labiausiai
jų uostamiestį išgarsinusiu, daugybę
tarptautinių apdovanojimų ir meda-
lių laimėjusiu ir, deja, vos dvidešim-
ties metų tesulaukusiu miesto gyven-
toju. Legendomis apipintam, niekada
nenugalėtam, garbės nesutepusiam
Meteorui pasisekė – jis buvo ne žmo-
gus, o žirgas.

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – Lietuvos
teatrologas, žurnalistas, humanitari-
nių mokslų daktaras. 1992–1993 m.
dienraščio „Respublika“ kultūros sky-
riaus redaktorius. 1993–2003 m.
,,Laisvosios Europos“ radijo Miunche-
ne, nuo 1995 m. – Prahoje bendra-
darbis. 2006–2008 m. Mykolo Rome-
rio universiteto sekretorius, nuo 2008
m. Strateginio valdymo ir politikos
fakulteto dekanas.

NELAISVĖ RINKTIS

Prezidentė –
V. Adamkaus mokinė?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Iš pirmo žvilgsnio prezidentės Dalios Grybauskaitės užsienio politika
labai skiriasi nuo jos pirmtako Valdo Adamkaus. Adamkas nesiliovė
kalbėjęs apie vertybes, Grybauskaitė nuolat pabrėžia, kad ji gina Lie-

tuvos interesus. Adamkus pasidavė tuščioms regiono vadovo iliuzijoms.

Grybauskaitė nesiskelbia kam nors vadovaujanti ar duodanti pavyzdį
kitiems. Adamkus daug reikšmės skyrė besąlygiškam Gruzijos palaikymui
bei pastangoms daryti spaudimą Rusija, ją atskirti, sukuriant NATO šalių
cordon sanitaire. Grybauskaitė sušvelnino retoriką Rusijos atžvilgiu, atku-
ria normalius ryšius su Maskva ir Minsku. Adamkus entuziastingai rėmė
JAV politiką, kiekviena įmanoma proga stengėsi susitikti su Amerikos pre-
zidentais. Grybauskaitė laikosi šalčiau, net atmetė kvietimą susitikti su
prezidentu Barack Obama Prahoje. Adamkus kritikuodavo Europos Sąjun-
gos (ES) šalis dėl įvairių menamų trūkumų, Grybauskaitė duoda suprasti,
jog ES yra pagrindinis Lietuvos partneris.

Atsisakydama nepagrįstų ir neįgyvendinamų ambicijų, Grybauskaitė
suteikė Lietuvos užsienio politikai realistiškesnį pagrindą. Nepakankamai
įvertintas kitas jos laimėjimas. Ji perėmė užsienio politikos gairių nusta-
tymą iš Užsienio reikalų ministerijos (URM) į savo rankas. Tai sveikinti-
nas žingsnis ne tik dėl to, kad Konstitucija nurodo, kad prezidentas spren-
džia pagrindinius užsienio politikos klausimus, bet ir dėl to, kad URM siū-
loma politika buvo neveiksminga, kontraproduktyvi, mėgėjiška. Nors skir-
tumai yra dideli, kai kuriais atžvilgiais abiejų prezidentų užsienio politika
panaši viena į kitą. Morta Vidūnaitė nurodė kai kuriuos retorikos panašu-
mus. Norėčiau atkreipti dėmesį į kitus dalykus, būtent – prezidentės skep-
tišką požiūrį į kai kuriuos sąjungininkus, Lietuvos išskirtinumo pabrė-
žimą, jos užsispyrimą.

Abu prezidentai įtariai vertina kai kuriuos Lietuvos sąjungininkus,
rūpinasi dėl gyvybinių Lietuvos interesų nepaisymo, dėl galimos išdavys-
tės ir suokalbio su Rusija. Skiriasi įtariamieji. Adamkus nepasitikėjo di-
džiosiomis Vakarų Europos valstybėmis – Vokietija, Prancūzija ir Italija,
kurios esą pataikavo ir nuolaidžiavo Kremliui. Vokietija susitarė su Mask-
va dėl dujotiekio „Nordstream” Baltijos jūroje, vetavo pastangas pakviesti
Gruziją ir Ukrainą dalyvauti NATO Taikos partnerystės programoje.
Prancūzija buvo kritikuojama dėl jos tarpininkavimo per Rusijos ir Gru-
zijos konfliktą. Italija buvo laikoma prorusiška valstybe, nenorinčia su-
prasti Lietuvos padėties.

Pabrėždama ypatingą ES reikšmę Lietuvai, Grybauskaitė sustabdė re-
torinius išpuolius prieš Vakarų Europos šalis. Bet atrodo, kad Lietuvos
užsienio politika negali apsieti be galimų Judų. Įrikiavusi Vokietiją į tvir-
čiausių Lietuvos saugumo gynėjų gretas (tai ne toks lengvas uždavinys),
prezidentė pradėjo reikšti abejones dėl JAV tvirtumo. Kažkodėl įtardama,
kad JAV ir Rusijos nusiginklavimo derybos ,,gali neatitikti Rytų Europos ir
Baltijos šalių regiono interesų”, ji nutarė nekeliauti į Prahą, nes ,,neno-
rėjusi gerti šampano už tokią perspektyvą”. Prezidentės žodžiai atsargiai
parinkti. Numatoma sutartis gali „neatitikti” Lietuvos interesų. Daug kas
gali neatitikti Lietuvos interesų, pvz., užsienio šalies nutarimas nesuteik-
ti lengvatų Lietuvos eksportui, neįvesti bevizio režimo. Ir ne iš blogos
valios.

Grybauskaitės teiginys, kad Adamkaus prezidentavimo metais
Lietuva buvo JAV politikos įkaitė, gal buvo neatsargus atsakymas į ties-
muką žurnalistės klausimą. O gal ir ne, nes Prezidentūra su žurnalistais
iš anksto derina pokalbių temas. Kiekvienu atveju teiginį daugelis suprato
kaip nepasitikėjimo JAV išraišką. Net jei Adamkus be jokio Washington
spaudimo būtų daręs tai, kas Amerikai naudinga, prezidentė davė supras-
ti, kad JAV ir Lietuvos interesai skiriasi ne kokiais šalutiniais klausimais,
bet svarbiose užsienio politikos bei saugumo srityse, kur svarbu susitarti.
Lieka neaišku, kuo ji nepatenkinta, dėl ko ji konkrečiai būgštauja.

Esu linkęs manyti, nors mažiau negu anksčiau, kad Amerikos kritika
susieta su vidaus politika, prezidentės pastangomis sukurti neilstančios
Lietuvos interesų gynėjos įvaizdį. Nei Rusija, nei JAV jos nešokdins. Jei kai
kurie rinkėjai nuo jos nusigręžia dėl „pataikavimo” Rusijai, tai kitus ji pa-
trauks, „nepataikaudama” JAV. Tvirtos vadovės įvaizdis yra apskritai nau-
dingas.

Bet Grybauskaitė neatsisako to, ką vadinčiau Adamkaus trikampiu,
kuriam priklauso Lietuva, Rusija ir netikras/abejingas Lietuvos draugas
Vakaruose, neapginantis mūsų nuo Maskvos. Adamkui Vokietija ir Pran-
cūzija buvo netikri draugai. Grybauskaitė abejingo draugo vaidmenį pri-
meta JAV, nors Washington nelabai jam tinka, bent saugumo srityje. JAV
ir Rusijos santykiai yra gerokai šaltesni negu Berlyno ir Maskvos. Tokie ir
liks. Žinodama savo galią, JAV neturi priežasties nuolaidžiauti. Be to, gerė-
jant Lietuvos santykiams su Rusija, Maskva turėtų tapti draugiškesnė, tad
sukelianti mažiau grėsmių, nuo kurių Lietuva, viena ar su kitų parama,
turinti apsiginti. Bet trikampis lieka.

Nukelta į 9 psl.

Lietuvos Respublikos Prezidentūra. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Įspūdinga vasara – tik mūsų rėmėjų dėka

Pasivažinėjimas vasaros rogėmis.
Užpalių dienos centro archyvo nuotraukos

Jonavos Apaštalo šv. Jokūbo pa-
rapijos dienos centro vadovė s. Loreta
Ilekytė rašė: ,,Šį mėnesį (rugp. mėn.)
Jonavos vaikų dienos centras atosto-
gauja, todėl šią savaitę esu vienuo-
lyne laisva nuo darbų ir galiu jums
parašyti ir atsiųsti nuotraukų. Šiuo
metu mūsų dienos centre yra 21
vaikas. Kadangi padaugėjo vaikų ir
darbų, iš Dievo malonės turėsiu sau
rimtą padėjėją: du savo vaikus užau-
ginusią mamą, kuri puikiai sugeba
dirbti su vaikais.

Birželio 1 diena – tai Vaikų gyni-
mo diena. Šventėme vaikų dienos
centro gimtadienį – mums jau vieneri
metukai :). Mes dar maži, bet Dievo
malonei padedant daug nuveikėme ir
pasiekėme... Tą dieną vykome į Kar-
mėlavą, kur mūsų laukė gražus vaikų
ansamblių koncertas, kūrybinė už-
duotis – piešėme saules ant kelio,
vaišinomės visi ledais.

Liepos 5 d. visi kartu susiorgani-
zavome į piligriminę kelionę aplink
Jonavos tvenkinius. Jų pas mus yra
trys, vienas iš kito ištekantis. Pasi-
ėmėme kiekvienas savo kuprinėles,

įsidėjome maisto pietums gamtoje ir
iškeliavome. Buvo be galo karšta ir
kepino saulė. Matėme, kaip kiti vai-
kai maudėsi tvenkinyje, o mes vis ėjo-
me ir ėjome. Savo nuovargį, karštį
aukojome kaip piligrimai už savo ma-
mas, tėčius, draugus... Taip buvo tik-
rai lengviau, nes žinojome, dėl ko tai
darome. Nuėję pusę kelio, pušynėlyje
sustojome papietauti, pailsėti, pasi-
melsti – visi kartu sukalbėjome Gai-
lestingumo vainikėlį. Ir toliau kelia-
vome. Kelio gale visi pasivaišinome
ledais :). Buvome pavargę, bet laimin-
gi.

Liepos 13 d. aplankėme Šiluvą –
mus už ačiū nuvežė ir parvežė, o mes
tik meldėmės, giedojome ir visiems
dėkojome.

Liepos 24 d. mūsų geradarė Van-
da mus visus nuvežė į Trakus. Buvo
nuostabi kelionė: viename šokolado
fabrikėlyje gaminome saldainius, ži-
noma, ir valgėme, kiek norėjome, po
to plaukėme laivu Trakų ežeru, ap-
lankėme pačią pilį, valgėme kibinus,
ledus... Visi grįžome laimingi ir pilni
įspūdžių.”

Rugsėjo mėnesį visi lyg atsibundame po vasaros atostogų, poilsio ar šiaip
lėtesnio gyvenimo tempo. Prasideda mokslo metai, naujus veiklos metus pra-
deda šokių rateliai, chorai, sporto komandos bei įvairios visuomeninės orga-
nizacijos. Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” pradėjo savo veiklos metus
narių susirinkimu rugsėjo 12 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemont.
Rugsėjo 19 d. valdybos nariai budėjo prie informacinio stalo Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijos bendruomenės mugėje. Spalio mėn. 3 d. PLC vyks tra-
diciniai lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Čikagos ir apylinkių visuomenė nuo-
širdžiai kviečiama dalyvauti. Rėmėjų būrelio koordinatorės kituose JAV mies-
tuose taip pat planuoja įvairius lėšų telkimo projektus.

,,Vaiko vartai į mokslą” veikia nuo 1998 m., šiuo metu ji remia 11 dienos
centrų ir laikinosios globos namų Lietuvoje. Centrus lanko rizikos grupės šei-
mų prieauglis, kuris centruose randa užuovėją, prasmingų užsiėmimų bei su-
laukia auklėjimo iš rūpestingų suaugusiųjų, pasiruošusių su jais dirbti, dar-
buotojų ir savanorių, kurie dažnai pasinaudoja medžiaga iš organizacijos pa-
ruoštų penkių auklėjimo programų.

Jaunos Colorado lietuvaitės Daiva Jarašiūtė ir Analise Stein jau grįžo į
namus. Jos baigia apibendrinti savo įspūdžius ir patirtį, įgytą praėjusios va-
saros metu dirbant savanorėmis organizacijos remiame Kauno „Žaliakalnio”
centre. (Įspūdžiai bus išspausdinti atskiru straipsniu.) Tai vienas iš nedaugelio
centrų, kuris veikia ištisus metus, tiesa, kiek trumpiau vasarą.

Mokslo metu vaikams teikiama pagalba ruošiant namų darbus, o vasarą
labiau užsiimama sportavimu, žaidimais bei kitais maloniais užsiėmimais.
Visi centrai 2009–2010 mokslo ir dienos centrų veiklos metus užbaigė šven-
tėmis, išvykomis, stovyklėlėmis savo patalpose. O jeigu sąlygos ir finansai
leido (jei pasisekė gauti papildomų lėšų iš kurio nors fondo), išvykos ar stovyk-
los vyko kur nors už centrų patalpų, už lankytojų gyvenamo miesto ar mieste-
lio ribų. Štai kelių centrų vadovių ir koordinatorių aprašymų ištraukos iš šių
metų vasaros.

