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Seimas atvèrè keliâ „Leo LT” panaikinimui

PERIODICALS

Sutarta dèl
,,Sodros” îmokû
Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) –
Jau susitarta, pasak paskirtojo ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus, bent 2 proc. didinti dirbančių
žmonių mokamą socialinio draudimo
įmoką.
,,Sutarta dėl įmokų didinimo 2
proc., nors kai kurie bendradarbiai
siūlo didinti ir daugiau”, – antradienį
teigė A. Kubilius. Pasak premjero,
karpant ,,Sodros” išlaidas, taip pat
vidutiniškai 5 proc. turėtų mažėti didžiausios senatvės pensijos. Vadinamųjų antrųjų ir trečiųjų pensijų ateityje gali iš viso nelikti. Laikomasi
principo labiausiai mažinti ,,Sodros”
išmokas gaunantiems kelių rūšių pajamas.
,,Aš turiu omeny, kad visų pirma
reikia daugiau mažinti vadinamąsias
antrąsias ir trečiąsias pensijas – valstybės pensijas, rentas, dirbančių asmenų pensijas. O senatvės pensijas
pertvarkyti taip, kad mažėtų draudžiamosios pajamos. Tokiu būdu mažiausios pensijos būtų neliečiamos,
kai kurios iš jų gal net padidėtų, o didesnės pensijos vidutiniškai sumažėtų 5 proc.”, –kalbėjo A. Kubilius.
Pasak premjero, sutarta, kad
valstybinės pensijos ir rentos mažės
20 proc., dar daugiau – vidutiniškai
50 proc. – bus karpomos dirbančių
žmonių pensijos, paliekant tik bazinį
pensijos dydį.
,,Rugsėjo-spalio mėnesiais planuojame turėti aiškų planą ir atsakyti, ar turi Lietuvoje likti tokia
sudėtinga pensijų sistema, kai turi
likti antros, trečios pensijos, ko pasaulyje nerasime. Bet tai vyks rudenį, jų įgyvendinimas nebus
greitas”, – teigė A. Kubilius.

Vilnius, liepos 21 d. (Delfi.lt) –
Seimas palaimino Atominės elektrinės įstatymo pataisas, kuriomis didinama valstybės įtaka bendrovėje
„Leo LT” ir atveriamas kelias jos pertvarkymui ar panaikinimui. Iki šiol
įstatymas panaikinimo galimybės nenumatė. Antradienį pataisoms pritarė 77 parlamentarai, prieš balsavo 6,
susilaikė 21. Opozicijos atstovai posėdyje toliau primygtinai reikalavo ne
keisti įstatymus ir pertvarkyti bendrovę – tai esą palanku privatiems investuotojams, o kuo greičiau naikinti
„Leo LT”.
Įstatymo pakeitimu „Leo LT” pašalinama iš naujos atominės elektrinės ir elektros tiltų į Vakarus statybų
– tai atiduodama į Vyriausybės, jėgainės ir jungčių statytojų rankas.
„Tokio ‘Leo LT’, koks buvo iki
šiol, neturėtų likti”, – sakė premjeras
Andrius Kubilius. Jo teigimu, sprendimas reikalingas „tiek dėl visuomenės nuomonės ir kompromitacijos
viso energetikos reikalo”, tiek dėl Eu-

Seimas pritarė ,,Leo LT” panaikinimui.

ropos Sąjungos nuostatų dėl elektros
energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo atskyrimo. Vyriausybės vadovas pripažino, kad „Leo LT” pertvarkymas būtų tik pirmas žingsnis –
vėliau esą seks naikinimas.
Energetikos ministras Arvydas
Sekmokas po Seimo sprendimo žurnalistams sakė, esą „Leo LT”, kaip

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

atominės elektrinės statytojas, jau seniai kėlė nuostabą – net pačiai bendrovei: „Finansinė našta didelė, patyrimas nulinis tokių objektų įgyvendinime. Tai pripažino ir pats investuotojas.”
Bet jis tikino, kad naują atominę
elektrinę ir toliau planuojama pastatyti 2018 m.
Nukelta į 6 psl.

TPP frakcija ketina pasitraukti
Vilnius, liepos 21 d. (ELTA/
BNS) – Seimo Tautos prisikėlimo
partijos (TPP) frakcija nepritars Seime svarstomam biudžeto projektui ir
kalba apie galimą pasitraukimą iš
valdančiosios koalicijos.
Apie tokį frakcijos apsisprendimą
antradienį po TPP frakcijos posėdžio
sakė frakcijos seniūnas Laimontas
Dinius. ,,Mūsų frakcija nusprendė
biudžeto rodikliams nepritarti. Tai

reiškia, kad mes nepritarsime visam
mokesčių didinimo paketui, nes nepritarsime PVM didinimui”, – sakė L.
Dinius.
Pasitraukimas iš koalicijos, anot
L. Diniaus, ,,tai bus mūsų kitas žingsnis”. ,,Prasidės biudžeto svarstymai ir, matyt, bus padaryti tam tikri
pranešimai, nes kai kurie mūsų buvusių kolegų metodai ir būdai, kuriais bandoma mūsų frakciją tiek iš-

Siùloma mažinti motinystès pašalpas
Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) –
Motinystės pašalpos: 10 proc. mažinimas be leidimo dirbti papildomai.
Tokius pasiūlymus savo išvadose parlamentarų paprašytas teikia Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitetas.
Jei Seimas pritartų tokiam komiteto siūlymui, pirmaisiais vaiko auginimo metais mamai ar tėčiui būtų
mokama 90 proc., o antraisiais – 75
proc. buvusio darbo užmokesčio dydžio pašalpa.
,,Ši tvarka galiotų tik būsimoms
mamoms, taip apsaugant tas, kurios
jau laukiasi”, – teigė komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Melianas. Anot jo, taip pat siūloma nustatyti pašalpos ,,grindis” ir numatyti, jog mokama motinystės
pašalpa bet kuriuo atveju nebūtų
mažesnė nei minimali mėnesinė alga
– 800 litų. Vis dėlto šios ,,grindys”
būtų taikomos tik skaičiuojant motinystės pašalpas iki 2010 metų liepos.
Komitetas taip pat nepritarė siūlymui vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams leisti užsidirbti papildomai ir taip prisidurti prie mažėjančių
pašalpų. Jei Seimas tam pritartų,

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

naujoji tvarka įsigaliotų nuo šių metų
rugpjūčio 1 dienos. Iki kada ji galiotų,
nenumatyta.
Praėjusią savaitę Seimas, ėmęsis
motinystės pašalpų, dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai laikinai atidėjo pataisų priėmimą. Dabar motinystės pašalpa pirmaisiais metais
siekia 100 proc., antraisiais – 85 proc.
gauto darbo užmokesčio.

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

skaidyti, tiek pažeminti viešoje erdvėje, yra netoleruotini”, – sakė L. Dinius. Jo vadovaujama frakcija nežada
jungtis prie opozicijos. ,,Mes su niekuo nesujungsime, mes liksime stabili, tvirta ir skaitlinga frakcija”, –
sakė L. Dinius.
Valdantiesiems iki šiol turėjus 84
balsus, atsitraukus 13 atstovų turinčiai TPP frakcijai, jie liktų ties trapia
daugumos riba.
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Pasibaigus švenčių maratonui iš Lietuvos grįžta Amerikos
lietuviai – dainininkai ir šokėjai,
mūsų ,,politikai” – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo nariai, JAV Krašto valdybos atstovai
ir tie, kurie vyko po renginius
pasižvalgyti. Grįžusiųjų nuotaika
– puiki, šventė visiems patiko,
įspūdžių – gausybė. Ir atrodo,
kad pirmą kartą po tiekos metų
viso pasaulio lietuviai pradeda
,,susikalbėti”. Knygų, leistų užsienyje, pristatymuose dalyvių
skaičius, plačiai per Lietuvą nuskambėjęs šimtamečio dienraščio ,,Draugas” vardas, bendri
projektai rodo, kad Lietuvos lietuviams vis daugiau ir daugiau
rūpi, ką lietuviai veikia užjūriuose. Tėvynainiams darosi įdomu
ne tik, kiek uždirba išeiviai, kokia jų buitis. Vis daugiau ima ,,rištis mazgai” tarp abiejuose Atlanto pusėse gyvenančių menininkų, mokslo žmonių, kultūros darbuotojų. Ir tas labai džiugina.
Redaktorė Laima Apanavičienė

SES. LAURA LAUCIÙTÈ

Šiais metais Washington, DC
Akademikams teko keletą progų praleisti laiką kartu. Vasario mėnesį susirinkome pas sesę Gintą RemeikytęGedo pusryčiams. Buvo proga supažindinti su organizacijos veikla no-

rinčius kandidatuoti. Kiekvienas papasakojome, kas mus pritraukė prie
Akademikų skautų veiklos. Pasidarė
aišku, kokie stiprūs skautiški ir
asmeniniai ryšiai mus visus jungia.
Taip pat buvo pristatyti organizacijos
tikslai, struktūra, tradicijos ir veikla.
Po to brolis Tomas Dundzila pa-
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Washington, DC Akademikai skautai (iš k. į d.): Eglė Verseckaitė, Regina (būsima Ramiraz), Ginta Remeikytė-Gedo, Jennifer Antanaitytė McCarthy, Laura
Lauciūtė ir Tomas Dundzila.

pasakojo apie savo kelionę dviračiu
po Naująją Zelandiją. Skaidrių, gražių vaizdų ir brolio Tomo įdomaus
pasakojimo dėka susipažinome su to
krašto nuostabia gamta. Net buvo
„egzaminas”, kuris įrodė, kad daug
ką iš brolio Tomo išmokome. Tas, kuris teisingai atsakė į klausimus, gavo
lauktuvių iš Naujosios Zelandijos.
Sueigos metu, aišku, buvo ir skanūs
pusryčiai, ir malonus bendravimas.
Kovo mėnesį, kaip ir kiekvienais
metais, Akademikai prisidėjo prie
tradicinės Kaziuko mugės. Akademikų didžiausias darbas – tvarkyti virtuvę. Brolis Algis Šilas jau daugelį
metų yra vyriausias virėjas. Virė pūdus koldūnų. Garavo burokėlių sriuba. Mugės svečiai skaniai vaišinosi pietums, nusipirko menininkų darbų,
bandė savo laimę loterijoje ir bendravo su draugais bei pažįstamais.
Akademikai ne vien dirbo virtuvėje, bet ir prisidėjo prie kitų mugės
darbų ir programos, pavyzdžiui, vaikų žaidimų.
Gegužės mėnesį visi Washington,
DC skautai, tarp jų ir Akademikai,
važiavo į baidarių iškylą prie Accotink ežero Springfield, VA. Visi smagiai irklavo ežere, džiaugėsi šilta pavasario diena ir gražia gamta. Po
plaukimo baidarėmis visi susirinko ir
paruošė pietus. Buvo malonu vaikams, tėvams ir Akademikams kelias
valandas praleisti gamtoje, nors ir ne
taip toli už miesto.
Akademikai dalyvauja ir plačioje
Washington lietuvių visuomenės
veikloje. Birželio 14 dieną prie Komunizmo aukų paminklo, Washington, DC, įvyko Baltų prisiminimo
diena. Lietuviai, latviai ir estai susirinko nors valandai atminti tuos,
kurie nukentėjo ir buvo ištremti į Sibirą. Nors nebuvo įmanoma dėl laiko
visų išvardyti, buvo perskaityti ištremtųjų vardai. Buvo svarbu priminti pasauliui jų aukas.
Artėjant vasarai prasidės atostogos. Skautai važiuos į stovyklas. Ten
bus galima susitikti ir su Akademikais iš Washington, DC.

Metai be skautininko A. Orento

ANTANAS PAUŽUOLIS

Gyvenimo metai, kaip jūros siūbuojančios bangos, atsimušusios į
krantus, paliečia žmones, gyvenančius šioje žemėje. Vienus tik sušlapina, o kitus nusineša į savo gelmių karalystę. Gyvenimo banga palietė ir
pareigingą skautininką Augustiną
Orentą.
Skautas Orentas buvo tikras
darbštumo pavyzdys ne tik skautams, jų vadovams, bet ir lietuvių visuomenei. Dirbo įvairų visuomeninį
ir skautišką darbą, nelaukdamas užmokesčio, neskaičiuodamas praleistų
valandų. Jis buvo principingas skautas, pildęs visus skautų ideologijos
nuostatus: Dievui, Tėvynei, Artimui,
nes vadovas turi būti pavyzdžiu kitiems. Tarnavimą Dievui statė aukščiausiai. Anot jo, jeigu tarnystė Dievui užmirštama, tai ir kiti įsipareigojimai palengva bus atmesti. Skautininkas Orentas buvo giliai tikintis
ir to reikalavo ne tik iš skautų, bet ir
iš vadovų.
Be skautų ideologijos reikalavimų sekė amerikiečių skautų vadovybės pavyzdžiu. Kada netikinčioji visuomenės dalis reikalavo, kad skautai išbrauktų reikalavimą pripažinti
Aukštesnę Būtybę įstojimo pareiškime, lietuvių skautų vadovybei ne-

sutikus su šiuo reikalavimu, buvo nutraukta federalinė parama, skautų
draugovės negalėjo naudotis valdiškomis mokyklomis ar pastatais.
Orento sūnui Matui dalyvaujant
skautų draugovės veikloje ir jam
išvykstant į dienos išvykas šeštadieniais ar anksti sekmadieniais, neatsilankius pamaldose, skautininkas dėl
to labai pergyvendavo. Iš tikrųjų, sumanus vadovas turi mokėti vesti religinį susikaupimą ir priminti skautams, kad jie, nors ir nebuvo Dievo
namuose, vis vien trumpais skaitiniais ir maldomis pasitarnavo Dievui.
Augustinas Orentas labai ilgėjosi
Tėvynės Lietuvos, todėl dalyvaudavo
visose Lietuvių Bendruomenės rengiamose eisenose dėl Lietuvos išlaisvinimo. Į skautų organizaciją įsijungė pačioje jaunystėje, vadovavo skiltims. Artėjant raudonajam marui, teko palikti Tėvynę ir tapti išeiviu. Gyvenant Vokietijoje, pasibaigus karui
ir atsikūrus Lietuvių skautų organizacijai, Orentas įsijungė į jos veiklą.
Ėjo įvairias vadovaujančias pareigas
draugovėse ir Sąjungoje.
Atsiradus galimybei išvyko į
Ameriką. Atsidūrė lietuvių „sostinėje” – Čikagoje, kurioje veikė kelios sesių ir brolių skautų draugovės. Į jas
įsijungė ir Augustinas, vadovavo

,,Lituanicos” tunto skautams.
Lietuvių skautų vadovybei prireikus darbštaus ir pareigingo vadovo, Orento paprašė užimti „Skautų
aido” administratoriaus pareigas.
Šiose pareigose jis išdirbo daugiau
kaip 10 metų. Šalia skautiško, visuomeniško ir pragyvenimą teikiančio
darbo dar rūpinosi savo senstančia
mama. Norėdamas visus apsiimtus
darbus atlikti kuo geriau, nerado laiko sukurti šeimą.
Niekas nežino Dievo planų, niekas nežino, kas yra mums numatyta.
Brolis Orentas po daugelio viengungystės metų susipažįsta su lietuvaite
Dalia. Sumainomi žiedai. Gimsta sūnus Matas, kuris paaugęs įsijungia į
skautišką veiklą ,,Lituanicos” tunte.
Žmona Dalia ir sūnus Matas
metinių proga užsakė šv. Mišias. Po
jų įvyko prasmingas mirusiojo paminėjimas, dalyvaujant skautijos ir visuomenės atstovams. Mielas broli,
Augustinai, eidamas per gyvenimą,
gyvenai pagal skautų ideologijos reikalavimus – tarnauti Dievui,
Tėvynei, padėti Artimui. Tapai pavyzdžiu visiems. Ne veltui Tavo mėgiamiausias posakis buvo: „Būk šiandien geresnis, negu vakar buvai.”
Visada prisimink skautų šūkį „BUDĖK.”

D. JANKAUSKAS DIDELIŲ
PERMAINŲ NEŽADA

Į Socialinės apsaugos ir darbo
ministrus siūlomas Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas sako, kad
pirmtako vykdytos politikos stipriai
nekeis. „Tikrai nesu šalininkas iš dalies geresnių naujienų, kurios reikštų
ne ką daugiau, kaip: „Išgyventi iki
pirmadienio, o paskui matysime”, –
kalbėjo D. Jankauskas. Rudenį jis teigė planuojantis pristatyti „sprendimų planą metams į priekį”.
– Kokių pagrindinių socialinės politikos krypčių bei strategijų ketinate laikytis? Ar galėtumėte pasakyti, kad jos skirsis
nuo Rimanto Dagio vykdytos politikos? Kokius esminius pokyčius žadate pirmiausia?
– Tikrai nežadu kažkokių dramatiškų permainų. Gyvenimas aplink mus šiame sunkmetyje pakankamai dramatiškas. Einu į šį postą kaip
kandidatas, jeigu toks bus naujosios
Prezidentės sprendimas, kaip komandos žmogus. Dirbdamas tokioje
komandoje, tokios sudėties Ministrų
kabinete, koks yra siūlomas ar koks
jau įgyvendina Vyriausybės programą, matau keleto dalykų būtinybę.
Pirma, būtina rasti kuo platesnį
sutarimą dėl sprendimų, kurie nėra
nei lengvi, nei populiarūs. Šitame
laikmetyje tokių sunku rasti, ypač
kalbant apie socialinę sritį, kur valstybės pagalba sunkiausiai gyvenantiems turi būti užtikrinta ir toks užtikrinimas iš tiesų reikalauja nelengvų sprendimų. Tad visų pirma
turi būti susitarimai tarp valdžios
institucijų – Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros, tarp įvairių socialinių
grupių, atstovaujančių savo interesams, bet neretai turinčių ką pasakyti ir apie visumą.
Antra, sieksiu, jeigu pasiseks, būti šalia taip vadinamų gaisrų gesintojų, kad būtų parengta ir susitarta
bent jau dėl vidutinės trukmės
sprendimų socialinėje srityje, kad
žmonės galėtų pakankamai ramiai
laukti po mėnesio, pusmečio, metų
būsiančių, tegul ir neramių sprendimų. Jeigu pavyks, rudenį bandysiu
pasiūlyti sprendimų planą metams į
priekį, kad žmonės galėtų žinoti, ko
laukti ir kam ruoštis, nebebūdami
nuolatinio streso būsenoje. Tai pirmieji darbai, kuriuos norėtųsi padaryti.
– Buvo pasirodę pranešimų
dėl galimų sunkumų mokant
pensijas. Kokia dabar reali padėtis, ar pakaks lėšų?
– Tikrai negaliu būti kategoriškas, kol nežinau visos padėties. Esu
kandidatas į ministrus, Prezidentės
sprendimas dar nežinia ar lems tą
naštą ant savo pečių priimti.
Kai matysiu visus galimus variantus, visus sprendimus, kurie yra
parengti arba kuriuos gal dar reikia
parengti, tada galėsiu kur kas drąsiau ir atviriau kalbėti. Kol kas negaliu konkrečiai į šitą klausimą atsakyti.
Noriu būti atviras: tikrai nesu
šalininkas iš dalies geresnių naujienų, kurios reikštų ne ką daugiau,
kaip: „Išgyventi iki pirmadienio, o
paskui matysime.” Aš manau, kad iš
tiesų reikia žmonėms kalbėti, kiek
yra įmanoma ir kiek yra žinoma. Kuo
daugiau tiesos, kad žmonės žinotų,
ne tik kas bus už savaitės, bet kas
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Tautos dainius Maironis –
geriausias poetas

gali būti už mėnesio ar pusmečio.
Tam reikalingi, aš jau minėjau, vidutinės trukmės sprendimai. Juos
reikia svarstyti. Kol kas dar atsakymo neturiu.
– Kokia Jūsų nuomonė dėl
siūlymo mažinti motinystės išmokas? Kokius kitus kelius čia
matote?
– Besąlygiškai ir vienareikšmiai
noriu pasakyti, kad esu už paramą
šeimai ir šeimos politiką. Man, kaip
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovui, šeima yra
viena iš pagrindinių ir esminių vertybių. Siūlymai, sąlygoti sunkmečio,
mažinti 10 proc. motinystės išmokas
šiandieninėms mamoms, manau, iš
tiesų nepalieka didesnio pasirinkimo.
Greičiausiai bus nuspręsta, kad antraisiais metais būtų mokama 75 proc.
atlyginamo uždarbio, taip pat paliekant galimybę papildomai užsidirbti
to nesiejant su išmoka. Aš tokio
sprendimo šalininkas.
Diskusijos dėl to dar vyksta, kadangi užregistruoti pasiūlymai dėl
galimybės pirmaisiais metais turėti
kitas pajamas, nesiejant to su išmoka. Tai, mano supratimu, iš tiesų šiek
tiek iškreipia patį principą, kai atlyginamas negautas darbo užmokestis
– vis dėlto vaikui pirmuosius metus
praleisti visą parą su mama yra labai
svarbu.
– Kaip vertinate Vyriausybės
planus nemažinant pensijų ilginti pensijos amžių iki 65 metų?
– Planai nuo 2012 metų palaipsniui ir labai nestaiga didinti pensinį
amžių ir, jeigu gerai prisimenu, iki
2021 metų pasiekti, kad jis būtų 65
metai, kaip ir daugumoje Europos Sąjungos valstybių, manau, yra svarstytinas klausimas. Iš tiesų, stipriai
abejoju, ar tai būtų galima pradėti
įgyvendinti šiais ar kitais metais,
įvertinant padėtį darbo rinkoje bei
ekonominį sunkmetį, bet, manau,
kad tai bus svarstoma Vyriausybėje.
Aš manau, kad tai iš tikrųjų laiko
klausimas.
– R. Dagys kalbėjo apie laipsnišką vaikų namų atsisakymą
didinant išmokas globotiniams.
Ką Jūs apie tai manote?
– Aš manau, kad bet kokiu atveju vaikui visada geriau augti šeimoje
arba šeimynoje negu globos įstaigoje.
Tačiau tie tūkstančiai vaikų, kurie
šiandien auga globos įstaigose, vargu
ar galima per labai trumpą laikotarpį
ko nors pasiekti.
– Kaip vertinate Seimo patvirtintą šeimos koncepciją, numatančią paramą tik oficialiai
susituokusioms arba išsiskyrusioms šeimoms?
– Apie paramą šeimoms kalbu tik
teigiamai, bet neįsivaizduoju, kaip socialinį teisingumą būtų galima padėti
į šalį ir matyti tik vieną socialinę grupę. Bet aš vienareikšmiškai pasisakau už tai, kad valstybė turi skatinti
šeimas, kad valstybės rūpestis tradicinėmis šeimomis būtų kaip vertybė,
kaip prioritetas.
– Jūsų pirmtako vadovaujama ministerija nusprendė, kad iš
darbo atleidžiami darbuotojai
galės pasinaudoti tik vienos rūšies išmoka. Kol jam bus moka-
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ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS
rieš keletą mėnesių ,,Draugo” skaitytojai buvo kviečiami išrinkti
dešimt geriausių lietuvių poetų (,,Draugas”, 2009 m. kovo 20 d.).
Šį sumanymą pasiūlė ,,Draugo” bendradarbis prof. Antanas Klimas, gyvenantis Rochester, NY, su taisyklėmis: gali dalyvauti visi ,,Draugo” skaitytojai; dešimt pavardžių siųsti ,,Draugui”; rašyti tik pavardes;
siūlymus pateikti iki 2009 m. liepos 6 d. Buvo pažadėta paskelbti gautus
rezultatus. Dabar atėjo laikas duoti ataskaitą.

P

Suskaičiavus iki duoto termino gautus balsus, paaiškėjo, kad tarp dešimties geriausių poetų pirmoje vietoje yra Tautos dainius Maironis, gavęs
79 proc. atsiųstų balsų. Antroje vietoje yra Aistis ir Brazdžionis, abu gavę
po 74 proc. balsų. Trečioje vietoje, gavusioje 68 proc. visų balsų, rikiuojasi
Bradūnas. Į geriausių poetų dešimtuką taip pat įeina Putinas (su 42 proc.
gautų balsų), Donelaitis (37 proc.), Nagys (32 proc.), Kudirka (32 proc.),
Neris (32 proc.) ir Mačernis (32 proc.).
Be jau išvardyto dešimtuko trisdešimt trys kiti poetai bei poetės buvo
nominuoti su šalia pavardės duodamų balsų nuošimčiu (vienas balsas lygu
maždaug 5 proc.): Degutytė 26 proc., Sutema 26 proc., Baranauskas 21
proc., Inčiūra 21 proc., Marcinkevičius 21 proc., Miškinis 21 proc., Jasmantas 16 proc., Kairys 16 p roc., Radauskas 16 proc., Strielkūnas 16
proc., Vaičaitis 16 proc., Gylienė 11 proc., Grigaitytė 11 proc., Martinaitis
11 proc. Kiti, abėcėlės tvarka, gavo po vieną balsą (5 proc.): Andriekus,
Biliūnas, Bložė, Geda, Gustaitis, Kajokas, Kazokas, Kirša, Mackus, Mitkienė, Nyka-Niliūnas, Pūkelevičiūtė, Santvaras, Švaistas, Umbrasas, Vaičiulaitis, Vaičiūnaitė, Vaičiūnienė ir Žitkevičius.
Iš viso siūlymų sulaukta iš devyniolikos skaitytojų. Kartu sudėjus,
jie visi pasiūlė 43 poetus bei poetes. Trisdešimt keturi siūlyti poetai yra
vyrai, o likusios devynios poetės – moterys. Siūlytų poetų skaičiaus vidurkis yra 9 pavardės. Kitaip sakant, didelė dauguma siūlė prašytus dešimt
kandidatų, bet kai kurie siūlė mažiau. Dauguma siūlytojų buvo moterys
(12). Kiti septyni buvo vyrai. Atrodo, kad visi siūlytojai gyvena JAV, nors
dviejų gyvenamasis kraštas nebuvo pažymėtas. Iš žinomų gyvenamųjų
vietų, septyni siūlytojai buvo iš Illinois, trys iš Michigan, po vieną iš California, Massachusetts, Arizona, New York, New Jersey, Ohio ir Hawaii
valstijų.
Konkurso metu gavau vieną elektroninį laišką, kuriame apie patį poetų parinkimo sumanymą atsiliepiama teigiamai. Tuo pačiu laiško rašytoja atsisakė pareikšti savo nuomonę, sakydama, kad ,,Dar yra poetų, kurių
nenorėčiau paminėti, o aplenkus – būtų skausmo.” Pora kitų atsakovų
pasiaiškino nesą poezijos žinovai, todėl nedrįso rinkti ,,geriausius”, bet
siūlė širdžiai arčiausius poetus. Dar viena ištrauka: ,,Nesu nei poetė, nei
rašytoja, o tik eilinė poezijos mėgėja ir poetų gerbėja. Pasirenku geriausiais tuos, kurie minties ir vaizdo išraiškai perkelia žodį į muzikines
erdves, paliesdami giliausias žmogiškąsias stygas.”
Įdomu, kad pirmajame poetų dešimtuke nebėra nė vieno tarp gyvųjų.
Tai parašęs suabejojau, ar taip iš tikrųjų yra. Nebuvau tikras dėl Henriko
Nagio. Pasitikrinęs internete sužinojau, kad jis mirė 1996 metais Kanadoje.
Bene keisčiausiai į kvietimą siūlyti geriausius poetus sureagavo Petras Petrutis vienu sakiniu (,,Draugas”, 2009 m. birželio 3 d.). ,,Kaip Jūs
norite, taip manykite, bet man atrodo, kad siūlymas ‘Draugo’ skaitytojams (prenumeratoriams) išrinkti 10 geriausių lietuvių poetų kvepia logikos stoka ir kultūros nuosmukiu.” Ačiū už nuomonės išsakymą, bet ji neprisidėjo prie kvietimo išrinkti geriausius poetus. Vis dėlto sunku suprasti, kaip toks kvietimas kvepia kultūros nuosmukiu.
Padėka visiems, sureagavusiems ir išreiškusiems savo nuomonę, siūlant kandidatus. Tikrai nematau kultūros nuosmukio pranešant, kad geriausių ar populiariausių poetų ketvertuke yra Maironis, Aistis, Brazdžionis ir Bradūnas. Jokiu kultūriniu nuosmukiu nedvelkia nei kiti trisdešimt trys ,,Draugo” skaitytojų išvardyti poetai bei poetės. Šią rezultatų suvestinę baigiu vienos skaitytojos – Elenos Rožėnienės iš Tuscon, Arizona – žodžiais: ,,Juk Lietuva – tai poetų šalis. Jų tiek daug ir labai dailiai rašančių.”
Tikiuosi iš poetologų ar literatūrologų susilaukti gilesnės šių čia paskelbtų rezultatų analizės ir išvadų. Kaip visuomet, laukiame ir gerbiamųjų skaitytojų atsiliepimų, įžvalgų bei papildymų.

mas išeitinis atlyginimas, jis negalės gauti darbo biržos mokamos bedarbio pašalpos. Ar žadate daryti kokius nors pakeitimus?
– Iš tiesų, sunkmetis reikalauja
solidaraus bandymo išeiti iš tos ekonominės krizės ir kai kalbama apie
bedarbius, o jų iš tikrųjų drastiškai
daugėja, turime įvertinti Vyriausybės

galimybes padėti visiems. Tokiu atveju natūralu, kad ta parama turi būti
paskirstoma.
– Kaip manote, ar priemonės,
kurių dabar imamasi, užteks
užkamšyti „Sodros” deficitą, ar
reikės dar kokių nors veiksmų?
– Reikia ieškoti ir, neabejoju, kad
tai yra daroma,
Nukelta į 9 psl.
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Vilniaus žavesys ir savarankiško
gyvenimo pamokos

Linksmai leidžiame laiką savaitiniuose susirinkimuose.