Ramunė Kubiliūtė

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamų centrų lankytojai
šią vasarą iškylavo ir stovyklavo

Užpalių vaikai stovyklavo

Užpalių vaikų dienos centro
,,Saulutė” vadovė Edita Juršienė
siųsdama laiškutį org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” valdybos nariams rašė: ,,Pir-
miausia norėtume pasveikinti visą
organizaciją ‘Vaiko vartai į moks-
lą’ su nauja mokslo metų pradžia, pa-
dėkoti už paramą, pinigėlius, kuriais
mus remiate. Mes taip pat nuo rug-
sėjo tęsime pradėtus darbus. Birželio
mėn. vykdėme savaitės laiko vasaros

stovyklą, kurioje mokiniai galė-
jo atskleisti savo kūrybinius talentus,
išreikšti save. Rengėme pačių sukur-
tų drabužių ‘madų šou’, renginį ’Mes
talentai’, vyko sportinės varžybos,
aplankėme ’Anykščių siauruką’,
važinėjomės vasaros rogučių keliu,
ėjome į turistinį žygį ir t. t. Buvo vai-
kams labai daug įspūdžių tik jūsų,
mūsų rėmėjų, dėka, nes be jūsų pa-
ramos nebūtų ir šių gražių renginių.”

Stovyklos vaizdelis.

Išsiruošėme į piligriminę kelionę

Jonavos dienos centro archyvo nuotr.
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ABU ŽURNALISTAI YRA TEISÙS

ŽYDÛ IR LIETUVIÛ DIALOGAS TÊSIASI – 
PRAŠYDAMI SUPRATIMO, SUPRASKITE IR KITUS

Lietuvos žydų bendruomenė
(LŽB) neigiamai vertina Lietuvos
Laikinosios vyriausybės 1941 metų
veiklą ir prašo, kad lietuviai suprastų
juos (,,Draugas”, 2010 m. rugsėjo 15
d.). Aš tikiu, kad paskelbti šį pareiš-
kimą LŽB paskatino nuoširdus noras
kai kuriems iš jų rasti taiką ir ramy-
bę toje Lietuvoje, kurioje jų tėvai ir
protėviai šimtmečius ramiai gyveno,
ir kuriuos paskui ištiko baisi tragedi-
ja. 

Bet lietuvius irgi ištiko tragedija.
Ir tie lietuviai, kurie po pirmos so-
vietų okupacijos išliko gyvi ir kurie
nebuvo ištremti į Sibirą, mėgino išsi-
gelbėti. Nebuvo tada aišku, kaip gel-
bėtis, ką daryti, kokios pastangos bus
sėkmingos. Nebuvo tada aišku, kas
valstybei vadovaus – nes didžiuma
Lietuvos vadovybės ir inteligentijos
per pirmąjį sovietmetį buvo išžudyta
arba ištremta. Galbūt, jeigu Raslanas
ir Dushanskis nebūtų pasidarbavę
Rainių miškelyje, kuris nors iš tų nu-
kankintųjų ir nužudytųjų būtų pa-
jėgę vokietmečiu kitaip pakreipti
Lietuvos kelią ir likimą. Bet po pir-
mojo sovietmečio iš Lietuvos tie žmo-
nės ir tokios progos buvo atimtos. 

Žydai dažnai kartoja, kad komu-
nistinis raudonasis okupantas jiems
buvo ,,mažesnė blogybė” nei vokiečių
rudasis okupantas. Lietuvoje gimęs,
Izraelyje gyvenantis žydų istorikas
Dov Levin vieną iš savo knygų net
pavadino ,,Mažesnė iš dviejų blogy-
bių”. Visiems aišku iš žydų kančių ir
aukų, kad raudonasis okupantas žy-
dams buvo mažesnė blogybė.

Bet kodėl dabar LŽB paneigia
nežydų lietuvių supratimą, kad po
pirmosios sovietinės okupacijos, po
netikėtų žiaurių suėmimų, kankini-
mų, žudynių ir trėmimų, ir savo vals-
tybės praradimo, nežydams lietu-
viams bet kuris sovietų priešas buvo

ta ,,mažesnė” blogybė. Ligi tol lietu-
viai ,,didesnės” blogybės kaip sovietų
okupacijos ne tik nebuvo patyrę, bet
ir negalėjo įsivaizduoti. 

Pagal mokslininkų apskaičiavi-
mus, lietuvių, kurie tiesiogiai prisi-
dėjo prie vokiečių sugalvotų ir orga-
nizuotų žudynių, buvo maždaug apie
2,000–3,000 (prof. A. Bubnys). Vadi-
nasi, mažiau negu viena dešimtoji
dalis procento (0.1 proc.) visų Lietu-
vos gyventojų. Netiesiogiai prisidėju-
sių – vairuotojai, sargybiniai ir pan. –
buvo daugiau, bet, sudedant visus
juos, vis tiek nesiekiame visų Lietu-
vos gyventojų nė pusės procento (0.5
proc.) (Jeruzalės prof. Dina Porat).
Gerai, kalbėkime ir toliau apie tuos
0.1– 0.5 proc. nusikaltėlių, bet kodėl
LŽB priskiria ,,juodą dėmę” visai Lie-
tuvai?

Kiekvienoje tautoje yra ir dorų
žmonių, ir nusikaltėlių. Taip, pas lie-
tuvius buvo Raslanas, pas žydus –
Dushanskis, tokių yra pas visus. So-
vietų pirmos okupacijos metu žydai
aktyviai dalyvavo, pasinaudojus pa-
ties Levino žodžiais, toje žydams
,,mažesnėje blogybėje”. Sakoma, kad
tai buvo tiktai maža visų žydų dalis.
Aš tikiu, kad tai yra teisybė. Negali
būti aiškiau – kaltinti visus žydus dėl
tos mažos dalies negalima. Bet lietu-
vių nusikaltėlių irgi buvo maža dalis.
Ar lietuvius dėl tos mažos lietuvių
dalies galima kaltinti ir visai Lietuvai
priskirti kažkokias ,,juodas dėmes”?
Argi taip ieškoma teisybės? 

Žydai išgyveno baisią tragediją.
Yra pasaulyje buvę ir kitų tragedijų.
Susikaupkime, kaip LŽB siūlo, už
visus mirusius. Bet, prašydami su-
pratimo sau, supraskime ir užjauski-
me ir kitus.

Donatas Januta 
San Francisco, CA

Vilniaus ,,Vilties angelo” vaikų ir
paauglių dienos centre dirbanti soc.
darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė  yra
ir ,,Vaiko vartų į mokslą” koordina-
torė Lietuvoje. Centras buvo pirma-
sis, kurį organizaciją pradėjo remti,
šiuo metu jį lanko daugiau nei 100
vaikų. Liepos mėn. pabaigoje Žydrū-
nė rašė: 

,,’Vilties angele’ jau praūžė 4
stovyklos: viena dieninė ir 3 išvykos.
Rytoj (liepos 21 d.) vyriausieji paaug-
liai išvyksta į kelionę: Vilnius – Pa-
langa – Šventoji – Latvijos pajūris –
Ryga – Vilnius. Jie labai džiūgauja ir
jaudinasi, nes turėjo darytis pasus,
nepilnamečiai gauti tėvų sutikimą
pas notarą ir pan. Jiems tai didelis
įvykis. Siunčiu jaunesnių paauglių
stovyklos prisiminimus su nuo-
traukomis. 

* * *
„Skrydis virš Lietuvos” – tai

nuostabus skrydis neįtikėtinai žema-
me aukštyje per Žalgirio mūšio lauką,
Lietuvos Krikšto takais, virš amati-
ninkų dirbtuvių, Kaziuko mugę, ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo šven-
tę. Tai džiaugsmingas skridimas pie-
vomis, kvepiančiomis vasaros žiedais,
ežero vandeniu ir tiškančiais jo purs-
lais, vakaro rūkais, šiltu, švelniu lie-
tumi. 

Bilietus skrydžiui Dienos centro
jaunesnieji paaugliai turėjo užsidirb-
ti: visus mokslo metus lankyti jiems
organizuojamus užsiėmimus, daly-
vauti šventėse, eiti link kito, drau-
gauti, išdrįsti peržengti savo baimes.
Ištvermingiausieji vasaros pradžioje
gavo pakvietimus į „Skrydį virš Lie-
tuvos”. Lėktuvo įgula pakvietimus
įteikė ne tik vilniečiams, bet ir ,,Ca-
ritas” dienos centrus Švenčionyse,
Varėnoje lankantiems jaunesniems
paaugliams.

Ruošiantis stovyklai manėme,
kad svarbu ugdyti paauglių tautišku-
mą, pilietiškumą, meilę gimtajam
kraštui. Tačiau kaip apie tai kalbėtis
su paaugliais, kurių kasdienybėje pir-
mąsias vietas užima kultūra, nekal-
bančios apie Lietuvą ir jos istoriją?
Surizikavome, nežinodami tikslaus
atsakymo į šį klausimą.

Pirmą stovyklos dieną sulipę į
pačių sukonstruotą lėktuvą bei į
pagalbą pasitelkę Audriaus Stonio ir
Arūno Matelio kino juostą „Skrydis

per Lietuvą arba 510 sekundžių ty-
los” keliavome septynias dienas...

Lietuvos Krikšto dieną paaugliai
dalyvavo orientaciniame žaidime, ku-
rio metu sužinojo atsakymus į tokius
klausimus kaip: Koks Lietuvos didy-
sis kunigaikštis įsipareigojo įvykdyti
Lietuvos krikštą? Kaip vadinosi tai
įpareigojanti sutartis? Iš kurios vals-
tybės Lietuva nusprendė priimti krikš-
tą? Kokią dovaną gaudavo kiekvienas
pasikrikštijęs žmogus? Pripažinkime,
ne visus atsakymus žinome. Ir sto-
vyklautojai turėjo pavargti, kol rado
atsakymus: Jogaila, Krėvos, Lenki-
jos, baltus vilnonius marškinius. Ko-
vojant ne tik už save, bet ir už savo
grupę verta pasistengti dėl pergalės.

Žalgirio mūšio dieną visus sto-
vyklautojus kvietė sporto varžybos:
kvadrato, futbolo; po pietų, riteriams

pasigaminus šarvus, skydus ir ietis, o
damoms – įvairius papuošalus ir pasi-
darius dailias viduramžių šukuose-
nas, vyko rankų lenkimo, virvės trau-
kimo, degančios žvakės nešimo ir ki-
tos užduotys. Lauže kepta vakarienė,
apibendrinti dienos kovų rezultatai,
ežere nuplautas pergalės siekimo
prakaitas džiugino kiekvieną, net ir
nesurinkusį daugiausiai taškų. Juk
Žalgirio mūšis jau laimėtas mūsų
visų!

Ramesnėmis skrydžio minutėmis
ruošėmės Kaziuko mugei: kūrėme ir
gaminome įvairius rankdarbius. Mu-
gės atidarymui net kanklininkė at-
vyko, o už parduotus darbelius įsigyti
stovyklos pinigai ,,Lietuviukai” su-
teikė galimybę dalyvauti aukcione.

Ir visai nesvarbu, kad iki šiol nė
vienam iš stovykloje dalyvavusių jau-
nesnių paauglių nėra iš tiesų tekę
skristi (nors nesvarumo būklę patyrė
visi draugų ir vadovų kelis metrus
,,parašiutu” išmesti į orą). Nė vienas
tikrasis skrydis ir jo virpulys negalė-
tų pakeisti stovyklos nuotaikos, drau-
gų artumo, nuostabios gamtos apsup-
ties, kovos entuziazmo, valgio gami-
nimo kartu, ,,Žvaigždžių nakties” pa-
lapinėje, mylimo krašto ir jo istorijos
pažinimo.

„Skrydis virš Lietuvos” tikrai
įvyko! Visi keleiviai bei lėktuvo įgula
sėkmingai nusileido Vilniuje ir trupu-
tį pailsėję rengiasi naujoms kelionėms. 

Besidžiaugianti skrydžiu
Žydrūnė

„Draugo” skaitytojai su malonu-
mu skaito žurnalistų Donato Janutos
ir Jeronimo Tamkutonio rašinius,
nes juose aptariami dalykai „nevynio-
jami  į nepermatomą popierių”. Vis
dėlto nenorėčiau sutikti su paskutine
J. Tamkutonio nuomone (,,Draugas”,
2010 m. rugpjūčio 25 d.) dėl D. Janu-
tos rašinio, kuriame pastarasis rašė,
jog Algirdas Mykolas Brazauskas nu-
statė šiandieninės Lietuvos vadovavi-
mo kryptį, eidamas Lietuvos Prezi-
dento pareigas, ir ją perdavė po jo se-
kusiam V. Adamkui, kuris vadovavo
be pakeitimų ir nuskurdino Lietuvą
ir dvasiškai, ir ekonomiškai (,,Drau-
gas”, 2010 m. rugpjūčio 31 d.). D. Ja-
nuta taip pat rašė, kad A. Brazauskas
buvo išauklėtas sovietinėje sistemoje
ir jos niekada neatmetė, įskaitant ir

jos nomenklatūrinius privalumus; jų
neatmetė ir kitas Prezidentas.