Tauras Stočkus dirba inžinerijos įmonėje su kitais lietuviais inžinieriais.

Ketvirtoji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė

DOVILAS BUKAUSKAS
Lietuvos išeivijos studentų stažuotės (LISS) nariai šią savaitę pajuto didžiulius pokyčius Vilniuje. Vilniaus gatvėse Amerikos ir Kanados
studentai turėjo progą susitikti su
atvažiavusiais draugais iš Šiaurės
Amerikos, o kartu ir susipažinti su
naujais, iki šiol nepažįstamais užsienio lietuviais. Šią vasarą Vilniuje
gausu labai įdomių kultūrinių renginių, todėl daug užsienio lietuvių vasaroja savo tėvynėje. LISS studentai
šiais metais naudojasi ypatinga proga
– Vilnius švenčia Lietuvos vardo tūkstantmetį, jam suteiktas Europos
kultūros sostinės vardas, o Dainų ir
šokių šventėje pristatyta lietuvių
kultūra.
Monsinjoras Gintaras Grušas,
aukojęs šv. Mišias ir po jų susitikęs su
stažuotės nariais Šv. Kazimiero vienuolyne, rekolekcijų diskusijose įspėjo studentus, kad reikia prisiminti vi-

sų šių renginių svarbesnes ir gilesnes
reikšmes. Jis studentams priminė,
kad tūkstantmečio programose reikia
ne tik džiaugtis dainomis ir smagiais
renginiais, bet ir suprasti, kodėl jie
vyksta ir kodėl jie tokie svarbūs. Studentai svarstė, kodėl jie dalyvauja
šioje stažuotėje, kokius išskirtinius
įspūdžius jiems suteikia Vilnius ir ką
jie Vilniui grąžins. Studentai paminėjo kultūros mainus, savo darbo vaisius ir energiją, su kuria jie stažuojasi.
Po rimtų rekolekcijų svarstymų
studentai turėjo progą pažiūrėti Raimundo Kazlausko puikiai sukurtą filmą, kuris JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Vytui Maciūnui,
kunigui Sigitui Repšiui, prelatui
Edmundui Putrimui ir monsinjorui
Grušui atskleidė stažuotės prasmę ir
ką studentai stažuodamiesi veikia. Po
filmo studentai kartu atvirai diskutavo ir papasakojo svečiams apie savo
darbus, vieni kitų klausė klausimų.

Birutės Bublienės ,,sugauti” ir laikomi už kiemo grotų!

Vincas Gudinskas, studentas virėjas, gyrėsi, kiek buvo darbo dirbant
prabangiame restorane „Dom Minestra”. Tiek, kiek teko virti vestuvėms,
Vincui dar gyvenime neteko ruošti.
Vincas papasakojo ir apie kultūrinių
mainų patirtį: bendradarbiai laisvalaikio metu paprašė Vinco, kad jis
jiems paruoštų tokį užkandį, kurį jis
pats dažnai sau namuose pasigamina,
kai yra išalkęs. Vincas sutepė juodą
duoną su sviestu, pabarstė žaliais
svogūnais ir druska. Bendradarbiams
tai labai patiko.
Raimundui Kazlauskui šią savaitę teko persikraustyti į naują ligoninės skyrių, tačiau jis dėl to per
daug nesisielojo. „Dabar dirbu traumatologijos skyriuje, kur būna daug
kaulo lūžių, patempimų, žaizdų ir t.t.
Kasdien mokausi vis daugiau anatomijos, taip pat, kaip tyrinėti, kur
kojoje yra lūžis.” Raimundas žavėjosi
miesto grožiu, pažintimi su Vilniaus
kasdienybe. „Apskritai, Lietuvoje gera ir gražu. Mes, draugai, kas vakarą
žiūrime, kaip už Vilniaus miškų ir tolimų namų leidžiasi saulė. Įdomu išmokti pačiam gyventi Vilniaus mieste
– dirbti, draugauti, apsipirkinėti ir
naudotis transportu.”
Medicinos studentams beveik
kas savaitę – nauji įspūdžiai. Šią savaitę Sigita Poskočimaitė, Paulius
Riškus ir Raimundas Kazlauskas stebėjo tulžies pūslės operaciją. Operacija buvo laparoskopinė – daktarai kūną buvo atvėrę tik tiek, kad įleistų
mažas mechanines rankeles ir kamerą, kuri per televizorių rodė jų darbą.
Sigita stebėjosi operacijoje naudojama technologija. „Mane nustebino
tai, kad su atitinkama technologija
buvo atlikta laparoskopinė operacija.
Buvau girdėjusi neigiamų dalykų
apie Lietuvos medicinos sistemą, bet
iš tikrųjų nėra taip blogai. Gal technologija naudojama ir ne naujausia,
bet daktarai beveik visko, ko reikia,
turi – o jei ne, moka labai gerai
improvizuoti.”
Pauliui viskas buvo labai įdomu,
nes jis tik neseniai pradėjo dirbti. Jį
domino ne tik skirtumai tarp skirtingų šalių ligoninių, bet ir kai kurių pacientų atvejai. Vienas ligonis buvo
labai prasikrapštęs koją, kitai ligonei
buvo nuo rankos nukritusi oda – per
pirmą pilną darbo dieną tikrai buvo
ką pamatyti.
Kitam medicinos studentui – Algiui Kasniūnui – nepavyko tiek daug

pamatyti, nes jo skyriuje šiek tiek
sumažėjo darbo. Tačiau kalbėdamas
su lietuviais daktarais jis daug sužinojo apie Lietuvą, jos politiką ir istoriją. „Vienas daktaras man papasakojo, kaip stovėjo petis į petį su kitais
lietuviais gynybinėje barikadoje priešais Seimą. Apie tai, kaip rūpinosi, ar
jo sūnus nebuvo vienas iš vienuolikos
mirusiųjų prie televizijos bokšto; kaip
visi kartu dainavo ‘Marija, Marija’
prieš sovietų okupantus. Buvo labai
sunku klausytis ir įsivaizduoti, kaip
lietuviai kovojo vardan nepriklausomybės. Mąsčiau, ar aš taip pat turėčiau tiek drąsos tokioje situacijoje.”
Medicinos studentė Aleksandra
Habanek priprato ir prie darbo, ir
prie kasdieninio gyvenimo. „Jau priprantu prie kasdieninio vilnietės gyvenimo. Lengvai pripratau prie autobusų sistemos, išeinu iš senamiesčio
ir kasdien nevalgau vien tik restoranuose kaip turistė.” Pirma diena ligoninėje buvo labai įdomi. „Teko pamatyti porą susiuvimų, susipažinau su
ligonine ir vos nenualpau (greičiausiai todėl, kad buvau išvargusi ir
nevalgiusi). O kitą dieną susitikau ir
pasikalbėjau su daktaru Juliumi Janavičiumi, kuris man pasiūlė darbo
laboratorijoje, nes domiuosi biochemija. Laboratorijoje daug visko vyksta ir, nors dažnai ir užmirštame, ji yra
labai svarbi ligoninės dalis.” Aleksandra išsityrė ir savo kraują – sužinojo, kad jai trūksta geležies. „Valgysiu daugiau jautienos ir špinatų,” –
teigė ji.
Psichologijos studentui Arui Naručiui šiek tiek daugiau nei kitiems
stažuotės dalyviams teks pasimėgauti vasara. Kadangi mokykla jau pasibaigė, Arui tenka kartu su kitais psichologais kasdien vaikus išvesti į
parką. Čia jie gali palakstyti ir kitaip
papramogauti. „Vaikai lenktyniauja,
o kaip laimėjimus jiems suteikiame
visokias mažas privilegijas. Vaikai
turi labai daug energijos, tad jiems
tai gera proga truputį tos energijos
‘išleisti’ ir pasimankštinti. Po pietų
vaikams duodame pasirinkti, kokios
laisvalaikio programos jie norėtų.”
Arui teko pajusti ir administracinę
atsakomybę. „Atėjo du nauji vaikai,
kurie turi rimtesnių psichologinių
problemų. Abiem yra labai sunku
bendrauti su kitais. Per psichologų
susirinkimą tarėmės, kaip perkelti
vaikus į skirtingus kambarius, nes
keli vaikai nesugyveno.”

Laivai mūsų, o kalba – rusų
BRONYS STUNDŽIA
Lietuva iš sovietinės imperijos
paveldėjo nors ir nebe pirmos jaunystės, bet nemažą prekybos ir žvejybos
laivyną. Žvejybos laivyną visokie sukčiai sunaikino, padarė valstybei šimtus milijonų nuostolių. Prekybos laivyną laikinai išsaugojo beveik surusėjęs lietuvis kapitonas A. Anilionis.
Jis, tik paskelbus nepriklausomybę,
komunistiniais vardais pavadintus
laivus pakeitė į rusiškus – įvairių kapitonų, įlankų ir į šiaip neaiškius vardus. Dalis prekybos laivyno ir visi
Baltijos jūros keltai buvo parduoti
danams. Klaipėdos transporto bendrovės laivus-šaldytuvus per varžytines nupirko bendrovė ,,Limark”, anksčiau turėjusi bene du laivus „Lyra”
ir „Sonata”. Tik neaišku, iš kur tai
bendrovei atėjo nemažas kapitalas.
Taigi, „Limark” dabar turi (2006 m.)
15 laivų, „Lietuvos jūrų laivininkystė” – 18, DFDS-LISCO – 5 keltus
ir 4 prekybos laivus. Dar vienai bendrovei „Baltlanta” priklauso 18 laivų,
dauguma jų – žvejybos. Mažesnės
laivininkystės bendrovės, – ,,Balnautikas”, „Atalita Shipping”, „Baltijos
grupė” – turi kelis laivus, bet ketina
įsigyti daugiau. Visuose laivuose vyrauja rusų kalba, taip pat rusų vartojami olandiški – rusiški terminai.
Olandiški-rusiški terminai taip
pat yra įsitvirtinę ir Klaipėdos universiteto Jūreivystės kolegijoje ir net
Karinių jūrų pajėgų laivuose. Pagal
susitarimą, tarptautinė laivybos kalba ir jūriniai terminai yra anglų, tačiau jūrinės valstybės turi savus, tautinius, jūrinius terminus, tad kodėl
Lietuvoje vartojami okupanto įbrukti
terminai? Pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu buvo išleistas tik vienas jūrinis veikalas, tai prof. T. Šulco
apie laivų statybą, bet nenaudoti savi

jūriniai terminai.
1939–1940 m. mokomojo karinio
laivo „Prezidentas Smetona” karininkas, jūrų ltn. R. Nakas, baigęs
Prancūzijoje jūrų karo mokyklą, paruošė pirmą lietuvišką jūrinį žodynėlį, kuris atslinkus okupantams nebuvo išleistas. Atgavus nepriklausomybę, Toronte susidariusio Jūrinės
knygos fondo pastangomis papildytas
ir, pridėjus angliškus terminus, Lietuvoje išspausdintas žodynėlis, antroji jo laida perspausdinta Toronte.
Šiam žodynėliui pasirodžius, Lietuvoje buvo išleisti du jūriniai žodynai, kuriuose prie rusiškų terminų
buvo prisegtos lietuviškos galūnės,
pavyzdžiui, „švartov” padaryta
„švartuotė” (laivo prisirišimas), „škafut” – „škafutas” (tarpstiebis), „linkor” – „linkoras” (rusiškai – linijinis
laivas) – kautynių laivas, „škval” –
„škvalas” (laikinai stiprus vėjas –
vėlingis) ir panašiai.
Su Kanados lietuvių žurnalistų
sąjungos finansine parama Klaipėdoje buvo išleista tolimos laivybos
kapitono V. Pakalniškio apie 400 puslapių knyga „Laivybos sąvokų aiškinimas”, kurioje yra apie 3,500 lietuviškų jūrinių terminų. Dabar iš Toronto į Bostoną perkeltas Jūrinės
knygos fondas ketina išleisti laivuose,
jūreivystės kolegijoje ir karinėse jūrų
pajėgose naudoti tinkamą angliškąlietuvišką žodyną, kurį baigia ruošti
kapt. V. Pakalniškis ir talkininkai.
Šiam užmojui reikia išeivijos lietuvių
finansinės pagalbos, nes tai yra kova
už lietuvybę ir valstybinę kalbą.
Norintys gauti informacijos apie
Jūrinės knygos fondo veiklą, prašome
kreiptis į sekretorių: Joną Limantą,
79 Shaw Street, Braintree, MA
02184, USA; tel./fax: 781-849-8543;
el. paštas: JLimantas@msn.com

La iõkai, nuom onès ,
ko ment a rai





Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org
dalia.cidzikaite@gmail.com

JAV PREZIDENTO RINKIMAI
Visada su įdomumu skaitau Arvydo Barzduko straipsnius ,,Drauge”.
Jo laiškas ,,Prezidento metrikai” š.
m. gegužės 16 d. ,,Draugo” laiškų
skyriuje paliko keistą įspūdį.
Aišku, kad ne visada mes visi
galvojame ir matome faktus vienodai.
Nemanau, kad balsuotojai per paskutinius JAV prezidento rinkimus balsavo už vieną ar kitą kandidatą, kaip
gerb. Barzdukas teigia, pagal kandidato gimimo vietą. Nesinori tikėti,
kad kandidatai ,,apdūmė” akis balsuotojams, tarp jų ir A. Barzdukui,
teigdami, kad jie gimė Amerikoje,
nes, priešingu atveju, tai būtų prieš
JAV konstituciją.
Visi žinome, kad buvo įvairiausių

priežasčių balsuoti už vieną ar kitą
kandidatą. Jos buvo išryškintos per
tą ilgą rinkimų propagandos laikotarpį. A. Barzdukas mano, kad Dievas išklausė mūsų maldas ir palaimino Ameriką su nauju Prezidentu.
Nemanau, kad Dievas turėjo ką
nors bendro su rinkimais, išklausydamas maldas laimėtojo naudai, kuris
yra už abortus, bando iš esmės pakeisti mūsų gerą gyvenimą į socialistinį, uždeda didžiausias skolas mums,
mūsų vaikams, anūkams ir t.t.
Gal būtų geriau nevelti Dievo į
politiką.
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Malda už Tėvynę

Šv. Mišių „Malda už Tėvynę” metu: Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnas, t. Vytautas Sadauskas, SJ ir Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro dainorėliai.

Nušurmuliavo, nuskambėjo Dainų šventė Lietuvoje. Svečiai iš įvairiausių šalių pamažu skirstosi, namo
išsiveždami įspūdžius, naujas pažintis ir dalelę Lietuvos savo širdyse. Netrūko šiemet renginių, skirtų išeivijos
lietuviams ar jų organizacijoms.
Liepos 6 dienos rytą, skambant
varpams ir saulėje švytint paauksuotai karūnai, lietuviai iš viso pasaulio
rinkosi Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje. Svečių prigužėjo pilnutėlė
šventovė. Iškilmingas šv. Mišias „Malda už Tėvynę” aukojo kun. Gintaras
Vitkus, SJ ir kun. Vytautas Sadauskas, SJ. Jie abu yra glaudžiai susiję
su lietuvių jaunimo švietimu ir auklėjimu – t. Vitkus yra ilgametis Kauno mokyklos vadovas, o t. Sadauskas
kapelionauja Vilniaus gimnazijoje.
Pamaldų metu, liudydami visų pasaulio lietuvių vienybę, bendrai giesmei susibūrė Čikagos lietuvių meno
ansamblio „Dainava”, Čikagos Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choro (vad.
Darius Polikaitis), Cleveland Dievo
Motinos nuolatinės pagalbos parapijos choro „Exultate” (vad. Rita Čyvaitė-Kliorienė) ir Vilniaus jėzuitų gim-

nazijos jaunimo mišraus choro (vad.
Leonidas Abaris) dainininkai. Nuostabūs jų balsai ir profesionalus atlikimas kėlė klausytojų širdis aukštyn ir
pripildė šventinio virpesio.
Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į
šalia esančią Vilniaus jėzuitų gimnaziją pasistiprinti pietumis, susipažinti, pabendrauti. Pietų metu svečiams
smagiai koncertavo gimnazistų folkloro ansamblis, suburtas lietuvių kalbos mokytojos Irenos Strazdienės.
Vėliau visi norintieji turėjo progą apžiūrėti gimnaziją – juos grupelėmis
lydėjo ir apie mokyklos istoriją bei pasiekimus pasakojo mokytoja ir gimnazijos direktorius br. Virgilijus Saulius, SJ. Šis renginys buvo tikrai gražus lietuvių bendrystės ir ilgamečių
šiltų ryšių pavyzdys. Lietuviai Tėvai
jėzuitai ir gimnazijų Kaune bei Vilniuje bendruomenės dėkoja visiems
apsilankiusiems, dainininkams ir jų
vadovams bei primena, kad esate
visad laukiami svečiai.
Parengė
Baltijos jėzuitų plėtros
taryba

Vytas Vaitkus
Lemont, IL

TÙKSTANTMETIS SU SOVIETINIAIS SIMBOLIAIS
Teko matyti internete Vilniaus
mero V. Navicko apsilankymą Čikagoje, spaudos konferencijoje. Buvau
labai nustebintas, kad niekas iš Čikagos lietuvių jo nereikalavo pašalinti
sovietinius balvonus (du raudonarmiečius) nuo Žaliojo tilto Vilniuje.
Dalyvavau per Lietuvos tūkstantmečio minėjimą Vilniuje ir labai

pasipiktinau, kad vykstant tokiai
garbingai šventei dar nebuvo pašalinti tie komunistiniai simboliai. Tai yra
didžiausias nusikaltimas prieš lietuvių tautą. Juk nešvenčiam sovietų
pergalės, bet Lietuvos tūkstantmetį.
L. Stankevičius
Laval, Canada

Šv. Kazimiero bažnyčioje giedojo keturių chorų – iš Lietuvos ir JAV – nariai.
Prie mikrofono solistė Virginija Karpovičiūtė, VJG alumnė.
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Svarbu ñinoti
Paprastinama liudijimų
pripažinimo užsienyje
tvarka

Trakų Vokė, liepos 21 d. (ELTA) – Trakų Vokės bendruomenės kultūros
centro ,,Jaunųjų dailininkų studija” auklėtiniai kartu su studijos vadovu, dailininku Ojaru Mašidlausku sukūrė didžiausią Lietuvoje kūrinį ,,Drugelis”, kurio plotas – 108 kvadratiniai metrai. Jis buvo kuriamas XIX a. pastatyto Juozapo Tiškevičiaus dvaro ir įspūdingo prancūzo architekto bei botaniko Édouard André parko apsuptyje.
Dainiaus Ručinsko (ELTA) nuotr.

Lietuviams paskirtos pareigos EP
Vilnius/Briuselis, liepos 20 d.
(ELTA) – Laima Andrikienė išrinkta
Europos Parlamento (EP) Žmogaus
teisių pakomitečio vicepirmininke. Į
šį postą Lietuvos atstovę paskyrė didžiausia Europos Parlamento politinė grupė – Europos liaudies partija
(krikščionys demokratai).
Praėjusią Europarlamento kadenciją L. Andrikienė buvo tikroji šio
pakomitečio narė. 2007 m. ji buvo išrinkta Europos liaudies partijosEuropos demokratų koordinatore
Žmogaus teisių pakomitetyje, kartu

tapdama šios politinės grupės pranešėja žmogaus teisių klausimais.
Europarlamentaras socialdemokratas Justas Vincas Paleckis perrinktas Europos Parlamento Saugumo ir
gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotoju. Pakomitečio svarbiausi
uždaviniai – Europos saugumo ir gynybos politikos klausimai, pvz., terorizmas, masinio naikinimo ginklo plitimas ir prekyba juo, regioniniai konfliktai ir neprognozuojamų valstybių
grėsmė.

Renkamas aplinkai draugiškiausias
Baltijos regiono ùkininkas
Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) –
Lietuvos gamtos fondas kartu su Švedijos gamtos fondu paskelbė konkursą išrinkti aplinkai draugiškiausią
veiklą plėtojantį ūkininką Baltijos regione. Paraiškoms ir rezultatams
įvertinti yra sudaryta komisija iš žemės ūkio ir aplinkos apsaugos organizacijų.
Konkursas vyks dviem etapais.
Pirmame etape bus išrinktas labiausiai šiuos reikalavimus atitinkantis
šalies ūkininkas. Jam bus įteiktas
diplomas bei piniginė premija.
Antrame etape šis ūkininkas
drauge su kitų Baltijos jūros regiono
šalių – Švedijos, Danijos, Suomijos,
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos
ir Rusijos ūkininkais varžysis dėl Di-

džiojo prizo. Iš devynių atrinktųjų šalių ūkininkų bus išrinktas labiausiai
aplinkai draugiškas Baltijos regiono
ūkininkas. Jam bus įteiktas Didysis
apdovanojimas ir piniginė premija.
Tarp aplinkai draugiškiausio
ūkininko veiklos reikalavimų nurodoma, kad ūkyje neturi būti naudojami pesticidai. Taip pat taikomos biologinę įvairovę gausinančios priemonės – vandens telkinių apsauginės zonos, dirbamų laukų žaliosios juostos,
ariamos žemės vertimas į pievas ar
apsodinimas mišku, vandens telkinių
įrengimas žemės ūkio paskirties žemėje. Ūkinė veikla neturi pažeisti aplinkos apsaugos, gyvulių laikymo ir
kitų reikalavimų, susietų su ūkine
veikla.

Baltijos batalionu daugiau
rùpinsis Estija ir Lietuva
Vilnius/Ryga, liepos 21 d.
(ELTA) – Latvijai sumažinus indėlį į
Baltijos batalioną, trūkstamus pajėgumus skirs Lietuva ir Estija, taip
nutarta Rygoje vykusiame Lietuvos,
Latvijos ir Estijos kariuomenių vadų
susitikime. Sutarta, kad įsipareigojimai sąjungininkams ir bendro Baltijos šalių bataliono parengimas budėti
NATO greito reagavimo pajėgose
2010 m. pirmąjį pusmetį tebėra visų
trijų šalių pirmenybinė sritis.
Susitikimas antradienį Rygoje
buvo sušauktas po to, kai praėjusią
savaitę Latvijos gynybos ministras
oficialiai pranešė apie tai, kad dėl itin
sudėtingos ekonominės padėties Latvija negalės skirti bendram Baltijos
batalionui numatytos Latvijos karių
kuopos.
Susitikime Latvija patvirtino,
kad dalyvaus batalione, nors jos indėlis į batalioną bus žymiai mažesnis

nei buvo planuota anksčiau. Lietuva
ir Estija sutarė, kad kartu skirs trūkstamus pajėgumus.
Kariuomenių vadai taip pat patvirtino, kad trys šalys tęs anksčiau
pradėtus karinio bendradarbiavimo
projektus. Baltijos batalionui vadovauja Lietuva. Trišalis karinis vienetas suformuotas 2007 m. bendru
Baltijos valstybių susitarimu. Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kariuomenės susitarė skirti batalionui po pėstininkų
kuopą, taip pat personalą bataliono
kovinės paramos elementams ir kitus
pajėgumus ir padalinius.
Baltijos šalių batalioną sudaro
apie 800 karių, iš kurių iki šiol apie
500 buvo Lietuvos kariai.
Baltijos batalionas pusės metų
trukmės budėjimą keturioliktojoje
NATO greitojo reagavimo pajėgų
pamainoje pradės 2010 m. pradžioje.

Elta.lt – Liepos 15 d. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos
parengtam įstatymo projektui, kuris
leis supaprastinti gimimo, santuokos
ar mirties liudijimų pripažinimą, kai
šie pateikiami užsienio valstybėse ar
yra gauti iš jų Lietuvoje.
Iki šiol galiojanti tvarka nustato,
kad Lietuvos civilinės metrikacijos
įstaigų išduoti civilinės būklės aktų
(gimimo, santuokos, mirties) įregistravimo liudijimai ar įrašų nuorašai,
kurie pateikiami užsienio valstybėse,
turi būti legalizuoti arba patvirtinti
pažyma Apostille, jei mūsų šalies
tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Pateikiant šiuos dokumentus kitoje
valstybėje, jie turi būti išversti į atitinkamą užsienio kalbą ir specialia
pažyma patvirtinti Užsienio reikalų
ministerijos konsulinių pareigūnų.
Siekiant supaprastinti šią procedūrą, Vyriausybė pritarė įstatymo
projektui, kuriuo siūloma tapti 1976
m. Konvencijos „Dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis” dalyve. Patvirtintą
projektą Vyriausybė perduos prezidentei, kuri jį dar turės teikti Seimui
svarstyti.
Jei parlamentas patvirtins Konvenciją, civilinės būklės aktų išrašai
bus išduodami pagal patvirtintą formą ir be jokių papildomų formalumų
priimami kiekvienos valstybės, Konvencijos dalyvės, teritorijoje. Lietuva
paprasčiau keistis šiais dokumentais
galės su 20 valstybių – Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Graikija,
Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Liuksemburgu, Makedonija, Moldova, Nyderlandais, Portu-

galija, Prancūzija, Serbija, Slovėnija,
Šveicarija, Turkija ir Vokietija. Jose
išduoti išrašai turės tokią pat teisinę
galią, kaip ir išduoti pagal valstybės
nacionalinę teisę.
Nuo rugsėjo bus galima laisviau
rinktis santuokos vietą
Elta.lt – Jau nuo rugsėjo Lietuvoje jaunieji galės susituokti kur pageidaus, ne vien tik civilinės metrikacijos įstaigose. Tai numato parengti
teisės aktų projektai, supaprastinantys santuokų sudarymo tvarką.
Pagal naująją tvarką, santuokos
registravimo ceremonija galės būti
rengiama ne tik civilinės metrikacijos
įstaigos patalpose, bet ir savivaldybės
tarybos nustatytose vietose. Jei tokių
vietų savivaldybė nenustatys, santuokos galės būti sudaromos pačių
jaunųjų pasirinktoje vietoje. Norintieji susituokti ne santuokų rūmuose
turės sumokėti 210 litų. Tuokiantis
santuokų rūmuose jaunieji mokės
tiek, kiek iki šiol – 70 litų. Padidintas
mokestis nebus taikomas tiems, pas
ką civilinės metrikacijos darbuotojai
privalės vykti būtinybės atveju – į
namus, ligoninę.
Dėl konkrečios sutuoktuvių vietos jaunieji galės susitarti su civilinės
metrikacijos įstaigos darbuotoju, kuris ir spręs, ar vieta yra tinkama santuokai sudaryti, ar atitinka bendrus
padorumo, moralės principus, nekelia pavojaus saugumui ir sveikatai.
Šiuo metu civilinė santuoka sudaroma tik civilinės metrikacijos ar
konsulinėse įstaigose. Santuokos sudarymo vietos ribojimas netaikomas
tuokiant tuos asmenis, kurie dėl
sunkios ligos ar kitų aplinkybių, negali atvykti į civilinės metrikacijos
įstaigą.