J. Tamkutonio rašinyje yra išsa-
koma daug teisybės, kurią anksčiau
buvo vengiama pasakyti. Atrodo, kad
tarp lietuvių yra įsigalėjusi nuomonė,
kad reikia kelti tik gerus darbus, bet
nutylėti blogybes, kurias daro tie
patys asmenys ar organizacijų vado-
vai. J. Tamkutonis pabaigoje rašo:
,,Ar nestebina, kad prezidentė Dalia
Grybauskaitė sugebėjo valstybės  va-
dovavime atlikti daugiau teigiamų
pakeitimų per vienerius metus, negu
prez. Adamkus per dešimt metų?”
Atkreiptinas dėmesys į seną patarlę,
kad ne viskas yra auksas, kas purve
žiba.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

,,Vilties angelo” vasaros kraitis

* * *
Visų dienos centrų jauniems lankytojams suruoštos šventės, išvykos ir

stovyklų patirtys kaupiasi lyg tas gražus prisiminimų lobynas. Tai paguoda ir
proga nusišypsoti, kai namuose būna sunkumų, kai rizikos grupės šeimų su-
augusieji ne visada įstengia jaunimą prižiūrėti, remti, aprūpinti. Pomokyk-
liniai dienos centrai tų šeimų prieaugliui vis dar gyvybiškai reikalingi. 2010–
2011 m. org. „Vaiko vartai į mokslą” ir jos rėmėjai šiapus Atlanto pasiryžę ir
toliau parūpinti finansinę paramą, palaikyti draugystės ryšius ir remti 11
Lietuvos dienos centrų pastangas ir darbus Lietuvos ateities kartos labui.
Org. „Vaiko vartai į mokslą” tinklalapis www.childgate.org

Apsilankykite www.draugas.org
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Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) –
Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) būstinėje Lozanoje (Šveicarija)
bus pristatytas Lietuvos skulptoriaus
Vytauto Karčiausko sumanymas visų
buvusių ir būsimųjų olimpinių žaidy-
nių sostinių olimpiniuose parkuose
pastatyti simbolinius ,,Ekomedžius”
– 12 metrų aukščio skulptūras, ku-
rios turėtų įprasminti olimpinio judėji-
mo sąsają su gamtos išsaugojimu.

,,Tai bus Lietuvos dovana pasau-
liui”, – sakė sumanymo autorius klai-
pėdietis V. Karčiauskas. Anot jo,
skulptūra turėtų tapti olimpinių žai-
dynių sostinių jungiamąja grandimi,
kurios dabar nėra. Menininkas sakė,
kad skulptūra turėtų pagyvinti olim-
pinius parkus, traukti ir vienyti žmo-
nes iš viso pasaulio. 

Sumanymo autoriaus teigimu,
šalia skulptūros turėtų būti įrengti
informacijos centrai, kuriuose butų
galima rasti įvairių faktų apie olim-
pines žaidynes.V . Karčiauskas teigė,
kad naujasis projektas yra susijęs su
jo skulptūra ,,Noriu būti”, kuri rodo-
ma pasaulinėje parodoje ,,Expo 2010”
Šanchajuje (Kinija).

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) prezidentas Artūras
Poviliūnas teigė, kad V. Karčiausko
sumanymas sulaukė ne tik LTOK,
bet ir Europos olimpinių komitetų są-
jungos vadovybės pritarimo. Anot A.
Poviliūno, lietuvių pasiūlymas entu-
ziastingai sutiktas ir Tarptautiniame
olimpiniame komitete. 

,,Jau vien faktas, kad lietuviai
pakviesti į Lozaną, daug pasako”, –
teigė LTOK vadovas. V. Karčiauskui
įgyvendinti projektą padeda Lietuvos
kilnaus sportinio elgesio komiteto
prezidentas Arvydas Juozaitis, Lie-
tuvoje dirbantis mokslų daktaras iš
Prancūzijos Stephan Chevalier ir
LTOK olimpinio švietimo direktorius
Algimantas Gudiškis. 

Gardino universitete mokys lietuvi¨ kalbos

Lietuvi¨ projektas sudomino
Tarptautinî olimpinî komitetâ�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Sostin∂je ßurmuliavo Gedimino švent∂�

Vilnius, rugsėjo 20 d. (DELFI.
lt) – Vilniuje vyko pirmoji sostinės
įkūrėjo – Gedimino – šventė. Visą sa-
vaitgalį iki pat sutemų Gedimino
prospekto Tautų mugėje vilniečiai
galėjo ragauti Vilniuje gyvenančių
tautų valgių, daugiau kaip 50 liaudies
kolektyvų rodė savo šokius, dainavo
ir grojo. Nuo Lukiškių iki V. Kudirkos
aikštės vyko Vilniaus senamiesčio
teatro  suruošta teatralizuota Gedi-
mino šventės dalyvių eisena. V.
Kudirkos aikštėje žiūrovai galėjo žiū-
rėti Tarptautinio gatvės teatrų festi-
valyje „Mozaika – 2010” dalyvavusių
teatrų iš  Vilniaus, Sankt Peterburg,
Kijevo ir Maskvos spektaklius.

Už nuopelnus Lietuvos diplomatijai
apdovanotas J. Budraitis

Vilnius, rugsėjo 20 d. (DELFI.lt)
– Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistras Evaldas Ignatavičius Lietuvių
kalbos institute Vilniuje dalyvavo
diplomų teikimo iškilmėse Baltaru-
sijos Gardino universiteto Filologijos
bei Turizmo ir paslaugų fakultetų
studentams. Baltarusių studentai –
Lietuvių kalbos instituto kartu su
Gardino Jankos Kupalos universitetu
vykdomo tarptautinio projekto „Ling-
vistinių ryšių su Gardino universite-
tu stiprinimas” dalyviai.

Studentai dalyvavo dvi savaites
trukusiuose lietuvių kalbos kursuose,
kuriuos vedė profesorius Sergejus
Temčinas. Baltarusiai lietuvių kalbos
mokėsi pagal originalią kalbos mo-
kymo metodiką. Jie buvo mokomi
šnekamosios kalbos, susipažino su
Lietuvos istorija ir kultūros paveldu,
aplankė Lietuvos nacionalinį, Baž-
nytinio paveldo, Trakų pilies ir kt. mu-

ziejus, lankė kultūrinius renginius. 
Spalio pradžioje pagal projektą

valstybiniame Baltarusijos Gardino
Jankos Kupalos universitete numa-
toma įkurti Lietuvių kalbos kabinetą,
organizuoti atvyksiančio lietuvių
kalbos dėstytojo paskaitų kursą, įra-
šyti tekstų iš Lietuvos ir Baltarusijos
paribio tarmių (rugsėjo mėnesį jau
vyko ekspedicija į Baltarusijoje esan-
čius lietuviškus kaimus), paruošti lie-
tuvių-baltarusių ir baltarusių-lietu-
vių kalbų žodyno projektą ir parašyti
bandomuosius žodyno straipsnius. 

Lietuvių kalbos studijų Gardino
universitete sumanytojas – Lietuvos
generalinis konsulas Gardine Ri-
mantas Latakas. Šiam projektui pri-
tarė ir Gardino universitetas. Pro-
jektas finansuojamas Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijos ir Švedijos
tarptautinės plėtros agentūros (SIDA). 

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) –
Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas
pateko į Pietų Afrikos Respublikoje
vykstančio pasaulio galiūnų čempio-
nato baigiamąsias varžybas. Nugalė-
tojo vardą ginantis 35-erių metų lie-
tuvis IV atrankos grupėje užėmė pir-
mąją vietą. 

Antrąją vietą šioje grupėje užėmė
amerikietis Nick Best. Trečioje gru-
pėje pasirodęs 28-erių metų Vytautas
Lalas kelialapio į baigiamąsias varžy-
bas neiškovojo. Atrankos varžybose

(6 rungtys) dalyvavo 30 galiūnų, su-
skirstytų į penkias grupes. Į baigia-
mąsias varžybas iš kiekvienos grupės
pateko po du stipriausius sportininkus.

Baigiamosiose varžybose taip pat
kovos amerikiečiai Derek Pounds-
tone, Brian Shaw, Travis Ortmayer ir
Jeason Bergmann, britas Terry Hol-
lands, rusas Michail Kokliajev, serbas
Ervin Kantona ir islandas Stefan Sol-
vi Petursson. Galiūnai išbandys jėgas
šešiose rungtyse.

Lietuvos skulptorius Vytautas Kar-
čiauskas pristato savo sumanymą –
simbolinį ,,Ekomedį".     ELTA nuotr.

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) –
Vilniaus ,,Litexpo” parodų rūmuose
baigėsi  pasaulinis Interneto valdymo
forumas. 1,461 dalyvis iš daugiau nei
107 šalių jame diskutavo apie inter-
neto saugumą, privatumo apsaugą,
pagrindines vertybes, plėtrą ir priei-
namumą besivystančiose šalyse.

Per forumo uždarymą ,,Google”
viceprezidentas, Interneto protokolo
(IP) kūrėjas Vinton G. Cerf sakė, kad
dabar svarbiausia pereiti nuo IPv4 į
Ipv6, plėsti interneto tarptautiš-
kumą, tačiau pažymėjo, kad proble-
moms trūksta konkrečių sprendimų.

Paskutinei forumo konferencijai
pirmininkavęs UNESCO generalinio
sekretoriaus patarėjas Henrikas Juš-
kevičius pabrėžė interneto svarbą
įvairių autoritarinių režimų disiden-
tams. ,,Aš žinau, ką reiškia laisvė.
Daug laiko gyvenau totalitariniam
režime”, – sakė H. Juškevičius. Kal-
bėdamas apie pagrindines interneto
vertybes, vieną populiariausių foru-
mo temų, H. Juškevičius pasiūlė nau-
dotis Jungtinių Tautų Žmogaus tei-
sių deklaracija. Interneto valdymo fo-
rumas kitais metais vyks Kenijos sos-
tinėje Nairobyje.

Vilniuje vyko Interneto valdymo forumas 

Šventės akimirkos. ELTA nuotr.

Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis medaliu ,,Už nuopel-
nus Lietuvos diplomatinėje tarnybo-
je” apdovanojo Lietuvos kultūros ata-
šė Rusijoje Juozą Budraitį.

Ministras padėkojo žinomam ki-
no, televizijos ir teatro aktoriui už jo
ilgametį ir pasiaukojamą darbą tar-
naujant Lietuvai bei pabrėžė, kad J.
Budraitis, atstovaudamas Lietuvai
kaimyninėje šalyje, yra tapęs tikru
Lietuvos kultūros simboliu visoje Ru-
sijoje. Eidamas Lietuvos kultūros
atašė pareigas Maskvoje, J. Budraitis
įamžino poeto ir diplomato Jurgio
Baltrušaičio atminimą ir yra vienas iš

J. Baltrušaičio fondo steigėjų. J. Balt-
rušaičio namai yra tapę Maskvos in-
teligentijos ir lietuvių bendruomenės
traukos bei tarptautinių mokslinių
konferencijų centru.

J. Budraitis taip pat yra ilgame-
tės lietuviškos kultūros sklaidos Ru-
sijoje programos ,,Langas į Lietuvą”
sumanytojas, jo pastangomis Lietu-
vos ir Rusijos mokslininkai, tiriantys
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
ir senovės baltų istoriją, kalbą ir kul-
tūrą, užmezgė ir sėkmingai plėtoja
ryšius.

J. Budraičio pastangomis Mask-
voje užsienio literatūros kiemelyje
įamžintas Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio atminimas, Maskvos Lo-
monosov universitete pradėjo veikti
Baltistikos centras.

J. Budraitis Lietuvos ambasadoje
Rusijoje kultūros patarėju pradėjo
dirbti 1995 m. 2001 m. tapo Lietuvos
kultūros atašė Rusijoje. 2002 m. pre-
zidentas Valdas Adamkus J. Budrai-
čiui suteikė nepaprastojo pasiuntinio
ir įgaliotojo ministro diplomatinį ran-
gą. 2003 m. jis buvo apdovanotas or-
dino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Ko-
mandoro kryžiumi.

J. Budraitis yra Lietuvos kinema-
tografininkų sąjungos, Lietuvos teat-
ro sąjungos ir Lietuvos fotomeninin-
kų sąjungos narys.

Medalis ,,Už nuopelnus Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje” yra aukš-
čiausias Užsienio reikalų ministerijos
įvertinimas, skiriamas už pavyzdingą
darbą diplomatinėje tarnyboje, inicia-
tyvumą ir kūrybingumą.