Seimas atvèrè keliâ
„Leo LT” panaikinimui
Atkelta iš 1 psl.
Tiesa,
laikotarpis gali pasikeisti priklausomai nuo strateginio investuotojo
finansavimo galimybių ir kitų
aplinkybių, bet „nuo to plano
neturime nukrypti”.
Pasak A. Sekmoko, netrukus turėtų būti sušauktas neeilinis „Leo
LT” akcininkų susirinkimas, kuriame bus priimtas bendras sprendimas
dėl bendrovės naikinimo ar pertvarkymo. „Kalbėsime su privačiu akcininku, kad toks sprendimas būtų daromas”, – pažymėjo jis.
Energetikos ministerijos vadovo
žodžiais, po pertvarkų privatiems akcininkams – bendrovei „NDX energija” kompensacijų mokėti nereikės. A.
Kubilius taip pat pažymėjo, kad apie
netesybas nekalbama – esą susitarus
bus galima išsiskirti draugiškai.
Atominės elektrinės įstatymo pataisomis Vyriausybė įpareigojama
siekti, kad valstybei priklausytų ne
mažiau kaip 2/3 nacionalinio investuotojo akcijų. Šiuo metu valstybės
akcijų paketas sudaro daugiau kaip
pusę – 61,7 proc. akcijų, o VP dešimtuko valdomai bendrovei ,,NDX ener-

gija” – 38,3 proc. akcijų.
Pataisos taip pat suteikia teisę iš
naujo įvertinti „Leo LT” steigimo metu valstybei nuosavybės teise priklausiusią „Lietuvos energiją” ir RST
akcijas. Jei paaiškėtų, kad šis turtas
buvo įvertintas per mažai, Vyriausybė galėtų reikalauti, kad kiti bendrovės akcininkai už turimas nacionalinio investuotojo akcijas ne vėliau
kaip per 3 mėnesius atsiskaitytų pinigais.
Naujos jėgainės ir elektros tiltų į
Švediją bei Lenkiją statytojais įstatyme vadinami juridiniai asmenys, priklausantys valstybei arba kurių akcijos priklauso valstybei. Dalis šių įmonių akcijų galėtų būti perleistos strateginiam investuotojui, kuris finansuotų statybas, ir strateginiams bendradarbiams.
Iš viso Seimas antradienį pakeitė
keturis teisės aktus – Civilinį kodeksą, Atominės elektrinės ir dar du įstatymus. Be kita ko, „Leo LT” įtraukta į svarbių nacionaliniam saugumui
įmonių sąrašą. Tai leidžia valstybei
vienašališkai priimti sprendimus dėl
bendrovės likimo – ją pertvarkyti ar

A p l a n ky k i t e
w w w. d r a u g a s . o r g
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Medvedev: Šiaurès Kaukaze
padètis sudètinga
Maskva, liepos 20 d. (AFP/,,Interfax”/BNS) – Nepaisant pastangų
stabilizuoti Šiaurės Kaukazą saugumo padėtis šiame neramiame šalies
regione tebėra labai sudėtinga, pirmadienį pareiškė Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev.
,,Padėtis Šiaurės Kaukaze, nors
ir buvo žengta žingsnių siekiant išspręsti problemas, vis dar yra labai
labai sudėtinga”, – kalbėdamas aukščiausių karininkų pristatymo iškilmėse sakė prezidentas. D. Medvedev
pridūrė, jog neseni įvykiai Ingušijoje,
Dagestane ir Čečėnijoje parodė, kad
jėgos struktūrų veikla Šiaurės Kaukaze turi būti glaudžiau sekama. Jis
mano, iš čia išplaukia visa virtinė uždavinių, kuriuos turi išspręsti Federalinė saugumo tarnyba (FST).
Prezidentas kalbėjo nepraėjus nė
savaitei po garsios Rusijos žmogaus
teisių aktyvistės Natalijos Estemirovos nužudymo. Praėjusį trečiadienį
ji buvo pagrobta Čečėnijos sostinėje

Grozne, o po kelių valandų jos kūnas
buvo rastas kaimyninėje Ingušijoje.
Šis įvykis daug kam priminė Rusijos žurnalistės Annos Politkovskajos nužudymą 2006 metais ir
sukėlė žmogaus teisių aktyvistų kritikos bangą.
Žmogaus teisių organizacija
,,Memorialas”, kurios skyriui Grozne
vadovavo N. Estemirova, pareiškė,
jog nesvarbu, kas šį kartą paspaudė
gaiduką – dėl aktyvistės nužudymo
bet kokiu atveju kaltas Čečėnijos prezidentas Ramzan Kadyrov.
32 metų R. Kadyrov tokius kaltinimus įnirtingai neigia, o juos išsakiusiam ,,Memorialo” vadovui Oleg
Orlov pagrasino teismu. D. Medvedev
nedelsdamas pasmerkė N. Estemirovos nužudymą, tačiau apžvalgininkai
pabrėžė, kad Rusijoje anksčiau įvykę
panašūs įvykiai liko neišaiškinti. Jie
taip pat sakė labai abejojantys, ar kada nors bus nubausti N. Estemirovos
žudikai.

JAV viceprezidentas susitiko su Jušçenka
Kijevas, liepos 21 d. (AP/BNS) –
JAV viceprezidentas Joe Biden antradienį pradėjo kelionę Ukrainoje ir
susitiko su šios šalies prezidentu
Viktor Juščenka.
Manoma, kad šio apsilankymo
metu J. Biden sieks patvirtinti Washington paramą provakarietiškam
Kijevo kursui, kuriam nepritaria
Maskva.
Ukrainos vadovai siekia garantijų, kad Jungtinių Valstijų tikslas pagerinti įtemptus santykius su Rusija
nebus įgyvendinamas Kijevo interesų, visų pirma, šalies siekio prisijungti prie NATO ir Vakarų struktūrų,
sąskaita.
Maskva griežtai nepritaria, kad
prie Šiaurės Atlanto aljanso prisijungtų Ukraina ir Gruzija – dar viena

anksčiau sovietiniam blokui priklausiusi provakarietiška šalis, kurioje J.
Biden lankysis šiandien, trečiadienį.
Pasveikinęs J. Biden V. Juščenka
sakė, kad Ukraina yra ,,Europos valstybė, kurioje viešpatauja demokratija”, tokiu būdu netiesiogiai įgeldamas kaimyninei Rusijai.
,,Mes judame į priekį, mes pasirinkome Europos kelią, – sakė V. Juščenka susitikimo su JAV viceprezidentu pradžioje. – Turime atlikti
daug namų darbų, todėl kartais būna
labai sunku.” Kiek vėliau antradienį
viceprezidentas susitiko su Ukrainos
ministre pirmininke Julija Tymošenko ir pagrindiniais opozicijos vadovais, ketinančiais dalyvauti sausį
vyksiančiuose prezidento rinkimuose.

,,The Wall Street Journal” atsiprašè
Gruzijos prezidento
Tbilisis, liepos 21 d. (,,Interfax”/
BNS) – Gruzijos prezidentas Michail
Saakašvili pareiškė, kad laikraštis
,,The Wall Street Journal”, kuris pirmadienį išspausdino jo interviu, esą
Gruzijos viltys įstoti į NATO ,,praktiškai palaidotos”, jo atsiprašė.
,,The Wall Street Journal” rašė,
kad prieš rugpjūčio karą su Rusija M.
Saakašvili užtikrintai kalbėjo apie
savo šalies stojimą į NATO ir Europos Sąjungą (ES), taip pat apie greitą
susivienijimą su dviem atskilusiais
regionais – Pietų Osetija ir Abchazija.
Dabar prezidentas pažymi, kad

planai įstoti į NATO ir grąžinti į
Gruzijos sudėtį Abchaziją ir Pietų
Osetiją artimiausiu metu nebus įgyvendinami, rašoma straipsnyje.
Gruzijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Giga Bokerija savo
ruožtu pareiškė, kad M. Saakašvili
žodžiai tame interviu buvo neteisingai interpretuoti.
,,Realiai prezidentas pareiškė,
jog jeigu Rusija savo veiksmais pasieks (tikslą) užblokuoti Gruzijos stojimą į NATO, tai bus tragedija”, – pirmadienį žurnalistams sakė G. Bokerija.

ŽENEVA
Nuo kiaulių gripo protrūkio pradžios prieš keturis mėnesius ši liga
visame pasaulyje pareikalavo daugiau kaip 700 žmonių gyvybių, pranešė Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO). Praėjusią savaitę ši Jungtinių
Tautų organizacija paskelbė, kad
liausis reguliariai pateikusi laboratorijose patvirtintų užsikrėtimo
kiaulių gripu atvejų visame pasaulyje
skaičius, nes šios naujos atmainos
gripo viruso A(H1N1) sukelta pandemija ,,tarptautiniu mastu išplito
precedento neturinčiu greičiu”. PSO
nurodo, kad visų atvejų skaičiavimas
vertinant riziką nebėra svarbus, tad
dabar geriausia stebėti viruso pasirodymą naujose teritorijose.
BRIUSELIS
Rugpjūčio 1 dieną savo postą
paliksiantis NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer pripažino, kad Gruzija ir Ukraina šiuo metu
dar nėra pasirengusios prisijungti
prie euroatlantinės bendruomenės.
„Vien noras neduoda automatinės
teisės įstoti į NATO”, – kalbėjo paskutinės kelionės į Didžiąją Britaniją
atvykęs sąjungos vadovas. Jis pareiškė, kad tiek Gruzijai, tiek Ukrainai
šiuo metu koja pakiša nestabili padėtis jų viduje. J. de Hoop Scheffer
teigė, kad valstybės, siekiančios narystės, turi atitikti visus sąjungos keliamus reikalavimus, o Tbilisis ir
Kijevas kol kas to nepadaro.
LONDONAS
Europos Sąjunga (ES) priėmė
sprendimą sulaikyti pranešimo apie
pernai vykusį konfliktą Gruzijoje
paskelbimą, norėdama išvengti įtampos didėjimo Kaukazo regione. Europos vyriausybė atidėjo tyrimo rezultatų paskelbimą nuo liepos 31 dienos
iki rugsėjo pabaigos, ,,nuogąstaudama, kad kils nauja įtampos tarp Rusijos ir Gruzijos banga šį rugpjūtį, kai
sukaks pirmosios Kremliaus įsiveržimo metinės”. Europos valstybių nesutarimai dėl to, kaip reiktų atsiliepti į Rusijos įsiveržimą Gruzijoje ir
nuo Gruzijos atsiskyrusių Pietų Ose-
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tijos ir Abchazijos aneksavimą de
facto, ES ataskaitoje neminimi.

AZIJA
DELIS
Daugiausiai gyventojų turinčios
pasaulio valstybės trečiadienį žvelgs į
dangų – Indijoje ir Kinijoje nuo
Mumbajaus iki Šanchajaus bus matomas ilgiausias XXI amžiaus visiškas Saulės užtemimas. Šis įvykis kelia didelį sujudimą užtemimų ,,medžiotojų” bendruomenėje, nes tai bus
tik kartą gyvenime pasitaikanti
proga ir galbūt labiausiai stebimas
užtemimas per visą istoriją, nes jo
šešėlis nusidrieks tankiausiai gyvenamais Žemės rajonais. Šį kartą visiško užtemimo trukmė – 6 min. ir
39 sekundės. Tokios trukmės dabar
nebus iki pat 2132 metų.

PIETŲ AMERIKA
LIMA
Buvęs Peru prezidentas Alberto
Fujimori pirmadienį už grobstymą
buvo nuteistas kalėti septynerius su
puse metų – šis nuosprendis dar labiau padidino jo nešlovę, kurią jau
buvo vainikavęs prieš tris mėnesius
jam paskelbtas nuosprendis už žmogaus teisių pažeidimus. 70 metų A.
Fujimori iš karto pareiškė, kad apskųs šį ,,negaliojantį” nuosprendį
korupcijos byloje, susijusioje su tuo,
kad jis, baigiantis jo 1990–2000 metų
prezidentavimo laikotarpiui sumokėjo 15 mln. dolerių (36,5 mln. litų)
savo saugumo vadovui Vladimiro
Montesinos.