Užsienio reikalų ministras A. Ažuba-
lis (k.)  apdovanojo Lietuvos kultūros
atašė Rusijoje J. Budraitį.  ELTA nuotr.



Londonas, rugsėjo 20 d. (DELFI.
lt) – Britų saugumo agentūros MI5
vadovas Jonathan Evans perspėja,
kad Didžiajai Britanijai iškilo nauja
teroristų išpuolių grėsmė dviem
frontais – iš „al-Qaeda” ir airių res-
publikonų grupuočių, kurios gali pra-
dėti rengti išpuolius ant žemės. 

Pirmojoje savo viešoje kalboje
apie nacionalinį saugumą per pasta-
ruosius 3 metus J. Evans paskelbė,
kad jo pareigūnai dalyvauja „įtemp-
toje kovoje” prieš musulmonų radi-
kalus ir airių nacionalistus.  Anot jo,
tai „tik laiko klausimas”, kada Di-
džioji Britanija taps ekstremistų, vei-
kiančių iš centrinės bazės Somalyje,
auka. 

Per pastaruosius 3 metus Šiaurės
Airijoje „nepaliaujamai kyla teroristų
aktyvumas ir jų ambicijos”, aiškina J.
Evans. Teroristai vis dažniau nau-
doja pažangią ginkluotę rengdami
išpuolius, per kuriuos gali žūti civi-

liai. 
„Nors šiuo metu disidentų kam-

panija yra vykdoma Šiaurės Airijoje,
negalime atmesti galimybės, kad jie
išplės savo išpuolius į Didžiąją Bri-
taniją, kaip anksčiau tai darydavo
smurto nevengiančios respublikonų
grupuotės”, – teigia MI5 direktorius. 

Apie išpuolius šalies premjerui
David Cameron ir vicepremjerui Nick
Clegg pranešęs J. Evans teigia, jog
išlieka „rimta mirtino išpuolio
rizika”. „Nematau jokio pagrindo
tikėti, kad padėtis smarkiai pasikeis
artimiausioje ateityje”, – pridūrė jis. 

J. Evans savo kalboje ketina pra-
šyti Vyriausybės neatsisakyti teroris-
tų kontrolės – priemonės, kuri leidžia
terorizmu įtariamus asmenis sekti
elektroniniu būdu ir skirti jiems
namų areštą. Šiuo metu iš viso yra 9
įtariamieji, kuriems taikoma tokia
kontrolė.
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VARŠUVA
Lenkijos policija suėmė tremtyje

gyvenantį čečėnų nepriklausomybės
vadovą Achmed Zakajev, kurio Rusija
ieško dėl įtariamo terorizmo.  A. Za-
kajev atvyko į Lenkiją dalyvauti vy-
kusiame išeivių iš konfliktų dras-
komo Šiaurės Kaukazo regiono su-
važiavime. Policijos atstovas sakė,
kad Lenkija privalo vykdyti tarp-
tautinį suėmimo orderį ir neturi
kitos išeities, tik suimti čečėnų va-
dovą. 

STOKHOLMAS
Švedijos parlamento rinkimus

laimėjo centro dešinioji koalicija.
Konservatorių premjerui Fredrik
Reinfeldt pavyko antrą kartą iš eilės
sutriuškinti socialdemokratus, ta-
čiau dėl sėkmingo dešiniųjų popu-
listų pasirodymo jis prarado daugu-
mą parlamente. 45 metų ministras
pirmininkas dabar vadovaus mažu-
mos vyriausybei. Nei F. Reinfeldt, nei
socialdemokratų vadovė Mona Sa-
hlin neketina bendradarbiauti su
Švedijos demokratais.

AMSTERDAMAS
Amsterdamo Schipolio oro uoste

sekmadienį policijos pareigūnai su-
laikė terorizmu įtariamą Somalyje gi-
musį Didžiosios Britanijos pilietį.
Skelbiama, kad įtariamasis į Amster-
damą atvyko iš Liverpulio pakeliui į
Ugandą. Vyras buvo sulaikytas tuo
metu, kai lėktuvas, kuriuo jis turėjo
skristi, jau buvo pasirengęs kilti. Pa-
reigūnai aiškinasi, ar sulaikytasis tu-
ri ryšių su užsienio maištininkų or-
ganizacijomis. Jo bagaže sprogmenų
nerasta.

BEIJING
Kinijoje žinybos vėl aptiko mela-

minu užterštų pieno miltelių. Vals-
tybinės žiniasklaidos duomenimis,
nuodingų chemikalų buvo primaišyta
į pieno miltelius, kurių galiojimo
laikas jau buvo pasibaigęs. Iš viso
buvo pagamintos 26 tonos užterštų
pieno miltelių, kurie buvo pardavinė-
jami Chunanio ir Chenanio provinci-

jose. Suimti 7 įtariamieji, tarp jų –
vienos pieninės vadovas.

KABULAS
Afganistane oficialiai pasibaigė

parlamento rinkimai. Rinkimų metu
buvo sustiprintos saugumo priemo-
nės. Talibanas prigrasino, kad šešta-
dienį, kai vyks rinkimai, bus įvykdy-
ta daug išpuolių prieš tuos, kurie
nutars balsuoti. Saugumui šalyje
užtikrinti pasitelkta 280,000 polici-
ninkų ir kariškių pagalba. Šie parla-
mento rinkimai Afganistane yra tik
antrieji po Talibano nuvertimo 2001
m. ir pirmieji, kuriuos ruošia patys
afganai, padedami ES ir kitų tarp-
tautinės bendruomenės atstovų.

TEHERANAS
Irano prezidentas Mahmoud

Ahmadinejad paragino JAV valdžią
paleisti į laisvę Amerikoje kalinamus
Irano piliečius. Tokį raginimą Irano
prezidentas paskelbė po to, kai Tehe-
ranas už užstatą paleido vieną iš
šnipinėjimu įtariamų amerikiečių,
kurie buvo sulaikyti Irane. Praeitą
savaitę Irano pareigūnai už užstatą
paleido JAV pilietę Sarah Shour, kuri
jau atvyko į Ameriką. 

WASHINGTON, DC
Naftos bendrovė BP galutinai

užsandarino sugadintą gręžinį ,,Ma-
condo” Meksikos įlankoje, pripylusi į
jį cemento, pranešė JAV valdžios
atstovas. ,,Gręžinys galutinai numa-
rintas”, – praėjus 153 dienoms po
avarijos pareiškė JAV kranto sargy-
bos admirolas Thad Allen. BP baigė
gręžti lygiagretų gręžinį, kuris turi
sumažinti slėgį avariniame gręžinyje,
atlikti bandymai parodė, kad avari-
nis gręžinys, esantis maždaug 5,5 km
gylyje nuo vandenyno paviršiaus,
visiškai užsandarintas.

SANTJAGAS
Anksčiau nei tikėtasi, po žeme

Čilėje įkalintus kalnakasius pasiekė
pirmasis grąžtas Jis prasiskverbė į
630 metrų gylį, tačiau pragręžtą 30
cm skersmens šachtą dar reikės pla-
tinti, kad 33 kalnakasiai būtų iškelti
į paviršių. Tai gali užtrukti dar kelias
savaites. Darbininkai liko įkalinti
kasykloje rugpjūčio 5 d. 

D. Britanijai – nauja terorizmo
grèsmè

Londonas, rugsėjo 20 d. (BNS) –
Didžiojoje Britanijoje lankęsis po-
piežius Benediktas XVI sekmadienį
aukojo iškilmingas Mišias po atviru
dangumi, per kurias paskelbė palai-
mintuoju į katalikybę atsivertusį
anglikonų dvasininką.  

Anglijos centriniame Birmingam
mieste apie 55,000 žmonių dalyvavo
Mišiose, per kurias buvo beatifi-
kuotas anglų kardinolas John Henry
Newman. Šios pamaldos vainikavo
keturias dienas trukusį oficialų Šven-
tojo Tėvo apsilankymą, kuris, pasak
apžvalgininkų, padėjo sumažinti
įtampą tarp katalikų ir anglikonų.

Tūkstančiai piligrimų, kurių
daugelis susirinko dar neprašvitus,
nepabūgo lietaus ir žvarbių orų, at-
vykę stebėti, kaip pontifikas skelbia
palaimintuoju J. H. Newman antrojo
didžiausio Britanijos miesto parke.

Pasak britų tikinčiųjų, 83 metų
Benediktas XVI palenkė į savo pusę
daug kritikų, ne kartą pareiškęs, kad
gailisi ir sielojasi dėl Katalikų Baž-
nyčią krečiančių kunigų pedofilijos
skandalų.

Anglikonų Bažnyčią mėginęs
,,atnaujinti” J. H. Newman XIX am-
žiaus 4-ame dešimtmetyje galiausiai
nusprendė, kad katalikų tikėjimas

yra vienintelis tikrasis, ir į jį atsi-
vertė, o vėliau netgi tapo kardinolu.
Dėl jo palikimo iki šiol įnirtingai
ginčijamasi, o Bažnyčios pareigūnai
neigia, kad J. H. Newman palaikė
homoseksualius santykius su kitu
kunigu, su kuriuo jie kartu gyveno 30
metų.

Jį buvo nuspręsta paskelbti
palaimintuoju, kai 2001 m. vienas
Boston mieste gyvenantis amerikie-
tis, kuriam buvo smarkiai pažeistos
nugaros smegenys, pareiškė vėl suge-
bėjęs atsistoti ant kojų, nes pasimel-
dė J. H. Newman. Vėliau popiežius
paskelbė šį įvykį stebuklu. Taip pat
jau kalbama apie Meksikoje esą įvy-
kusį antrąjį stebuklą, kuris leistų pa-
skelbti šį dvasininką šventuoju.

Benedikto XVI kelionė laikoma
simboliniu susitaikymo su Anglijos
Bažnyčia ženklu. Šioji buvo įkurta
1534 m., kai Anglijos karalius Hen-
rikas VIII nutraukė ryšius su Vati-
kanu, kuris atsisakė nutraukti jo
santuoką.

Pontifikas susitiko su Anglijos
Bažnyčios dvasiniu vadovu Canter-
bury arkivyskupu Rowan Williams.
Sekmadienio vakarą Šventasis Tėvas
išskrido atgal į Romą.

Popiežius paskelbè palaimintuoju î
katalikybê atsivertusî anglikonâ

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

Britų salose viešintis popiežius beatifikavo anglikonų dvasininką, atsivertusį į
katalikybę.                                                            Reuters/Scanpix nuotr.
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Biržų muziejuje pristatyta
50 litų sidabrinė moneta

ANTANAS SEIBUTIS

2010 metų Europos paveldo
dienų tema – „Šeima ir kultūros pa-
veldas” – norima  pristatyti iki šiol vi-
suomenėje dar nepakankamai gerai
žinomą Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės didikų giminių išlikusį
kultūrinį palikimą,  reikšmę Lietuvos
kultūrai ir istorijai, atskleisti garsių
giminių įnašą į valstybingumo kūri-
mą. Biržų krašto muziejuje „Sėla”
praėjusią savaitę prasidėjo visas cik-
las renginių, skirtų pristatyti kuni-
gaikščių Radvilų paveldui.

Įžanginiu Europos paveldo ren-
giniu tapo Lietuvos  banko išleistos
monetos su Biržų pilies vaizdu pri-
statymas. Jis prasidėjo Lietuvos ban-
ko valdybos pirmininko Reinoldijaus
Šarkino ir jo kolegų atvykimu į Biržų
muziejų. Svečius pasitiko Biržų mu-
ziejaus direktoriaus pavaduotoja Edi-
ta Lansbergienė. Ji drauge su muzie-
jininke Lina Kuncyte aprodė Radvilų
ir Tiškevičių sales, supažindino su
Biržų istorijos, Biržų pilies statybos
etapais, Biržų miesto ir pilies vaiz-
dais ir maketais.

Prieš jubiliejinės monetos pris-
tatymą dar įvyko Lietuvos banko ats-
tovų susitikimas su verslininkais.
Visi norintys ir iš anksto užsisakę ga-
lėjo įsigyti  Šiaulių banko platinamą
jubiliejinę monetą.

Pristatymą pradėjusi E. Lansber-
gienė pristatė  svečius – R. Šarkiną,
monetos autorių Vytautą Narutį, mo-
netai skirto lankstinuko autorių
istoriką dr. Deimantą Karvelį, rajono
savivaldybės merą Regimantą Ramo-
ną. 

Banko valdybos pirmininkas pa-
sidžiaugė, kad tai jau 65-oji jubiliejinė
moneta, kurią nukalė Lietuvos mo-
netų kalykla. Jis dėkojo dailininkui,
lankstinuko autoriui, kuriame nu-
šviesta Biržų pilies istorija nuo pir-
mųjų dienų iki dabar.

Dailininkas V. Narutis papasako-
jo monetos kūrimo peripetijas, pasi-
džiaugė tokia romantiška aplinka,
sakė, kad norėjo pavaizduoti Biržų
pilies renesanso-baroko stilių bruo-
žus. Jam moneta – tai tarsi mažas
pasakojimas apie Biržų pilies istoriją
– madingiausia to meto fortifikacija,
medis simbolizuoja gražų landšaftą,
raitelis – šauklį tolimesniems tyrinė-
jimams ir atstatymams.

Dr. D. Karvelis teigė pastebėjęs
triskart per istorijos eigą valstybės
įsikišimus į privačios kunigaikščių
Radvilų Biržų pilies gyvenimą. Biržų
kunigaikštystę jis lygino su Vokietijos
kunigaikštystėmis, kurios netgi pa-
čios kaldino pinigus, ko niekada nėra
darę Radvilos. Ši moneta – gražus tai-
komosios arba tikrosios kultūros pa-
vyzdys.

Biržų pilis buvo privati, ne vals-
tybinė. Lietuvos-Lenkijos karalius
Zigmantas Vaza 1617 m. į Kristupo
Radvilos II prašymą padėti finansiš-
kai netgi atsakė, kad Radvila ir pats
pinigų turįs. Padėtis pasikeitė po

1625–1627 m. švedų įsiveržimo, kada
net 13 pavietų seimeliai, netgi tokie
tolimi kaip Lydos, suprasdami Biržų
pilies reikšmę visai Lietuvos Didžią-
jai Kunigaikštystei, reikalavo jai nu-
niokotai suteikti valstybės paramą.

Ir 1631 m. Lenkijos–Lietuvos sei-
mas skyrė Biržų piliai 31,000 auksi-
nų, milžinišką tiems laikams sumą –
tai buvo viso Biržų krašto penkerių
metų pajamos. Toks buvo pirmasis
valstybės prisilietimas prie pilies. An-
trasis prisilietimas – tai 1979–1988
metų Biržų pilies rūmų restauracija,
trečiasis – ši 50 litų sidabrinė moneta. 

Ir neaišku, ko daugiau  buvo Bir-
žų pilyje – Lietuvos ar Europos? Dar
net ne visur Olandijoje buvo stato-
mos nyderlandiškojo stiliaus bastio-
ninės tvirtovės, o tai jau buvo daroma
ir padaryta Biržuose. Anot D. Kar-
velio, Radvilų istorija tęsiasi, Biržų
pilies istorija tęsiasi.

Meras R. Ramonas džiaugėsi dė-
mesiu piliai, neseniai lankėsi švedų ir
japonų ambasadoriai, dabar vėl paro-
dytas išskirtinis dėmesys. Jam pasi-
darė įdomu, o kaip gimė pati idėja,
kas jos autorius. Į tai atsakė Lietuvos

banko monetų išleidimo komisijos
pirmininkas Audrius Misevičius,
papasakojęs, kad remtasi ir istorikų,
ir skulptorių, ir pačių bankininkų
mintimis ir svarstymais.

Banko vadovas R. Šarkinas pir-
mąsias monetas įteikė autoriui, buk-
leto kūrėjui, Biržų merui, Monetų
kalyklai, Biržų muziejui. Visi susirin-
kę su įdomumu pasižiūrėjo specialiai
paruoštą filmuką „Lietuvos monetų
kalykla”, kur atspindėtos ir monetų
kalimo Lietuvoje tradicijos, ir dabar-
tis, ir planai.

Visi nekantriai laukė Lietuvos
banko atstovų parengtos viktorinos,
kur, atsakę į daugiau kaip dešimt pa-
ruoštų klausimų, galėjo laimėti kny-
geles apie Lietuvos banką, apie išleis-
tas kolekcines monetas 1993–2009
metais, netgi katalogėlį su įprastomis
metalinėmis monetomis, pradedant 5
litais ir baigiant 1 centu.

Atėjo eilė ir šeimininkams dalinti
dovanas. Muziejaus direktoriaus pa-
vaduotoja E. Lansbergienė įteikė Lie-
tuvos banko vadovui simbolinį koklį
„nuo koklinės atstatytos XVII a. II
pusės krosnies”, muziejaus 80-mečio
katalogą. Jo kolegos buvo apdovanoti
pačiu naujausiu Biržų krašto muzie-
jaus „Sėla” leidiniu – 25 biržietiškų
atvirukų rinkiniu.

Pasidžiaugę litais, pasidžiaugę
jubiliejinėmis monetomis, tų pačių
bankininkų buvome, matyt, sugrą-
žinti į, ko gero, neišvengiamą tikrovę
– kada nors ateisiantį eurą, visi su-
sirinkusieji gavo po euro suvenyrą. 

Belieka tik džiaugtis tokiu Lietu-
vos banko rūpinimųsi mūsų istorija,
jo atiduodama pagarba praeičiai, pi-
lims, lietuviškai gamtai, jos žmo-
nėms. Taip į jau 65-rių jubiliejinių
monetų sąrašą įrašytas ir biržietiškas
puslapis – 50 litų sidabrinė moneta
„Biržų pilis”.

LYDI ŠVENTADIENIS
25 EILINIS SEKMADIENIS

DAUGIAU NEGU 
PINIGAI

Mūsų rankos beveik kasdien čiu-
pinėja pinigus. Be jų neišsiverčiame.
Tačiau ar visada juos tinkamai nau-
dojame? Kai žmonės pro pirštus žiūri
į Viešpaties įspėjimą: „Žiūrėkite,
saugokitės bet kokio godumo, nes jei
kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepri-
klauso nuo turto” (Lk 12, 15), tada
tie įvairių spalvų menki popieriukai –
banknotai – tarsi įgyja slėpiningų
galių, už kurių stovi tamsaus pa-
saulio neregimos dvasios, ir jos ne-
nuilstamai gundo savo aukas ristis
vis žemiau...

Vienas klestintis verslininkas
laikėsi (jo manymu) supermodernaus
principo: siekiamas tikslas pateisina
visas priemones. Jis leidosi apvaldo-
mas įkyrios godumo minties ir sau
kalbėjo: „Banke jau turiu vieną mili-
joną, bet kad mano vaikų ateitis būtų
užtikrinta, būtinai reikės dar ke-
lių...” Katalikų katekizmas aiškiai
sako: „Besaikis noras praturtėti ne-
išvengiamai turi blogų pasekmių. Jis
yra daugelio socialinę tvarką griau-
nančių nesutarimų priežastis.” Apaš-
talas Paulius, kalbėdamas apie godu-
mo nuodėmę kaip visų blogybių šak-
nį, įspėjo tikinčiuosius, nes kai kurie
iš jų buvo jai pasidavę, prarado ti-
kėjimą ir save draskė daugybe kančių
(1 Tim 6, 10).

Klauskime savęs: „Ar tikrai kiek-
vieno iš mūsų kasdieniai sprendimai
bei poelgiai liudija, jog nė kiek nesi-
lenkiame pinigų stabui? Ar jie žemes-
nėje mūsų poreikių skalėje? Ar sten-
giamės ištikimai tarnauti vienin-
teliam savo Viešpačiui Jėzui?” (Lk
16, 13). Verta yra savęs klausti ir
atvirai atsakyti į šiuos ir panašius
klausimus, nes iš naujo galime pa-
sitikrinti savo dabartinį santykį su
Aukščiausiuoju, žmonėmis ir daik-
tais. Pastebėsime: kuo (metams bė-
gant) labiau pasitikime Dievu ir vis
dažniau darome veiksmus, kurie
sąmoningai skirti artimo gerovei ir
Jo šlovei, tuo mažiau pataikaujame
nemotyvuotiems savimeilės gundy-
mams.

Du broliai, vienas – viengungis,
kitas – vedęs, turėjo ūkį, ir derlingoje
jų žemėje gausiai derėjo javai. Pusė
derliaus tekdavo vienam broliui, pusė
– kitam. Iš pradžių viskas klojosi kuo
puikiausiai. Vėliau vedusį brolį nak-
timis ėmė kankinti viena ir ta pati
mintis: „Čia kažkas ne taip. Mano
brolis neturi šeimos, o ima pusę der-
liaus. Aš turiu žmoną, penkis vaikus,
vadinasi, manęs laukia saugi senatvė,
bet kas senatvėje rūpinsis mano
vargšu broliu? Jam derėtų pasitau-
pyti, nes vėliau reikės daugiau negu
man.” Su ta mintimi jis atsikeldavo,
tyliai prasliūkindavo pro brolio kam-
barį ir vis supildavo į jo aruodą maišą
grūdų.

Viengungis taip pat pradėjo ne-
ramiai miegoti. Sykį pašokęs iš miegų
jis pagalvojo: „Na, žinoma, kad ne
taip turėtų būti. Mano brolis turi
žmoną, penkis vaikus ir pasiima tik
pusę derliaus, o aš rūpinuosi tik pats

savimi. Tai ar teisinga, kad mano
vargšui broliui, kuriam, be abejonės,
reikia daugiau nei man, tenka lygiai
tiek pat?” Jis atsikėlė ir supylė maišą
grūdų į savo brolio aruodą. Vieną
kartą jie atsikėlė tuo pačiu metu ir
eidami susidūrė kaktomuša – kiek-
vienas su maišu grūdų ant pečių!

Praėjus daugeliui metui, jau po
brolių mirties, šią istoriją sužinojo ir
kiti. Kai buvo nutarta statyti šven-
tovę, jie pasirinko tą vietą, kur du
broliai susitiko, nes niekas negalėjo
pasiūlyti šventesnės vietos miestelyje
nei ši. Šį pasakojimą užbaigia tokia
įžvalga: esminis tikėjimo skirtumas
yra ne tarp tų, kurie meldžiasi, ir tų,
kurie nesimeldžia, bet tarp tų, kurie
myli, ir tų, kurie – ne.

Tačiau kas nekreipia dėmesio į
nuolatinį maldos – dvasinio gyvenimo
puoselėjimą, iš tokio žmogaus sunku
tikėtis nuolatinės artimo meilės
darbų praktikos, nes gana greitai gali
išsekti jo žmogiškieji ištekliai padėti
kitam, ir tada paaiškės, jog gyvenime
neįmanoma vien savimi pasikliauti,
bet reikia turėti nors truputį nuo-
lankumo ir mokėti priimti pagalbą,
kuri ateina iš aukštybių. Todėl krikš-
čionims nevalia užmiršti, kad neiš-
senkanti artimo meilės versmė, kuri
su griaunančia jėga nuverčia pasku-
tines individo godumo sienas ir su-
teikia jam antrą kvėpavimą aukotis
aplinkinių išganymui, yra paslėpto
gyvenimo Dieve su Kristumi esminė
priežastis (plg. Kol 3, 3).

Kad nepailstume nešiodami ge-
radarybių maišus (kaip Kalėdų se-
neliai, bet ištisus metus), kuriuos ge-
bėtume pilti į savo brolių ir seserų
širdžių aruodus, mums būtina moky-
tis mylėti. Tai – stipriausias prieš-
nuodis godumo nuodėmei.

Popiežius Benediktas XVI rašė:
„Einant meilės mokymosi keliu, rei-
kia išmokti nugalėti ir atiduoti save,
dovanoti save netgi tada, kai už tai
nieko negaunama. Ypač – išmokti
duoti save nesimpatiškam, taip pat
manęs reikalingam, kenčiančiam.
Prisiminkime gailestingąjį samarietį.
Būtent tada esame mylintys, kai
nesistengiame viską susiglemžti sau,
bet mėginame būti duodantys – bū-
tent duodantis mato tuos, kuriems
niekas nepasako gero žodžio, nors – o
gal kaip tik dėl to – jie atrodo nema-
lonūs.”

Poetas Rainer M. Rilke Paryžiuje
dažnai praeidavo pro elgetą moterį su
išmaldai atkišta skrybėle, į kurią
praeiviai įmesdavo pinigėlių. Bet el-
geta net nekrustelėdavusi, tarsi būtų
negyva. Vieną dieną Rilke jai pado-
vanojo rožę, ir tą akimirką jos veidas
pražydo, jausmai atgijo. Ji nusišypso-
jo, padėkojo, o paskui visą savaitę ne-
sirodė, nes jai buvo duota tai, kas yra
daugiau už pinigus.  

Viešpatie, dovanok mums savo
meilės rožę, ir mūsų darbai skleis
Tavo kvapą!

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Moneta „Biržų pilis”
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Margumynai

2008-10-19
Šilkinis buriavimas. Plaukiant

Ispanijos pakrante oras su kiekviena
valanda vis šiltėja. „Šturmovkės”
reikalingos tik naktį, nes drėgmė
daro savo. Dieną, kai pašviečia saulu-
tė, oro temperatūra šokteli iki 25
laipsnių, kartais ir daugiau. Vėjukas
silpnas. Plaukiame 8–10 jūrmylių per
valandą. Po vakarykščių greičių tai
atrodė vienas juokas. 

2008-10-20 
Vėl tas pats šilkinis buriavimas.