TOLIMIEJI RYTAI
TOKIJAS
Japonijos premjeras Taro Aso
antradienį rugpjūčio 30-osios rinkimams paleido parlamento žemuosius
rūmus ir pažadėjo atkurti rinkėjų
pasitikėjimą jo valdančiąja partija,
kuriai, kaip rodo apklausos, gresia
istorinis pralaimėjimas. Opozicinės
Japonijos demokratų partijos pergalė
nutrauktų daugiau kaip 50 metų
trukusį ir beveik nepertrauktą konservatorių Liberalų demokratų partijos (LDP) valdymą ir suteiktų progą
rasti išeitį iš aklavietės, kurią sukėlė
susiskaldęs parlamentas, trukdydavęs įgyvendinti politiką tokiu
metu, kai Japonija grumiasi su recesija.
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Galiu spindėti vaivorykšte
DRAUGAS, 2009 m. liepos 22 d., treçiadienis

Mintys iš šeimų stovyklos ,,Ar žinai...”, 2009 m. birželio 21 – 25 d.
Lietuvoje leidžiamo žurnalo „Veidas” liepos 6 d. numeryje rubrikoje
„Visuomėnės” pasirodė Jurgitos Laurinėnaitės straipsnis „Mokiniams šią
vasarą – mažiau ir stovyklų, ir darbų.” Ekonominė krizė vaikų lūkesčius ir atostogų planus gerokai pataiso. Straipsnyje rašoma: „Šią vasarą stovyklose ilsisi mažiau vaikų, o
darbdaviai apie mokinių įdarbinimą
nenori nė girdėti...” Kai kuriose aprašytose stovyklose šiemet vaikų perpus ar trečdaliu mažiau. Tiesa, stovyklos Lietuvoje šią vasarą vis dar
rengiamos. Kai kurių jų rengėjai jau
buvo parašę projektus, stovyklų organizavimui gavę ir paskyrę lėšų.
Toliau socialinė darbuotoja Žydrūnė
Liobikaitė (šį pavasarį Čikagos apylinkėse skaičiusi keletą pranešimų
apie socialinį darbą Lietuvoje) aprašo
Vilniuje veikiančio „Vilties angelo”
dienos centro suruoštą stovyklą
Centrą lankantiems vaikams ir paaugliams bei jų mamoms.
Centrą lanko vaikai iš socialiai
remtinų šeimų (prie Čikagos įsteigta
organizacija „Vaiko vartai į mokslą”
jau daugelį metų remia šį Centrą, tai
buvo pirmutinis paremtas vaikų ir
paauglių dienos centras). Projektas
,,Šeimos užuovėja” švenčia savo dešimtmetį, nes jis pradėtas vykdyti
1999 m. Tai viena iš vaikų ir paauglių
dienos centro „Vilties angelas” programų. Joje dalyvauja dienos centre
besilankančių vaikų tėvai, dažniausiai motinos. Šios moterys – vienišos,
daugiavaikės, neturinčios darbo, dažnai nesugebančios tvarkyti buities,
šeimos biudžeto. Kai kurios jų turi
priklausomybės nuo alkoholio problemą, yra atstumtos visuomenės.
Projektu ,,Šeimos užuovėja” stengiamasi numatyti ir vykdyti šeimą palaikančią ir stiprinančią veiklą, sie-

kiant, kad būtų sudarytos sąlygos jai
tapti autonomišku, atsakingu ir savarankišku institutu, gebančiu visaverčiai atlikti savo funkcijas. Tikima,
kad šeima yra palankiausia vieta
vaikui augti ir vystytis bei kitų šeimos narių visavertei socializacijai.
Dirbant su šeima stengiamasi pastebėti ir padėti šeimos nariams atrasti
stipriąsias jų puses, susitelkti į išteklius ir išmokti jais naudotis. Šis projektas yra tęstinis, įvairi veikla vyksta ištisus metus.
Centro vadovių organizuojama
šeimų stovykla yra tapusi gražia tradicija, kurioje atskiras Centro programas lankantys vaikai ir jų motinos
nors trumpam kartu pasidžiaugia vasara, atitrūksta nuo didmiesčio tempo ir rūpesčių... Toliau – trumpas šių
metų stovyklos aprašymas.
Ramunė Kubiliūtė
***
Ar žinai, kad vaivorykštė turi
septynias spalvas?
Ar žinai, kad tavęs reikia
kitiems?
Ar žinai, kas yra tikrasis
džiaugsmas?
Ar žinai, kad esi mylimas Dievo
vaikas?
Ar žinai, kad gyvenimas yra
nesibaigianti kelionė?
Į šiuos ir dar daug kitų klausimų
atsakinėjo ir atsakymus surado Vilniaus arkivyskupijos ,,Caritas” vaikų
ir paauglių dienos centro ,,Vilties angelas” šeimų stovyklos dalyviai: mamos, močiutė, vaikai, vadovai, stovyklautojus aplankę svečiai. Klausimai tikrai nepaprasti, ne kasdien
užduodami, todėl reikėjo penkias
dienas keliauti kartu, vieni kitiems
padėti ir atsakymų ieškoti, o juos su-

Nuotraukos iš ,,Vilties angelo" stovyklos vaikams ir paaugliams bei jų mamoms.

radus į širdį įrėžti ir namo išsivežti.
Mūsų kelionė prasidėjo aplankant Europos geografinį centrą. Šeimos gavo klausimynus ir turėjo gerokai paplušėti, kad atsakytų į juose
pateiktus klausimus. Darbas buvo
įvertintas pažymėjimais, kuriuose patvirtinama, jog prancūzų mokslininkų nustatytas Europos geografinis
centras aidėjo ir nuo mūsų šūksnių.
Prieš pasiekiant stovyklavietę dar aplankėme Molėtų observatoriją ir kopėme į dešimtis, o gal ir šimtus laiptelių turintį bokštą. Brigita, iš pradžių ašarojusi, kad reikės įveikti tokią aukštybę, vėliau, apsupta draugų,
džiaugėsi, jog įveikė baimę ir gali pamojuoti taip arti praskrendantiems
paukščiams.
Juodakampio
stovyklavietėje
(Molėtų raj.) visus pasitiko Arkos šeimininkas Nojus ir jo šeimyna. Visos
kitos šeimos buvo pakviestos sukurti
savo vėliavą, papasakoti apie šeimos
narių laisvalaikį, didžiausias svajones. Pirmąją bei kitas stovyklos
dienas baigėme dėkodami Viešpačiui
už kartu praleistą laiką, drauge patirtus nuotykius, gamtos grožį, skanų,
pačių gaminamą maistą, nesibaigiančias keliones... O mamos laimino
savo vaikus brėždamos kryžiaus ženklą mažųjų Nojaus Arkos keliautojų
kaktose ir prašydamos jiems Dievo
palaimos. Ne kartą gavęs mamos palaiminimą vaikas priglusdavo prie
draugo mamos ar vadovo ir žiban-

čiomis akutėmis ,,išsireikalaudavo”
dar ir dar vieno palaiminimo.
Joninių vakarą sulaukėme svečių. Juos papuošę margaspalviais žolynų vainikais kartu dainavome, lingavome, šokome. Sutemus patraukėme link ežero, norėjome į jo vilnis paleisti vainikus, žvakes. Sugužėjus ant
lieptelio išgirdome girgždėjimą ir pradėjome slysti į vandenį – lūžus lieptui
visi pasijutome tikrai Nojaus Arkoje
esantys ir vieni kitų pagalbos reikalingi. Net Juliaus, vis laukusio, kada,
prie namo, Nojaus laivu vadinamo,
priartės ežeras, noras buvo patenkintas.
Kiekvienas užsiėmimas: atskirai
mamoms ir vaikams ar bendrai visiems, reikalavo įsiklausymo į save ir
kitus, kūrybiškumo, vaizduotės, įžvalgumo, mokėjimo priimti pagalbą ir
geranoriškumo pagelbėti šalia esančiam. Sugebėjusieji atrasti šias savybes namo išsivežė vaivorykštės fone
besipuikuojantį termometrą, stiklinį
pačių sukurtais ornamentais padabintą indą, simbolinį savo paties medį, galintį padėti geriau suprasti save,
sportinių žaidimų ir maudynių įkraštį. Ir, svarbiausia, žinojimą, kad esu
mylimas Dievo vaikas ir manęs reikia
kitiems, kad esu nepakartojamas ir
unikalus, kaip kiekviena vaivorykštės spalva, o būdamas su kitais galiu
spindėti pačia vaivorrykšte.
Kartu Nojaus laivu plaukusi
Žydrūnė
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Nors pastarųjų sutikimo labiausiai laukiau ir tikėjausi. Tai vokiški
bombonešiai išgelbėjo mums gyvybę!
Paryčiais priekyje pamatėme pirmąją gyvenvietę. Aplinkui atrodė tyku. Jokių kareivių nesimatė. Po ilgo
bėgimo buvome jau gerokai ištroškę
ir išalkę. Labai rūpėjo sužinoti, ar nėra kur arti rusų kariuomenės ir ar
dar toli Lietuva, Maladečina.
Pasirinkome artimiausią sodybą,
kuri stovėjo nuošaliai, prie miško, netoli kelio. Visi nutarę, kad geriausia į
žvalgybą būtų eiti man – aš neblogai
moku rusų ir lenkų kalbas, na, ir turiu rusišką tankisto uniformą. Jeigu
kas, sakysiu, kad ieškau savo dalinio.
Leonas ir Šeštakauskas sugulę
pasislėpė pamiškės krūmuose, na, o
aš, kruopščiai užsisagstęs kombinezoną, basas nušlepsėjau į kažkokį
namą. Tas namas stovėjo už kokio kilometro nuo plento, kurį pirma reikėjo pereiti. Prieš įžengdamas į kiemą, aš dar kažkokioj balikėj nuo veido apsiploviau sukrešusius kraujus,
kad neišgąsdinčiau šeimininkų.
Troboje radau labai mielus gudus
– senuką ir senutę. Pirmučiausia paprašiau vandens. Atsigėriau. Jie
mane sutiko labai nepatikliai. Išklausinėjo apie viską: kas esu, iš kur einu
ir t.t.
Tai buvo savi žmonės. Išvydęs jų
nuoširdžius veidus ir šventųjų abrozdėlius ant sienų, aš neišsisukinėjau, o
kalbėjausi atvirai – krikščioniškai.
Pirma pasiteiravęs ir įsitikinęs, kad
arti tikrai nėra jokių bolševikų, rusiškai prisipažinau: – Aš esu lietuvis
iš Kauno! Neseniai pabėgau iš rusų
kariuomenės ir grįžtu namo. Labai
norėčiau gauti kokius nors civilius
rūbus ir truputį maisto, apie visa kita
nutariau kol kas nekalbėti.
Labai nustebau, kai vietoje užtarimo ir duonos, šeimininkas beveik
griežtai pareikalavo: – Pirmiausia,
atsiraitok rankoves, balandėli!
Aš su išgąsčiu, kad nori išvysti
mano lietuvišką uniformą, aukštai,
už alkūnių, atsiraitojau abejas rankoves. – Parodyk rankas, – sako ir
įdėmiai, kaip daktaras, apžiūri. Paskui nepatikliai ištaria: – Turbūt teisybę sakai...
Pasirodo, kad šie kaimiečiai, vokiečių karinės vadovybės (iš lėktuvų
mėtomais lapeliais) jau buvo informuoti, kad bolševikai, atsitraukdami,
iš kalėjimų išleido labai daug kriminalinių nusikaltėlių. Tame lapelyje
(kurį man vėliau parodė) visi gyventojai buvo griežtai įspėti, kad už bet
kokį šių kalinių šelpimą ir slėpimą ar
bet kokios kitos paramos suteikimą
bus negailestingai baudžiami vokiečių Karo lauko teismo.
Pamatę, kad neturiu jokių įprastų kriminalistinių požymių – tatuiruočių, jie abu dar mane gerokai
patardė, kol galutinai įsitikino, kad
nemeluoju. Tvirčiausiai juos paveikė
mano paskutinis argumentas, kai,
nusibodus įtikinėti, aš nusirengiau
savo rusišką kombinezoną ir parodžiau mūsų uniformą. Kai pagaliau
patikėję davė valgyti, aš išklojau visą
tiesą, kurią abu išklausė su didele
užuojauta. Jie buvo paprasti, nuskurdę ūkininkai, iškamuoti visokiausių
kolchozų ir sovchozų tvarkos.
Kol valgiau, šeimininkai man suieškojo naują apdarą. Senukas atnešė
savo dryžuotas kartūnines kelnes,

toli gražu ne naujas. Jos man buvo
gerokai trumpokos. Dar gavau jo padėvėtus, margus marškinius ir kažkokį seną darbinį švarką, pasiūtą iš
brezento.
Pamatęs, kad esu dar ir basas,
šeimininkas pasirinkti atnešė ,,folklorinės” avalynės – keletą porų nudėvėtų vyžų, išpintų iš pušies šaknų. Aš
rengiausi, matavausi ir nespėjau dėkoti.
Pamačiusi, kad grubios vyžos
draskys ir spaus mano nudaužytų kojų žaizdas (o jos atrodė tikrai apgailėtinai), geraširdė senutė čia pat iš
skrynios ištraukė savo vilnonę skarą
– pledą, kurią, pastebėjau, jau ir kandys buvo spėję sukapoti. Ta skara,
mano manymu, dar buvo visai gera ir
jos galvai apgaubti (turint omenyje jų
bendrą neturtą). Bandžiau atsisakinėti, bet kur tau, močiutė, nė kiek nedvejodama, prie mano akių ją perplėšė per pusę ir liepė pasinaudoti vietoj
autų. Apsisukau jais ir virvutėmis
persirišau, kaip baudžiauninkas.
Taip apsirengęs, įgijau pilną neutralitetą ir dabar atrodžiau, kaip tikras,
eilinis sovietų kolchoznikas. Prie savo naujos uniformos aš dar gavau ir
dirbtinės odos kepurę! Be to, kelionei
šeimininkė įdavė ir maisto – nemažą,
poros pirštų storumo sūdytų lašinių
gabalą. O senukas, pasiteiravęs, ar
rūkau, įteikė machorkos pakelį ir
skiautę seno laikraščio – suktinėms.
Žodžiu, apdalino, kaip savo sūnų. Neturėjau kuo atsilyginti už jų gerą širdį. Atsidėkodamas išbučiavau senukus ir, nuoširdžiai atsisveikinęs, nuėjau pas savuosius bendražygius. Nors
ir gaila buvo skirtis su lietuviška uniforma, visus savo kareiviškus rūbus
palikau jiems (tikėdamasis, kad gal
pravers ūkio darbams). Nerizikavau
pasiimti net pošalmio.
Kai grįžau į mišką, draugai iš toli
manęs nepažino. Pridariau aš jiems
gražaus juoko – labai patiko mano
šauni apranga. Nekantriai laukdami,
jie jau galvojo, kad mane vėl suėmė, ir
nežinojo, ką daryti. Pas dosnius
senukus aš užtrukau net apie porą
valandų! Mat kol viską jiems išaiškinau... Bet vyrai nepyko už pavėlavimą, tik šveitė lašinius, kad net ausys
linko. Studentui Leonui ta proga kilo
įkvėpimas, ir jis net ketureilį sudėjo
apie mane: O man – vis tiek,/ Aš einu
ubagauti,/ Nes žinau, jau žinau,/ Kaip
be rublio gauti. Neblogai įsiminiau tą
jo ,,posmą”, nes eidamas vis kartojo,
kaip kokią žygio dainą. Kai pasakiau,
kad bolševikai jau išdūmę, visų nuotaika pasitaisė, ir mes toliau keliavome ne taip prisibijodami.
•••
Ėjome visą dieną ir Maladečiną
pasiekėme tik vakare. Pakeliui, tiksliai neprisimenu kur, mes sutikome
dar vieną laimingąjį lietuvį, ištrūkusį
iš mirties. Atrodo, kad tai buvo tas
pats ūkininkas nuo Alytaus, nors
tvirtinti negalėčiau.
Maladečine jau jautėmės esantys
Lietuvoje, tik gerokai sugudintoje.
Dabar miestelyje šeimininkavo vokiečių kariuomenė. Žiūrėjome į juos,
kaip į savo išvaduotojus, ir stebėjomės jų technika bei ginkluote. Sudarė tikrai galingos armijos įspūdį,
prieš kurią Raudonoji atrodė kaip kokie nususę ubagai.
Bus daugiau.
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTÛ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. Washington, Suite 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.