Jau pradeda nusibosti. Įgula susirin-
ko visus šlapius daiktus ir juos iš-
džiaustė. Jachta panašėjo į skalbyklą,
prasidėjo didysis skalbimas. Kas ko-
jines, kas kelnes, kas rankšluosčius
pririšdavo ant virvės ir mesdavo į jū-
rą. Po poros valandų ištraukdavo ir
džiaudavo. Buvo tokių, kurie pamirš-
davo išsitraukti ,,skalbinius”. Jie vė-
liau teisinosi, kad buvo ,,užstatę” ilgą
skalbimo programą. :)

2008-10-21 
Krantas jau netoli. Mums liko

apie pusantros paros plaukimo. Tas
šilkinis buriavimas jau ėmė įgristi.
Greičiau į krantą...

Užrašė ,,TV3 žinių’’ žurnalistas
Svajūnas Juška, 

plaukiantis ,,Ambersail”

* * *
Skriete skriejame link 

Las Palmas!

Spalio m. 17 d.
Galų gale mums papūtė pavėji-

niai vėjai. Išsikėlėme genakerį (pa-
vėjinę burę) ir pradėjome plaukti tar-
si komforto sąlygomis. Iš pradžių pū-
tė apie 10–12 mazgų vėjas. Pagal ka-
pitono priimtą planą nuspręsta ne-
lįsti į Biskajos įlanką. Tikslas – iš-
laikyti kiek galima naudingesnę
kryptį, o ne vaikytis greičio. Tad visą
laiką plaukėme apie 8–10 mazgų
greičiu. Jau po pietų kilus didesniam
vėjui (apie 17 mazgų) pradėjome la-
biau įdarbinti pavėjinę burę ir vir-
šijome vidutinį 11 mazgų greitį.

Budėjimo vachtos (budėjimo pa-
maina, kurios trukmė – 4 val.) pa-
skirstytos taip: 

kapitono Sauliaus Pajarsko pa-
maina, kurią sudaro Linas Ivanaus-
kas, Raimundas Daubaras ir TV3
žurnalistas Svajūnas Juška; 

Arvydo Drąsutavičiaus pamaina,
kurią sudaro Arūnas Kalaušis, Gin-
tautas Milevičius ir Vilius Tamk-
vaitis; 

trečiajai pamainai vadovauja
Gintautas Kalaušis, o ją sudaro
Rolandas Staševičius, Julius Maseiva
ir Deivis Galaburda. 

Penktadienį, spalio 17 d., kiek-
viena pamaina nuplaukė po 31–32
jūrmylių atstumą. Padidėjus vėjui
Gintauto pamaina įveikė 33 jūr-
myles, o Sauliaus komanda, vėjui su-
stiprėjus iki 20-22 mazgų, nuplaukė
46 jūrmylių atstumą. Per parą buvo
įveiktos 203 jūrmylės.

Spalio 18 d.
Tai buvo buriuotojų svajonių

išsipildymo diena. Pradėjo pūsti
26–34 mazgų pavėjinis vėjas. O jach-
ta „Ambersail’’ kaip tik ir sukurta

lenktynėms pavėjinėmis kryptimis. 
Išsikėlę naująjį specialiai „Tūks-

tantmečio odisėjai” siūtą genakerį,
pradėjome „čiuožti”. Kai vėjas pučia į
nugarą, atrodo, nebejauti vėjo stipru-
mo, bet kad geriau įsivaizduotumėte
– tai buvo panašaus stiprumo vėjas,
kuris išlydėjo jachtą iš Klaipėdos. Tik
tada tai buvo priešpriešinis vėjas
arba, kaip buriuotojai sako, „vėjas į
snukį”. 

Vėjas pradėjo stiprėti nuo pat
ankstaus ryto. Tačiau, kaip neretai
būna, kai visos burės buvo įtemptos
iki ribos, kai virvės – kaip stygos,
atsileido genakerio priekinis kampas
ir jachta, per akimirksnį paguldė be-
veik ant šono. Tuo metu vairavo ka-
pitonas Saulius. Jo pastangomis pa-
vyko šiaip ne taip išlaikyti jachtą val-
domą. Įgula nuleido genakerį, sut-
varkiusi bures vėl jį pakėlė. Nors
pusę valandos plaukėme vien tik su
grotu (pagrindinė jachtos burė), ta-
čiau Sauliaus pamaina vėl pasiekė
naują rezultatą – 54 jūrmylių atstu-
mas per pamainą. Tačiau tai buvo
niekniekis po to, kai Arvydo vadovau-
jama pamaina nuskriejo 60 jūrmylių.
Tada iššūkių metas atėjo ir Ginto
pamainai. Ji dirbo sutartinai – tarsi
lenktynėse, reaguodama į kiekvieną
vėjo gūsį, į kiekvieną „nučiuožimą’’
nuo bangos. Ir rezultatas buvo lenk-
tyninis – 68 jūrmylės per pamainą;
vidutinis greitis – 17 mazgų. 

Gaila, kad nuotraukomis neį-
manoma perteikti to jausmo, tačiau
tai buvo diena, kuri įsimins kiekvie-
nam įgulos nariui. Daugelis įgulos
narių tokiu greičiu niekada prieš tai
nebuvo plaukę ir tas skriejančios
jachtos jausmas kiekvienam paliko
didžiulį įspūdį. 

Tačiau toks buriavimas anaiptol
nėra paprastas. Tai iššūkis kiekvie-
nam vairininkui, ir tik labai aukšto
profesionalumo vairininkai sugeba
suvaldyti tokio didelio buringumo
jachtą, kai jos bures veikia milžiniš-
kos jėgos, o jūros bangos taip ir kėsi-
nasi „užmesti” jachtą. 

Vairuoti visą pamainą labai su-
sikaupus tikrai nelengva. Nei kapi-
tonui Sauliui, nei pamainų vadams
Arvydui ir Gintui. Po kiekvienos pa-
mainos vairininkas jaučiasi „išsunk-
tas iki galo”, tačiau šypsena jo veide
nedingsta. 

Spalio 18 d. iššovėme šampaną ir
įgula šventė jachtos bocmano Lino
Ivanausko – Linkaus (tokia bocmano
pravardė) gimtadienį. Jam visa įgula
įteikė dovaną – per parą jachta nu-
plaukė 334 jūrmyles. Tai pirmojo eta-
po geriausias pasiekimas. Ilgai gimta-
dieniu džiaugtis nepavyko, nes apie
0.30 val. pastebėjome, kad sugedo
GPS parodymai. Nors plaukėme nor-
maliu 12 mazgų greičiu, prietaisai
rodė, kad mus neša srovė ir greitis
apie 30 mazgų. Vėl nusimušė prietai-
sų parodymai. Buvo pereita prie ran-
kinių GPS ir navigacijos su jūrlapiais.
Po pusės valandos vėl atstatėme prie-
taisų parodymus. Tam, kad galėtume
atstatyti buvusius parodymus, tu-
rėjome išjungti visą laivo elektros sis-
temą. Naktis buvo tamsi, o pučiant
tokiam vėjui, vairininkas Arvydas
buvo priverstas pasikliauti „šeštuo-
ju” pojūčiu, kad išlaikytų jachtą
teisinga kryptimi. 

Bus daugiau.

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 5

Atkelta iš 3 psl.
Abu Lietuvos prezidentai sten-

giasi sukurti išskirtiną užsienio poli-
tiką, pabrėžti Lietuvos politikos savi-
tumą, sąmoningai ar nesąmoningai
atsiribodami nuo kaimynų. Adam-
kus tai darė, dažnai ir kietai kriti-
kuodamas Rusiją bei apsunkindamas
ES pastangas gerinti santykius su
Maskva. Kitaip nei jos kaimynai, Lie-
tuva siekė vadovaujančio vaidmens
regione bei nesitenkino likti „auksine
provincija”. Lietuvos politika buvo
skirtinga, deja, ir nelabai išmintinga.

Grybauskaitė irgi pasuko išskir-
tinumo linkme, pirmiausia atsisaky-
dama susitikti su Obama. Tegul kiti
Baltijos šalių prezidentai ten keliau-
ja, tegul Prahoje renkasi regionų ša-
lių premjerai, ji elgsis kitaip. Oriau?
Dabar reiškiami neaiškūs priekaištai
JAV. Abejoju, ar prezidentė teikėsi
paaiškinti savo motyvus kaimyninių
šalių vadovams. Šitokia Einzelganger
politika padaro Lietuvą mažiau nus-
pėjamą ir dvelkia arogantiškumu,
kuris apsunkins pastangas glaudžiau
bendradarbiauti su kaimynais.

Pagaliau, abu prezidentai yra už-
sispyrę. Per antrąją savo kadenciją
Adamkus vidaus politikoje vos gebėjo
susigaudyti. Bet užsienio politikoje
buvo neperkalbamas. Grybauskaitė
apskritai yra valingesnė, tvirtesnio
būdo. Tai nėra blogos savybės. Bet jos
gali kenkti, jei per atkakliai kovojama
dėl savo tiesos. Nutarimas nevykti į
Prahą nebuvo pats protingiausias. Be
to, visa tai įvyko prieš pusmetį, dau-
gelis buvo užmiršę nevykusį nutari-
mą ir neįvykusią kelionę. Norėdama
įrodyti savo tiesą, pati prezidentė vėl
atkreipė dėmesį į nelemtą nutarimą,
jį gindama neaiškiomis užuominomis
apie neaiškias grėsmes.

Delfi.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir centri-
nių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Prezidentė – V. Adamkaus mokinė?

Jaunystėje galima pradėti gydytis nuo
demencijos ir Alzheimerio sindromo

Pasirodo, netgi 25 metų amžiaus
žmones galima ištirti ir iš anksto
gydyti nuo demencijos (senatvinės
silpnaprotystės) prieš išsivystant pir-
miesiems ligos požymiams. Tokia
naujiena buvo paskelbta nustačius
Alzheimerio sindromo sąsajas su
smegenų vykdomu cukraus panaudo-
jimu energijai išgauti, praneša „Daily
Telegraph”.

Amiloidų plokštelėmis pavadinti
proteinai, susikaupiančios nuo de-
mencijos kenčiančių žmonių smege-
nyse, yra siejamos su tokių požymių
kaip atminties praradimas ar proti-
niai sutrikimai pradžia. Dabar moks-
lininkai teigia ištyrę ryšį tarp šių

plokštelių pasigaminimo ir atskiro
proceso, kurio metu smegenys cukrų
paverčia energija. Šis procesas vadi-
namas aerobine glikolize.

Jaunų suaugusių asmenų, kurių
amžiaus vidurkis buvo 25 m., tyrimas
parodė, jog aerobinė glikolizė buvo
ypač intensyvi tose pačiose smegenų
vietose, kur senesniems pacientams –
tarp jų ir sergantiems Alzheimerio
sindromu – kaupiasi amiloidų plokš-
telės. Anot mokslininkų, šie rezulta-
tai rodo esant ryšį tarp energijos ga-
mybos proceso jaunuose žmonėse ir
vėlesnių protinių ligų išsivystymo.

Delfi.lt

www.draugas.org
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

Çikagos laiku klausykite seniausios 
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Visai neseniai, 2010 m. sausio 4
d., JAV lietuvis išeivis, pedagogas,
rašytojas, vertėjas, lituanistinio švie -
ti mo Cleveland, OH puoselėtojas
Henrikas Stasas (g. 1915 m.) šventė
95-ųjų metų jubiliejų. Ta proga ra-
šiau vyresniajam bičiuliui, savo Mo-
ky tojui, sveikinimo žodžius į lietuvių
išeivių spaudą. Deja, teisus buvo pats
Henrikas, savo jubiliejaus kalboje pa -
sa kęs, kad gyvenimo vaizdai pras -
kren da kaip vėjai ir paukščiai, ir ne-
svarbu, kiek metų gyveni, – viskas
„vyksta pagal Dievo numatytą pla-
ną.”

Šiandien, rugsėjo 11-ąją, H. Sta -
sas laidojamas Šiaulių Donelaičio ka -
pinėse, kur jis sugrįžo iš užjūrio jau
vi sam laikui prie Šiaulių mokytojų
se minarijos auklėtinės, žymios išei -
vių visuomenininkės, pedagogės Ste -
fanijos Stasienės (g. 1913 m. Šiau-
liuose – mirė 2003 m.). Šv. Mišios
vyko Šv. Ignaco bažnyčioje. H. Stasas
mirė Cleveland š. m. birželio 1 d.

H. Stasas prieš Antrąjį pasaulinį
karą dirbo Trakų apskrities pradinių
klasių mokyklų vedėju. 1944 m. pa -
sitraukė į Vokietiją, čia kūrė lietuvių
pradines mokyklas Gross Hesep ir
Diepholz pabėgėlių stovyklose.

1950 m. su žmona ir dukromis
atvyko į JAV, kur buvo aktyvus išeivi-
jos visuomenininkas, lietuviškos
spau dos bendradarbis („Dirva”,
,,Draugas” ir kt.), lituanistinių mo -
kyk lų Cleveland talkininkas.

Nepriklausomoje Lietuvoje 1994
m. pasirodė jo knyga „Kelionių vy -
nas”, kurioje jis aprašo įspūdžius net
iš 22 pasaulio šalių. Didžiąją knygos
tiražo dalį tada autorius padovanojo
Lietuvos švietimo ministerijai kaip
savotišką vadovėlį geografijos moky-
tojams mokyklose.