Õirdies ir kraujagysliû
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Chirurgai

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Elk Grove: 847-718-1212
Barrington: 847-852-2000
www.illinoispain.com

Akiû ligos
ARAS ŽLIOBA, MD
AKIÛ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, MD, S.C.
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstû, pùslès, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimâ

Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

D. JANKAUSKAS DIDELIŲ
PERMAINŲ NEŽADA
Atkelta iš 3 psl.
aš tiesiog
neturiu šiuo metu visos informacijos,
ką Vyriausybės aparatas yra parengęs arba rengia, turiu omenyje ne tik
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet ir Finansų, Ūkio bei kitas
ministerijas.
Natūralu, kad visas priemonių
kompleksas darys įtaką „Sodrai” ne
tik artimiausiais mėnesiais, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje. Kai kalbame
apie verslą, apie darbo vietas, apskritai apie ekonomikos lygį, kuris vis
dar krenta, manau, kad iš tiesų ilgalaikėje perspektyvoje tuos sprendimus reikia daryti lygiagrečiai. Šiandien sprendžiant atvejį arba gesinant
gaisrus, kaip mėgstama sakyti, reikia
matyti ir ilgalaikę perspektyvą, nes
vien skolinimosi kelias iš esmės juk
niekur neveda. Tikrai nesu orakulas,
kuris šiandien gali pasakyti būdus,
išvesiančius iš visų krizinių, tiesiog
save matau kaip komandos žmogų,
bendromis jėgomis ieškantį sprendimų.
– Kaip rodo atliktos apklausos, pasitikėjimas „Sodra” gerokai kritęs visuomenėje. A. Kubilius, kalbėdamas apie būtinybę
keisti R. Dagį, neslėpė, jog šiuo
metu „reikalingas tam tikras

žmonių pasitikėjimas tais, kurie
daro pakeitimus” sprendžiant
„Sodros” problemas. Kaip ketinate tą pasitikėjimą atgauti?
– Prašysiu žiniasklaidos, kad padėtų objektyviai tiesą perduoti žmonėms. Kad ne tik šios dienos, bet ir
artimiausio laikotarpio padėtis būtų
nusakoma, parodoma, kaip mes išėję
iš to ekonominio sunkmečio gyvensime kaip valstybė. Valstybė – tai
mes, visi jos žmonės: ir pensininkai,
ir bedarbiai, ir kūdikius auginančios
mamos, ir vaikai, kurie gyvens ateities Lietuvoje. Mano matymas šiuo
atveju yra labai paprastas. Praskolinti valstybės mes negalime. Tai būtų pats lengviausias kelias. Juolab
kad to lengvumo ir čia neypatingai
yra – skolinimosi galimybės pakankamai apsunkintos ir valstybei.
Tikėjimas „Sodra”, matyt, priklauso nuo to, kaip laiku socialines išmokas gauna Lietuvos piliečiai:
„Kaip bus rytoj? Ar gausime vieną
kitą išmoką po savaitės ar po mėnesio?” Natūralu, kad tai įtakoja pasitikėjimą. Kad jis būtų atstatytas,
visų indėlis turi būti nemažas.
Kalbino
Andželika Absoliuta Lukaitė
Lrt.lt

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •
* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevairuoja, minimali anglų kalba. Tel. 630552-4169.

rekomendacijos, anglų kalba, patirtis. Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773344-8829.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel. 708220-3202.

* Skubiai pirkčiau nebrangų važiuojantį automobilį. Tel. 773-431-8402.

STASYS CONSTRUCTION
* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.
* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,
,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas,
dañymas. Turiu darbo draudimâ.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
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Ekskursijoms į Valdovų rūmus – papildoma savaitė
DRAUGAS, 2009 m. liepos 22 d., trečiadienis

Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmų surengtos nemokamos ekskursijos sulaukė didžiulio susidomėjimo.
Kasdien rūmus apžiūri apie 800 žmonių, tačiau lieka ir daug nepatekusiųjų. Todėl ekskursijos vyks papildomą savaitę – iki rugpjūčio 3 d.
Liepos 7 d. atkurti, bet iki galo
neįrengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai pirmą kartą oficialiai atvėrė duris Lietuvos visuomenei bei užsienio svečiams. Čia
kasdien nuo 11 val. r. iki 6 val. v. rengiamos nemokamos iš anksto užsiregistravusiųjų ekskursijos. Valdovų
rūmų svečiai, apsilankę šioje svarbioje Lietuvai ir visai Europai istorinėje
vietoje, pamato autentiškas senosios
rezidencijos liekanas, Didįjį kiemą,
atkurtus reprezentacinių salių interjerus ir įspūdingiausius jų elementus
– portalus, krosnis, grindis, lubas, židinius. Kartu pristatoma didaktinė
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų

Ekskursija Valdovų rūmuose.
LDK Valdovų rūmų archyvo nuotr.

istorinės raidos ekspozicija, Vilniaus
pilių maketai, rūmų atkūrimo projektas.
Tai pirmasis Lietuvos muziejininkystės istorijoje atvejis, kai kelias
savaites kasdien (be poilsio dienų)
rengiamos nemokamos ekskursijos.
Tokiam unikaliam sumanymui
paskatino toli gražu ne pačios palankiausios aplinkybės – finansinės ir kitokios problemos. Dėl jų teko atidėti
Valdovų rūmų, vieno svarbiausių, ilgiausiai vykstančių (atkūrimo darbai
pradėti 2002 m.) ir daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukusių Lietuvos tūkstantmečio programos projektų. Juk būtent šiais, 2009 metais, liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną,
per oficialias Lietuvos tūkstantmečio
iškilmes atkurti ir visiškai įrengti
Valdovų rūmai buvo numatę plačiai
atverti vartus – pristatyti visuomenei
savo nuolatines ekspozicijas, laikinas
parodas. Planuotos unikalios tarptautinės tūkstantmečio parodos „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose”, „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių
iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos”, „Baltų menas” iki spalio 4 d.
eksponuojamos Lietuvos dailės muziejaus filiale – Taikomosios dailės
muziejuje. O Valdovų rūmuose, kol
atostogauja statybininkai, rengiamos
ekskursijos.
Kodėl svarbu, kad visuomenė pamatytų dar neįrengtus Valdovų rūmus? „Todėl, kad žmonės finansavo
savo rūmų atstatymą, – kalba LDK
Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas
Dolinskas. – Turiu galvoje entuziastus, rūmus parėmusius aukomis, ir
visus, kurie kaip šalies mokesčių
mokėtojai, prisidėjo prie rūmų atstatymo. Todėl norėčiau, kad visi Lietuvos žmonės, gausiai vasarą į gimtinę sugrįžtanti išeivija, miesto svečiai

Ir mes giedojome tautinę giesmę…

1000 metų Lietuvos vardui. Tai
labai daug metų, kurių pradžioje Lietuvos žmonių gyvenimas turėjo būti
nepaprastai primityvus ir greičiausiai labai trumpas.
Sunku įsivaizduoti, kaip tie žmonės gyveno, kokius drabužius dėvėjo,
kaip susikalbėjo tarp savų ir kaip išgyvendavo ilgas šaltas žiemas.
Gyvenimas buvo sunkus, vargingas ir sudėtingesnis negu amerikiečių
piligrimų, atvykusių gyventi į dabartinę Ameriką.
Nepaprastai įdomu, kaip buvo
tais priešistoriniais laikais, kai nebuvo rašybos, degtukų, susisiekimo
priemonių ir įrankių medžioklei, gal
net pjūklų bei kirvių.
Bet žmonės gyveno, dauginosi ir
pamažu tobulėjo. Praėjo 1000 metų ir
Lietuva vis dar gyva.
Nėra ką kalbėti apie telefonus,
kompiuterius, fotopriemones. Viskas
atsirado per paskutinius 100 metų.
Protas net negali aprėpti viso dabartinio gyvenimo pažangos.
Įdomu, ar buvo paminėta Lietuvos vardo 100 metų sukaktis? Juk
tada nebuvo kalendorių, laikrodžių,
nebuvo nieko, tik saulė, žvaigždės ir
mėnulis.
Pradedi svajoti apie 1000 metų
praeitį ir patenki į dausas.
***
Šią vasarą pirmą valandą dienos
buvom susitarę su visais (?) lietuviais

pasaulyje giedoti ,,Tautišką giesmę” –
mūsų himną.
Giedojome visur, atsistoję su trispalve – mūsų vėliava. Be dirigento, be
akordeono ir be pianino palydos. Giedojome ir būdami dideliuose tautiečių
sambūriuose su solistais ir orkestrais. Visur ir visaip. Giedojome iš širdies ir dažnai net su ašara akyse.
Visi žinom giesmės žodžius, gaidų nereikėjo.
Mes keturiese, Lemonto lietuviai, dvi šeimos, giedojome lygiai pirmą valandą, sekmadienį, laive, gražiame ežere, Wisconsin. Sustabdėm
variklį, atsistojom su vėliava ir iš širdies giedojom „Lietuva, Tėvyne mūsų...”
Kas mus girdėjo? Ogi niekas, išskyrus pakrančių miško paukštelius,
žuvėdras virš mūsų galvų mėlyname
danguje.
Mes jautėmės laimingi turėdami
laisvą Lietuvą, mūsų visų tėvynę, galėdami pilną laisvę išreikšti savo jausmus ir prisidėti prie Lietuvos vienybės, būdami Lietuvos piliečiai.
Kas mes tokie? Mūsų pavardės?
Ar tai svarbu? Mes lietuviai ir didžiuojamės savo lietuviškomis pavardėmis, kurių nė kiek nepakeitėm čia
gyvendami beveik 60 metų. Čia ne
mums reklama, čia ne skelbimas, tad
kam tos pavardės ar net vardai?
Vardan tos Lietuvos vienybė
težydi!
P. ir J.

Lietuvos vardo tūkstantmečio ir projekto ‘Vilnius – Europos kultūros sostinė’ proga apsilankytų iš esmės atkurtuose Valdovų rūmuose. Svarbu,
kad žmonės (tarp jų net ir didžiausi
skeptikai) apsilankę Valdovų rūmuose ir pamatę, kas ir kaip čia daroma,
išeina bent jau ne taip kritiškai nusiteikę, o kai kurie net tampa aistringais rūmų šalininkais. Tuo jau teko
įsitikinti”.
Įsitikinti gali kiekvienas pavartęs Valdovų rūmų svečių knygą, kurioje lankytojai noriai išlieja savo įspūdžius bei jausmus ne tik lietuvių,
bet ir anglų, lenkų, prancūzų, ukrainiečių, kitomis kalbomis.
„Didžiuojuosi, džiaugiuosi, sveikinu su karalių miesto ženklų atstatymu!” – neslepia emocijų Angelina.
Viešniai antrina Vytautas: „Valio! Rūmai vėl yra!” „Gyvuokite, Valdovų rūmai!” – linki Vida iš Niujorko.
„LIETUVA be istorijos, LIETUVA –
be ateities”, – primena vilnietė Galina. „Didžiuojamės savo Tėvyne
LIETUVA ir jos istorija!” – sako moksleivės Jūratė, Viktorija, Brigita.
„Viskas labai protingai išspręsta.
Šaunuoliai, kad išsaugojote seną architektūrą”, – vertina Arūnas ir Živilė. Dar konkretesnė Agnė: „Ačiū už
gražias krosnis!” „Ačiū!” – vaiko ranka išvedžiojo Ugnius. Ir nurodė miestą – Briuselis; taip atveria priežastį,
kodėl vieninteliame žodyje įsivėlė
klaida... „Ačiū už istorinės atminties
išsaugojimą, puikų Lietuvos didybės
paminklą Vilniaus širdyje”, – rašo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo
atstovai iš JAV, Prancūzijos, Kanados, Lenkijos, ir kitų valstybių. „Šauni idėja ir ekskursija. Su Lietuvos
tūkstantmečiu sveikinu visus!” – lin-

ki Justina. „Visus LDK Valdovų rūmų atstatymo rėmėjus ir vykdytojus
sveikinu Lietuvos vardo tūkstantmečio proga”, – rašo Svajūnas. „Net
skeptikus Valdovų rūmai privertė
susižavėti. Milžiniškas darbas ir Jūsų
entuziazmas. Sėkmės!” – linki Lietuvos rašytojų sąjungos administracijos, Rašytojų klubo, Rašytojų sąjungos leidyklos darbuotojai.
Valdovų rūmuose kasdien įvyksta po 14 planuotų ekskursijų lietuvių,
anglų, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Ekskursijas veda Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus darbuotojai; jiems talkina archeologai,
daug metų tyrinėję Žemutinės pilies
teritoriją, kiti muziejaus specialistai.
Liko vos kelios vietos į ekskursijas, numatytas iki liepos 27 d., o telefonas, į kurį iš visos Lietuvos skambina norintys apsilankyti rūmuose, nutyla vos kelioms sekundėms. Todėl
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
Valdovų rūmai dar savaitei tęsia rūmų lankymą. Į papildomas, liepos 28
– rugpjūčio 3 d. vyksiančios ekskursijos, būtina registruotis telefonu
(8~5) 262-0007.
Rūmų adresas: Vilnius, Katedros
a. 3, įėjimas – nuo Katedros aikštės
pusės per Pietinius vartus prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
paminklo.
Po rugpjūčio 2 d. bus tęsiami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų įrengimo darbai, ekskursijos nebus organizuojamos.
Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės
Valdovų rūmų info

,,Draugo” knygynèlyje

,,Popular Lithuanian Recipes”

Dažnas amerikietis svečias ar
draugas mūsų paprašo lietuviško
maisto recepto. Pirmiausia visiems
,,ant liežuvio” – kugelis. Tačiau be
šio maisto lietuviai turi daug kitų
maisto gamybos receptų.
Dar 1955 metais Josephine J.
Dauzvardis surinko lietuviško maisto
gaminimo receptus ir anglų kalba
išleido knygą ,,Popular Lithuanian
Recipes”. Sudarytoja ,,pataikė kaip
pirštu į akį”. 2000 metais buvo išleis-

tas jau 12-asis šios receptų knygos
leidinys. Tad galima tvirtinti, kad
amerikiečiai domisi lietuviška virtuve.
Leidinyje valgių receptai suskirstyti į skyrius: ,,Gėrimai”, ,,Duona ir vyniotiniai”, ,,Pyragai”, ,,Sausainiai”, Pieniški valgiai”, ,,Desertai”, ,,Kiaušiniai”, ,,Žuvis”, ,,Mėsa”
(Pats didžiausias skyrius leidinyje.
Matyt, esame mėsėdžiai), ,,Sriubos”,
,,Daržovės”, ,,Mišrainės”, ,,Konservavimas”, ,,Tradiciniai šventiniai
valgiai”. Pasmalsaukime, gal rasime
kokį neįprastą ir mums mažai žinomą valgio receptą. Man asmeniškai
įdomus pasirodė receptas ,,Obuoliai
kepti su slyvomis” (psl. 52) arba citrininė sriuba (psl. 92).
Padovanokite savo draugams
amerikiečiams šią knygą. Ją pavartę
jie supras, kad lietuviškas maistas –
ne vien kugelis ar cepelinai.
Knygos kaina — 20 dol. Ją galima įsigyti paštu, pridedant 10.25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau knygų, už kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773585-9500.
Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500
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8 NAMAI, KURIUOSE
NORISI GYVENTI
Keliautojams, besivaikantiems architektūros „perliukų”, į kai kuriuos
miestus verta užklysti ne tik dėl bažnyčių ar senovinių rūmų, bet ir dėl gyvenamųjų namų orginalumo.
1. ,,Waldspirale”, Vokietija
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A†A
ELENA LAZAUSKAS
(SAKALAUSKAS)
Mirė sulaukusi 86 metų.
Gyveno Addison.
Nuliūdę liko: duktė Alma su vyru Robert Malek, anūkė Erika su
vyru Peter Krehbiel.
A. a. Elena buvo žmona a. a. Grožvydo.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 23 d., nuo 4 v. p.p. iki 8 v.
v. Salerno’s Rosedale laidojimo namuose, 450 W. Lake St., Roselle,
IL 60172 (3/4 mylios į vakarus nuo Bloomingdale/Roselle Rd.).
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 24 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionė bus atlydėta į St. Matthew bažnyčią, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių aukoti St. Vincent DePaul Society, St. Matthew
Church.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Salerno’s Rosedale Chapels. Tel. 630-889-1700

Friedenreich Hundertwasser, menininkui iš Vienos, pavykos suprojektuoti vieną originaliausių ir labiausiai įkvepiančių statinių žemėje. 12 aukštų
„Waldspirale” puikuojasi daugiau nei 1,000 vienetinių langų, išskirtinėmis
durų rankenomis, blizgiais kupolais, „žaliuoju” stogu, ant kurio želia klevai
bei citrinmedžiai bei supiltas paplūdimys. Namo išorę puošia šimtai spalvotų
stikliukų koliažų.
Kurdamas U-formos „Waldspirale” F.Hundertwasser vadovavosi „gegen
die gerade linie” (prieš tiesią liniją) šūkiu. Jis taip pat siekė namą supančią
aplinka paversti jo dalimi. Nes, pasak jo, architektas, kuris įkelia koją į gamtą,
turi elgtis kaip „gerai išauklėtas svečias”.

5. Namas ežys, Kopenhaga
„V” formos balkonais „apsispyglėjusio” namo sumanymas yra leisti
gyventojams mėgautis kuo didesniu
dienos šviesos kiekiu ir grožėtis įspūdingais vaizdais. Kiekvienas „spyglys” suprojektuotas taip, kad atsivertų įstrižinis vaizdas ir nebūtų įmanoma žiūrėti, ką veikia kaimynas.
6. „Casa Mila”, Barselona

2. Spalvingieji „loftai”, Tokyo

3. „Block 16”, Olandija
Garsiojo architekto Antoni Gaudi „Casa Mila” Barselonoja spinduliuoja
išskirtinę aurą. Banguotos sienos simbolizuoja fosilijomis virtusias jūros bangas. Durys ir langai atrodo kaip ką tik iškasti iš smėlio, o stogą karūnuoja žaisminga kaminų eilutė.
Vietiniai „Casa Mila” neoficialiai vadina „La Pedrera” (Karjeru). Nuo
1984 m. statinys įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, todėl šiuo metu daugiausiai naudojamas parodoms.

Tai pats naujausias New York
gyvenančių kūrėjų Arakawa ir Gin
kūrinys. Spalvingieji „loftai” (Reversible Destiny Lofts) išdažyti akį rėžiančiomis spalvomis. Daugeliui pastato struktūra primena restorano
„McDonald’s” vaikų žaidimo aikštelę. „Loftai” nėra skirti vien akims
pasiganyti, bet gali būti ir gyvenami.
Kiekvieno kaina – 750,000 JAV dolerių.

Šis orginalų pastatą galima rasti
Almerėje, Olandijoje. „Block 16” yra
pastatytas ant antžeminio garažo,
kuris yra papėdė. Architektai ilgai
gilinosi į tunelių statymo techniką
tam, kad sukurtų namo banguotumo
poveikį. Šios technikos panaudojimas
gyvenamiesiems namams atsieina
nedaug, bet sukuria kur kas ekspresyvesnį vaizdinį poveikį, todėl
manoma, jog sumanymas bus greitai
pritaikytas kitose sparčiai besiplėšančiose urbanistinėse vietovėse.
4. Namas
raizgalynė,
Slovėnija
Slovėnų
architektų
firma „Ofis”
neseniai užbaigė gyvenamąjį namą
Nova Gorikoje. Jo ryškiaspalvė išorė yra tarsi
sunerta
iš
balkonų, terasų ir pergolių.

7. „Lego” namas, Kanada

8. „Walden 7”, Barselona

Montreal „Habitat 67” butai sujungti lyg lego kaladėlės. Atsisakius
tradicinės vertikalios struktūros ir
blokelius tiesiog sulipdžius vieną ant
kito, butams buvo palikta daugiau
atviros erdvės, įskaitant ir vidinį
kiemą.

„Walden 7” yra dar vienas puikios architektūros Barselonoje pavyzdys. Labiau už viską į akis krenta
namo spalva, primenanti molį. Stilingai atrodo ir ant plynos sienos primontuoti balkonai „kapsulės”.
,,Oddee”, balsas.lt
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Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečio proga naujienų portalas DELFI kviečia visus lietuvius iš
14 kūrinių, jau įrašytų į ,,Lietuvos
tūkstantmečio dainų” albumą, išrinkti pačią brangiausią mums Lietuvos
tūkstantmečio dainą. Daugiausia jūsų balsų sulaukusi daina bus įrašyta į
unikalią paauksuotą kompaktinę
plokštelę, ant kurios bus užrašytas ir
jūsų balsų skaičius. Balsuoti galima
iki liepos 26 dienos. Balsavimas vyksta:http://whatson.delfi.lt/news/music
Chorvedžiai kviečiami į pasiruošimo IX dainų šventei Toronte seminarą. Seminaras vyks Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV) rugpjūčio 20–23 dienomis. Kviečiame dalyvauti visus Šiaurės Amerikos chorų, dainos
vienetų chorvedžius, vienetų atstovus.
Seminare bus pristatytas šventės repertuaras, pradėti pasiruošimo darbai.

Daugiau informacijos ir registracijos
lapus rasite IX dainų šventės Toronte
2010 tinklalapyje:
www.dainusvente.org
,,Meno8dienos”, kūrybinė stovykla suaugusiems, penktą kartą
ruošiama š. m. rugpjūčio 23–30 dienomis Neringos stovykloje, Vermont.
Daugiau informacijos apie stovyklą
,,Meno8dienos” rasite: www.neringa.
org.
Dainavos stovyklos ateities užtikrinimui prieš trejus metus buvo įsteigtas Dainavos stovyklos fondas.
Aukas galima nukreipti Dainavos
stovyklai įvairiems stovyklos išlaikymo darbams (už šias aukas bus išrašomos Dainavos stovyklos akcijos),
arba Dainavos stovyklos fondui ilgalaikiam kapitalo investavimui. Čekius rašyti: „Camp Dainava Foundation”, siųsti: Dr. Marius Laniauskas, 6604 Ivana Ct., Mentor, OH
44060.

Tūkstantmečio odisėjos žygio su ,,Ambersail” jachta vienas dalyvių –
dailininkas Romanas Borisovas – žinomas Čikagos ir apylinkių meno mylėtojams. Jo akvarelių parodos buvo surengtos Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte
ir Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikagoje. Jo darbuose įamžinta nykstančios Rytprūsių pilys ir pastatai.
Juliaus Martinonio nuotr.

,,DRĄSIAI”

100 metų sukakties proga, mums taip visiems reikalingo ,,Draugo” redakcijai ir leidėjams siunčiame pagarbą ir dėkingumą. Didžiuojamės šiuo vieninteliu pasaulyje dienraščiu, surandančiu savo tėvynės žmones visuose pasaulio
kraštuose. Už nepaprastą įnašą kultūriniame ir kasdieniniame gyvenime, jungiant ir garsinant mus, dėkingi ,,Draugo” leidėjams ir vyr. redaktorei Daliai
Cidzikaitei.
Su geriausiais linkėjimais ir sveikinimais,
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Sendraugių
ateitininkų
stovykla

liepos 26 - rugpjūčio 2 Dainavoje

Vaikai atlieka programą praėjusių metų susiartinimo šventėje.
Eugenijos Misevičienės nuotr.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys (600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260-2503, tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraščio rėmėjų
valdyba praneša, kad Lietuvių susiartinimo šventė – gegužinė bus sekmadienį, liepos 26 d. seselių sodyboje. Kviečiame kartu praleisti dieną ir pasidžiaugti visus mus jungiančia Dievo ir Tėvynės meile. Dieną pradėsime šv. Mišiomis, kurias koncelebruos vienuolyno kapelionas kun. Arvydas Žygas ir
svečiai kunigai. Po pietų – įdomūs užsiėmimai. Išbandysime savo laimę dovanų loterijoje; pasigrožėsime jaunimo stovyklos pasirodymu; galėsime įsigyti
meno kūrinių, skanėstų ir lietuviškos duonos, pasivaišint seselių ir rėmėjų
paruoštais valgiais bei susitikti su savo pažįstamais iš arti ir toli. Didžiųjų laimėjimų pirmoji dovana – „Kelionė į Lietuvą”. Tai Šimkų bendrovės (Hartford,
CT) auka.
Jau tapo tradicija, kad kiekvieną
sekmadienį 2 val. p. p. Vilniuje, prie
Valdovų rūmų šauklys, dalyvaujant
trimitininkams, būgnininkui ir fleitininkui pranešą miestiečiams bei
miesto svečiams apie atskirai parinktą Lietuvos istorijos įvykį. Šauklys
pranešė apie Lietuvos kariuomenės
pergalę Žalgirio kautynėse. Pradžioje
susirinkusiems viduramžių kariai pademonstravo savo meistriškumą valdyti ginklą. Po to miestiečiams, užsienio turistams ir svečiams buvo parodytas teatralizuotos Žalgirio kautynės. Vaidinimui pasibaigus, kas turėjo norą, galėjo nusifotografuoti su
DLK kariais, riteriais, pasidomėti ginkluote, karių apranga. Daugelį nustebino kario šalmas, kuris svėrė
apie 8 kg. Tikimės, jog ši graži tradicija bus tęsiama.
Jonas Česnavičius
Vilnius

Nors jau visos vietos užimtos į šią populiarią šeimos stovyklą, visuomenė mielai
kviečiama atvykti paskaitų ir pokalbių metu. Lauksime!
Pirmadienį, liepos 27 d.
10:00 v.r. Paskaita — Tadas ir Rūta Kulbiai ,,Tarptautinė talka: patirtys iš Etiopijos”.
4:30 v.p.p. Pokalbis su Kulbiais ,,Globalinis visuomeniškumas”
Antradienį, liepos 28 d.
10:00 v.r. Paskaita — kun. dr. Gintaras Vitkus, SJ ,,Šventas Paulius”
4:30 v.p.p. Pokalbis su Audra Kubiliūte-Dauliene ,,1918 Nepriklausomybės aktas”
Trečiadienį, liepos 29 d.
10:00 v.r. Paskaita — Pranas Pranckevičius ,,Būkime gamtos prievaizdos!”
4:30 v.p.p. Pokalbis su ekonomiste Audra Venclovaite ,,Dabartinė JAV sveikatos
ekonomika”
Ketvirtadienį, liepos 30 d.
10:00 v.r. Paskaita — Joana Kūraite-Lasienė ,,Drąsos pavyzdžiai ateitininkijos
istorijoje”
4:30 v.p.p. Pokalbis su Marija Stankus-Saulaite: ,,Moterys šventuosiuose raštuose”
Penktadienį, liepos 31 d.
10:00 v.r. Paskaita — Marija Stankus-Saulaitė: ,,Musulmonės, musulmonai: tada ir dabar”
4:30 v.p.p. Pokalbis su ,,Ateities” vyr. redaktore Reda Sopranaite
Šeštadienį, rugpjūčio 1 d.
10:00 v.r. Paskaita — Mirga Valaitienė, ,,Egzaminai ir jų pasekmės”

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvès nuo „Draugo”)

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toll free 24 hr. 888-776-6742

Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû
Specialistas.
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