2004 m. Šiauliuose, „Šiaurės
Lietuvos” leidykloje, buvo išleista H.

Staso parengta žemaičio Jono Tom -
kaus knyga ,,Svetimšalių legionas”
apie lietuvio kario žygius Indokinijos
ka re. Tai buvo netikėtas radinys Lie -
tuvos skaitytojui.

H. Stasas buvo vertimo meistras.
2006 m. Šiauliuose išleista jo iš vokie -
čių kalbos versta knyga „Ieva”, ku -
rio je vaizduojamas prūsų Lietuvos
XIX a. pabaigos gyvenimas.

JAV lietuviai neteko aktyvaus
visuomenininko, spaudos bendradar-
bio, o mes, šiauliečiai, praradome ge -
rą savo bičiulį, patarėją, iš kurio galė -
jome mokytis gyvenimo išminties,
kultūros ir meno giluminės sampra -
tos (1997 m. jis globojo Šiaulių uni-
versiteto „Saulės” ansamblį, koncer-
tavusį Cleveland lietuviams). H. Sta -
są primins mums Jo darbai ir bega -
linio dorumo, veržimosi į šviesą ilge -
sys. 

doc. Stasys Tumėnas
,,Šiaulių kraštas”

Atsisveikinam 
su šiauliečių bičiuliu

Po penkių Lietuvoje praleistų sa -
vaičių Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. Kęstutis Trimakas grįžo iš
tė  vynės ir rugsėjo 12 d. atnašavo šv.
Mišias Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je Cicero. Svečiuodamasis Lietuvoje
dvasininkas aplankė Vilnių, Kauną ir
Šiaulius.

Susitikę su šiuo žymiu dvasiškiu
sužinojome daug įdomių dalykų apie
jo apsilankymą tėvynėje. Vos išlipęs iš
lėktuvo rugpjūčio 4 d., kitą dieną jis
kalbėjo ,,Marijos radijo” laidoje. Tą
rug pjūčio 5–8 d. savaitgalį kunigas
ap silankė Ateitininkų kongrese, kon-
celebravo kongreso dalyvių šv. Mi -
šias, kaip Amerikos ateitininkų atsto-
vas dalyvavo plačioje akademinėje
programoje ir Ateitininkų federacijos
naujos vadovybės rinkimuose.

Žolinėje, t.y. Švč. Marijos Dangun
ėmimo šventėje, Lietuvos žemės ūkio
universiteto (netoli Kauno) koplyčio-
je kartu su kapelionu aukojo šv. Mi -
šias. Po Mišių universiteto dva sinio
ugdymo centre vyko jo antrosios
poezijos knygos „Jis man dovanojo
Būtį” pristatymas.

Kalbėjo Šiauliuose

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bar -

tulio pakviestas, kun. K. Tri makas
buvo tos vyskupijos Kate che tikos
cen tro svečiu-prelegentu 2010–2011
mokslo metų pradžios iškilmėse, vy -
kusiose rugpjūčio 26–27 dienomis.
Su važiavus tikybos mokytojams iš
visos vyskupijos, buvo atnašaujamos
šv. Mišios, kurių metu svečias pasakė
uždegančią kalbą. Po jų vykusios
konferencijos metu jis paaiškino
2010–2011 mokslo metų šūkį – „Visa
atnaujinti Kristuje”. Šis šūkis visų
tikybos mokytojų veiklai Šiaulių
vyskupijos ka techetikos centre pa -
rinktas todėl, kad 2010 metais jį iš -
kėlė Ateitinin kijos sąjūdis, Lietuvoje
švenčiantis 100 metų sukaktį.

Lankėsi Kauno kunigų 
seminarijoje ir 

Vytauto Didžiojo universitete

Mokslo metams prasidedant kun.
prof. K. Trimakas lankėsi Kauno ku -
nigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo
universitete. Dvasininkas susitiko su
dėstytojais, studentais ir seminaris-
tais, dovanojo savo naują poezijos
kny gą, kalbėjosi dėl savo knygų ir ar -
chyvo perkėlimo į Lietuvą. Marijonų
tal kininkų knygų leidykloje K. Tri -
ma kas tarėsi dėl leidinių spausdini-
mo bei platinimo. Jis susitiko ir su
akcijos ,,Tūkstantmečio žiedas”  stei -
gėja bei pirmininke gydytoja Au re lija
Davydavičiene, taip pat su Gyvybės
kultūros iniciatyvinės gru pės nariais
tolimesnei veiklai aptarti.

Dvasininko viešnagė Lietuvoje
baigėsi jo bičiulio monsinjoro Gintaro
Grušo konsekracijos į vyskupus iš kil -
mėmis, vykusiomis rugsėjo 4 d. Vil -
niaus arkikatedroje.

Rugsėjo 7 d. kunigas K. Trima -
kas sugrįžo į Ameriką, kur jo laukė
pastoraciniai darbai ne tik Cicero lie-
tuvių bendruomenėje, bet ir Brighton
Park lietuvių parapijoje, nes kunigui
Jauniui Kelpšai persikėlus adminis -
truoti Marquette Park lietuvių para-
piją, Brighton Park nebeliko lietuvio
dvasininko. Dabar kiekvieną sekma-
dienį po pamaldų Cicero  K. Trima-
kas turės skubėti į Brighton Park,
kur aukos šv. Mišias.

Linkime kunigui geros sveikatos
aptarnaujant dvi parapijas. 

Edvardas Šulaitis

Kun. dr. Kęstučio Trimako
viešnagė tėvynėje

Kun. dr. Kęstutis Trimakas per jo eilė-
raščių knygos pristatymą Lietuvoje.

Asmeninio albumo nuotr.

Dr. Leono Seibučio dovana
muziejui

Gydytojas urologas Leonas Sei -
butis jau nuo 1976 metų sistemingai
lankydamasis Lietuvoje ir bendrau -
da mas su Lietuvos medikais, atliko
daugybę sudėtingų urologinių opera -
cijų, supažindindavo medikus su pa -
žangiais gydymo metodais, aprūpin -
da vo juos medicinine literatūra, at -
veždavo nemažai medicininių instru-
mentų ir medikamentų. Visa tai dak-
taras Leonas Seibutis atlikdavo lab-
daros pagrindu, be atlyginimo. Už
šiuos darbus gydytojas buvo apdo va -
notas Didžiojo Lietuvos Kuni gaikščio
Gedimino ordinu.  Šį ordiną kartu su
kita asmenine archyvine medžiaga
daktaras Leonas Seibutis nusprendė
padovanoti Balzeko lietuvių kultūros

muziejui Čikagoje. 
Muziejus nuoširdžiai dėkoja už

dovaną. Lietuvių kultūros muziejaus
Geneologijos skyriuje yra kaupiama
medžiaga, susijusi su šeimų istori-
jomis. Tai – įvairūs dokumentai, nuo-
traukos, laiškai, šeimų narių pasako-
jimai.  Įvairūs Lietuvos Respublikos
apdovanojimai, kurie buvo skirti nu-
sipelniusiems asmenims, rodomi mu-
ziejaus Numizmatikos skyriuje.

Kviečiame apsilankyti Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje. Dau-
giau informacijos rasite interneti-
niame puslapyje www.balzekasmu-
seum.org. 

Karilė Vaitkutė

Nuotraukoje: Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stan-
ley Balzekas, Jr., gydytojas urologas Leonas Seibutis, Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus direktorė Rita Janz.                               Karilės Vaitkutės nuotr. 

Henrikas Stasas

Midland Federal Savings, Bridgeview, IL, atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Mielam ilgų metų šeimos draugui

A † A
EUGENIJUI VILKUI

staigiai mirus, liūdesyje pasilikusiai brangiai žmonai
IRENAI VILKIENEI, visiems šeimos nariams bei arti-
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Roma ir Jonas Mildažiai
Irena, Romas, Antanas ir Robertas Senkevičiai

Juozas ir Danutė Ivanauskai
Paulius ir Kathy Ivanauskai

Margumynai

Pirmieji astronomai – Australijos aborigenai
Nustatyta, kad pirmieji pasaulio

astronomai buvo senovės Australijos
aborigenai, į žvaigždes žvelgę žymiai
anksčiau nei pastatytas Stounden-
džas. Pasak australo profesoriaus
Ray Norris, plačiai paplitę ir išsamios
žinios apie žvaigždes vienų aborigenų
buvo perduodamos kitiems iš kartų į
kartą, o jų istorija, atsiskleidžianti
dainoje ir pasakojimuose, siekia de-
šimtis tūkstantmečių atgal, praneša
naujienų agentūra AFP.

„Žinome, kad yra daugybė pasa-
kojimų apie dangų – dainų, legendų
mitų”, – teigė Australijos mokslo
agentūros astronomas R. Norris.
„Mums parūpo, kiek toli atgal visa tai
siekia. Paaiškėjo, kad žmonės taip pat
naudojo dangų navigacijai, laikui sek-
ti, metų laikams žymėti, taigi, prak-
tiniams tikslams” – sakė jis. „Žmonės
buvo klajokliai, taigi kai pasirodyda-
vo Sietyno žvaigždynas, jie persikel-
davo ten, kur buvo riešutų ir uogų.
Dar vienas ženklas – laikas keliauti
prie upių žvejoti ir t.t.”, – kalbėjo as-
tronomas.

Aborigenų kultūrą ir istoriją pa-

gal baltųjų kolonistų pasakojimus
tyrusio R. Norris teigimu, tyrimas
taip pat pateikė daugiau žinių apie
astronominę mintį. „Akivaizdu, kad
koks nors mąstytojas praeityje sėdėjo
krūmuose, stebėjo užtemimą ir bandė
suprasti, kaip viskas vyksta”, – pa-
teikdamas pavyzdį sakė jis. „Tos min-
tys vėliau užkoduojamos dainose ir
šventėse. Pavyzdžiui, kalbant apie
Mėnulio užtemimą, egzistuoja pasa-
kojimas, kad moteris Saulė ir vyras
Mėnulis mylisi, o jiems tai darant,
vieno kūnas uždengia kito”, – teigė
astronomas.

R. Norris dabar ieško įrodymų,
padėsiančių datuoti aborigenų astro-
nomiją, pavyzdžiui, uoloje išraižytų
užuominų apie nukritusį meteoritą
ar kometą. Tačiau jis įsitikinęs, kad
aborigenai į dangų ėmė žvalgytis
anksčiau nei europiečiai, įskaitant ir
su astronomija siejamą Stonehenge
Didžiojoje Britanijoje, kuris, kaip
manoma, pastatytas 3,1 tūkst. metų
prieš Kr., maždaug tuo pat metu, kaip
ir Didžioji Gizos piramidė.

Lrt.lt

Žiovaujame, nes įsijaučiame į kitų jausmus
Mokslininkai nustatė, kodėl po-

sėdžiuose, universitetų auditorijose
ir stomatologų laukiamuosiuose kaip
maras plinta užkrečiamas žiovulys.
Tyrėjai išsiaiškino, kodėl šia nuovar-
gio išraiška vienas žmogus užsikrečia
nuo kito ir kodėl tai neveikia mažų
vaikų, rašo Telegraph.co.uk.

Darbuotojai, jaučiantys norą
sekti kolegos pėdomis ir nusižiovauti,
tiesiog bando išreikšti gebėjimą įsi-
jausti į kito žmogaus jausmus – em-
patiją. Šis veiksmas rodo, kad jie la-
biau jaudinasi dėl kitų žmonių jaus-
mų, teigia tyrėjai. Užkrečiamas žio-
vulys tarp suaugusiųjų plinta kaip
epidemija – nusižiovavus vienam,
ištįsta ir daugiau kaip 50 proc. tai
mačiusiųjų burnos.

Ankstesni tyrimai leidžia many-
ti, kad žiovulys pagreitina kraujo
apytaką ir padidina deguonies kiekį
smegenyse, o tai padeda išlikti bud-
riam. Šie procesai paaiškina, kodėl
žmonės dažniausiai žiovauja, kai
laukia kažko keliančio įtampą, pa-
vyzdžiui, apsilankymo pas stomato-
logą. Evoliucijos teoretikai tvirtina,
kad žiovulys užkrečiamas, nes žmo-
nės kadaise gyveno grupėse ir tai bu-

vo naudojamas kaip būdas pavojaus
atveju padidinti budrumą.

Tačiau normaliai besivystančių ir
autistinių sutrikimų turinčių vaikų
elgseną tyrinėjusiems mokslinin-
kams, atrodo, pavyko patvirtinti ryšį
tarp žiovulio ir empatijos. Nustatyta,
kad autizmu sergančių vaikų iki
ketverių metų ir jaunesnių nekamuo-
ja užkrečiamas žiovulys, nes jie ne-
patiria tokios ryškio empatijos. 

University of Connecticut moks-
lininkai stebėjo 120 normaliai besi-
vystančių 1–6 metų vaikų. Tyrimas
parodė, kad nors vaikai žiovauja dar
būdami gimdoje, dauguma jų nerodo
pasidavimo užkrečiamam žiovuliui
ženklų iki kol sulaukia ketverių me-
tų. Antrame tyrime stebėti 28 vaikai
nuo šešerių iki penkiolikos metų, ser-
gantys tam tikromis autizmo formo-
mis. Mokslininkai nustatė, kad autiz-
mu sergantys vaikai žymiai rečiau
nei kiti vaikai žiovauja tada, kai tai
daro kas nors kitas. Kuo sunkesnė
autizmo forma, tuo mažiau tikėtina,
kad vaiką kamuos užkrečiamas žio-
vulys, teigiama žurnale „Child De-
velopment” paskelbtame tyrime.

Lrt.lt

PADĖKA
A † A

ANTANUI ŠAULIUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, dalyvavusiems atsisveikini-
me ir kapinėse.

Dėkojame gerb. kun. Antanui Saulaičiui už maldas prie velionio
ir gerb. kun. Jauniui Kelpšui už aukotas gedulo šv. Mišias Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir atsisveikinimo apeigas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinių koplyčioje.

Mūsų padėka solistui Algirdui Barniškiui už giedojimą šv. Mišių
metu ir vargonininkei Jūratei Lukminienei. Dėkojame Petkaus
laidojimo namų personalui už nuoširdų patarnavimą.

Esame dėkingi visiems, kurie pareiškė užuojautą asmeniškai,
laiškais ir mintimis. Ačiū už gėles ir aukas Mišioms bei Švėkšnos
gimnazijai per Lithuanian Mercy Lift.

Nuliūdusi šeima

A † A
Inž. ALFONSAS PARGAUSKAS

Mirė 2010 m. rugsėjo 19 d., sulaukęs 91 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL.
Velionis buvo a. a. Vlados Pargauskienės vyras.
Dideliame nuliūdime liko: dukros Dana Murray su vyru

Kevin ir Vida Pargauskaitė-Burklow, liūdi anūkai Amber Lannin
su vyru  Dan ir jų dukrytė Emma, Ryan Burklow, Shawn ir Mercy
Murray, brolis Juozas Pargauskas su šeima Kanadoje; švogerė
Dana Stankaitytė bei Dalia ir Liudas Stankaičiai su šeima, kiti
giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas, antradienį, rugsėjo 21 d. nuo 4 val.
p. p.  iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 22 d. 9:30 val. ryto Pet-
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a.  Alfonsas bus palydė-
tas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po  šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Ateitininkų fondui.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima

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

A † A
Dr. FRANCIS (PRANAS)

MAŽEIKA
Mirė 2010 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 92 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.
Dideliame nuliūdime liko: žmona Aldona; duktė Marytė Utz

su vyru John, sūnus dr. Jonas Mažeika su žmona  Susan ir sūnus
Petras Mažeika su žmona Angela. Liūdi anūkai Andrius Utz su
žmona Lisa, Onutė Gecevičienė su vyru Rimu, Stefutė D’Agosti-
no su vyru Matthew, Katherine Mažeika, Stephen Mažeika,
Amber Marquardt su vyru Paul, Philip Mažeika su žmona Kristy,
Julie,  Summer ir Alta Mažeika; liūdi penki proanūkiai ir brolis
Vytautas Mažeika su žmona Danute bei kiti giminės.

A. a. dr. Francis buvo ilgametis Holy Cross ligoninės daktaras
ir JAV Oro Pajėgų (Air Force) atsargos majoras.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 24 d. nuo 3 v. p.
p. iki 9 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
Street, Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 25 d. 10 val. ryto Brady-
Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Francis bus palydėtas į
Christ the King bažnyčią, 9235 S. Hamilton Ave., Chicago, IL,
kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve-
lionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Kauno Jėzuitų gimnazijai.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima

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

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 22 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis filmas
,,Palėvenėlė” (Kupiškio rajonas) iš
ciklo ,,Mūsų miesteliai”. Filmai rodo-
mi PLC skaitykloje.

��Rugsėjo 25 d. 7:30 val. v. ,,So -
džius” visus kviečia į ,,Vasaros paly-
das”, kurios vyks ,,Two Rivers” res-
torane (10997 S. Archer Ave., Le-
mont, IL). Auka – 10 dol. Tel. infor-
macijai 773-456-3777.  

��Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jauni -
mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636) įvyks „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos IV tomo pris -
ta tymas. Knygą pristatys Danutė
Bin dokienė. Po pristatymo meninę
programą atliks Lietuvių Operos so -
listė Nida Grigalavičiū tė. Akompa -
nuos Mani gir das Motekai tis. Kvie -
čiame visus.  Renginį ruošia Mažosios
Lietuvos fondas.

�Seselės kazimierietės spalio 3
d. kviečia visus į kasmetinį lėšų telki-
mo pokylį, kuris vyks ,,Mama Luigi’s
Restaurant”, 7500 S. Harlem Ave.,
Bridgeview, IL. Įėjimas nuo 12 val. p. p.
Pietūs – 1:30 val. p.p. Vietas į pokylį
užsisakyti ir loterijos bilietus nusi-
pirkti iki rugsėjo 27 d. galite se selių
kazimieriečių Motiniškajame name,
2601 W. Marquette Rd., Chi ca go, IL,
arba pas seselę Genevieve tel. 773-
776-1324. 

��Kasmetiniai organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” lėšų telkimo
,,Derliaus pietūs” rengiami sekma -
die nį, spalio 3 d., Pasaulio lietuvių
centre (Lemont). Pradžia 12:30 val.
p. p. Bus įdomi programa ir veiks lo -
te rija. Savo dalyvavimu užtikrinsite
tolimesnę paramą organizacijos Lie -
tuvoje remiamiems dienos centrams
ir laikinosios globos namams, kuriuos
lanko rizikos grupės šeimų vaikai ir
pa augliai. Pavienes vietas ir stalus
galite užsakyti pas Rūtą Šmulkštie -
nę, tel. 630-243-1089 arba el. paštu:
r.l.smulkstys@sbcglobal.net.

��Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad spalio 10 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre po
11 val. r. šv. Mišių nuo 12 val. p. p. iki
2 val. p.p. didžiosios salės vakarinėje
dalyje bus galima pasis kiepyti nuo
gri po ir plaučių uždegimo (Pneu mo -
nia and Flu schots). Primename, kad

einant skiepytis su savimi reikia tu -
rėti ,,Medicare” kortelę.

��Spalio 15 d. 9 val. v. Willowbrook
Grand Ballroom, 8900 S. Archer Ave.,
Wilow Springs, IL, Irenos Starošaitės
ir Žilvino Žvagulio koncertas ,,Noriu
šventę švęst”. Koncerte bus prista-
toma nauja kompaktinė plokštelė.
Tel. pasiteiravimui 708-839-1000.

��Rugsėjo 26 d., sekmadienį, Rock
Financial Showplace (46100 Grand
Ri ver Ave., Novi, MI) vyks paroda
,,The American Se wing Expo”, kurio-
je dalyvaus ir drabužių kūrėja lietuvė
Raminta Vilkienė. Parodoje bus pris -
ta tomos ne tik rūbų kolekcijos, tačiau
ir visos kitos siuvimo srities naujo -
vės: medžiagos, siuvimo įrankiai, ma -
šinos, apdailos pavyzdžiai. Žymiausi
siuvimo meistrai skaitys paskaitas,
da lins patarimus, ves siuvimo semi -
na rus. Įėjimas – 14 dol.  Dalyvavimas
seminaruose – 98–148 dol. vienai die -
nai. Daugiau informacijos gausite tel.
248-889-3111 arba rasite tinklalapyje
www.americanse wingexpo.com

�Lietuvos vyčių 82 kuopa (Gary,
IN) rugsėjo 26 d., sekmadienį, kviečia
vi sus buvusius Šv. Kazimiero parapi-
jos parapijiečius ir jų draugus į lauko
Mišias ir pikniką, kurie vyks VEW
Post 1563, 6880 Hendricks St., Me -
rrillville, IN 46410. Šv. Mišias 1 val.
p. p. at našaus kun. dr. Kęstutis Tri -
makas. Po Mišių atvykę į pikniką
paskanausite lietuviško maisto. Įėji-
mas – 15 dol. Tel. pasiteiravimui 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius) arba
219-322-4533 (Birutė Vilutienė).

�Grupės ,,Vairas” koncertas Bal -
timore lietuvių namų salėje (851 Ho -
llins St., Baltimore, MD 21201) vyks
šeštadienį, spalio 2 d. Pradžia – 8:30
val. v. Svečiai bus įleidžiami nuo 7:30
val. v. Bilieto kaina 20 dol. Juos galite
įsi gyti www.vairasbaltimore2010.
eventbrite.com.

�Šių metų lapkričio 14 d., sek-
madienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lie -
tuvių centre (14911 E. 127th St., Le  -
mont, IL 60439) vyksiančioje ma dų
pa rodoje ,,Rudens simfonija 2010”
tu  rėsite galimybę pasigrožėti ir įsi-
gyti parduotuvių ,,Banana Repub lic”,
,,Elegance underneath”, ,,Wind sor”,
,,XXI feoever”, ,,Ann Taylor”,  ,,Chri s  -
tos Fur Salon” rūbų. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Kaip ir kitose JAV lituanistinėse mokyklose, taip ir Maironio lituanistinėje mo-
kykloje, įsikūrusioje Pasaulio lietuvių centre, Lemont, prasidėjo naujieji moks-
lo metais. Akimirkos iš pirmosios 2010–2011 mokslo metų dienos šioje mo-
kykloje.                                            Vaidos Baranovskienės nuotraukos

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, rugsėjo 10–11 dienomis vyko Santaros–
Šviesos suvažiavimas. Jame apsilankė ir Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas New York Valdemaras Sarapinas ir Lietuvos Respublikos generalinė
konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Pertraukėlės metu LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas (kairėje) kalbasi su JAV LB Krašto valdybos vicepirmininku mokslo rei-
kalams dr. Stasiu Bačkaičiu.                                Dalios Cidzikaitės nuotr.

Mokslo metų atidarymas Maironio lituanistinėje mokykloje

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

��  Pranešame džiugią žinią –
rugsėjo 15 d. Jurgitai ir Dainiui Baliams
gimė dukrelė – Sofija Liepa. Sveikiname
tėvelius ir mažylę Sofiją Liepą, naująją
Philadelphia Lietuvių Bendruomenės
na rę.
��  Sekmadienį, rugsėjo 12 d.,

Šv. Andriejaus parapijoje vyko didelė
šventė. Šv. Mišių metu 300 dalyvių aki-
vaizdoje vyskupas Timothy C. Senior
su teikė Sutvirtinimo sakramentą 13-
kai jaunų parapijos narių. Sveikiname
Kristijoną Brunoną Akerley, Tadą Luką
Antanavičių, Aleksandrą Kristiną Ly d -
viną Brittain, Andrių Petrą Bernardą
Dun čią, Eriką Elžbietą Gedvilaitę,
Paulių Joną Gedvilą, Tadą Paulių Ka -
rusevičių, Joną Petrą Ignacijų Leavy,
Arą Tomą Mašalaitį, Liną Sofiją Maša -
laitytę, Dominyką Mariją Mauricaitę,
Re natą Agotą Paškevičienę, Gabrielę
Mariją Sadauskaitę. Linkime jiems vi -

siems tapti aktyviais Šv. Andriejaus pa -
rapijos nariais ir savo dalyvavimu stip -
rinti mūsų lietuvišką parapiją.

��  Philadelphia Vinco Krė -
vės li tuanistinėje mokykloje jau pra -
sidėjo naujieji mokslo metai. Mokykla
dar kviečia neužsiregistravusius vai -
kučius nuo 3 metų iki 8 klasės atvyk-
ti į mokyklą. Mūsų tikslas – padėti
skie pyti vaikučiuose lie tuvybę, moky -
ti lietuvių kalbos, supa žindinti su
Lie tuva, jos  kultūra bei tra dicijo mis.
Mo kyklos svetainėje (www.phillylac.
org/VK) rasite re gistracijos anketą,
ku rią užpildę, at siųskite Jorūnei
Bal čiūnienei (jorunebalciuniene@
yahoo. com). Pamokos vyksta sekma-
dieniais nuo  9 val. r. Šv. Andriejaus
parapijos patalpose. Svetainėje patal -
pinta ir daugiau įdo mios ir svarbios
informacijos. 

Poeto, kun. dr. Kęstučio Tri ma ko
poezijos knygos ,,Jis man dovanojo
Būtį” sutiktuvės ir dailės darbų pa-
roda vyks spalio 10 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje, Jauni-
mo centre 5620 S. Cla remont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

Savo kūrybą skaitys Kęstutis A.
Trimakas.

Vilmos Meilutytės vadovaujamas
Cicero lietuvių choras giedos K. A.
Trimako žodžiams sukurtas giesmes.

Sutiktuvių metu bus galima įsi-
gyti jo naują knygą.

Ren gia Lietuvių rašytojų draugi-
ja.


