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Vilnius, birželio 22 d. (BNS) –
,,Remsiu visus siūlymus, kurie stipri-
na bendradarbiavimą tarp Europos
Sąjungos (ES) šalių ir kurie tarnauja
Lietuvos interesams”, – pabrėžė pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, susiti-
kusi su Lietuvoje reziduojančiais ES
valstybių ambasadoriais.

Kalbėdama apie Lietuvos užsie-
nio politiką, prezidentė D. Grybaus-
kaitė pažymėjo, jog tarp svarbiausių
Lietuvos užsienio politikos uždavinių
– europinė integracija, aktyvus bend-
radarbiavimas su ES valstybėmis, eu-
roatlantiniai santykiai, Lietuvos te-
ritorinio, energetinio ir technologinio
saugumo stiprinimas, taip pat konst-
ruktyvūs, abipuse pagarba ir nauda
pagrįsti santykiai su kaimyninėmis
valstybėmis.

,,Aktyviai bendradarbiaujant su
ES, Lietuvoje pasiekta didelė pažan-
ga įgyvendinant energetinius ir
transporto projektus. ES Baltijos jū-

ros regiono strategija taip pat yra
puikus instrumentas stiprinant re-
gioninį bendradarbiavimą tiek su ES
narėmis, tiek ir su kitomis regiono vals-
tybėmis”, – kalbėjo Lietuvos vadovė.

Prezidentė padėkojo ambasado-
riams už bendradarbiavimą, aktyvių
ekonominių Lietuvos verslininkų ry-

šių su kitų ES šalių verslo atstovais
plėtojimą.

Tai antrasis prezidentės D. Gry-
bauskaitės susitikimas su ES valsty-
bių diplomatinių atstovybių vadovais.
Susitikimas vyko ES pirmininkau-
jančios Ispanijos Karalystės ambasa-
doje.

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiko su ES valstybių diplomatinių atstovybių
vadovais. ELTA nuotr.

•Skautybės kelias. Iškyla į
Devil’s Lake, WI (p. 2)
•Dėl krikščioniškų religi-
nių simbolių naudojimo vie-
šoje erdvėje (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•Geriau vieną kartą pama-
tyti, nei 100 kartų išgirsti
(p. 4–5)
•Kur lietuvis – ten daina (p.
5)
•Prel. I. Urbono 75–ių pėdų
kunigystės takelis (p. 8)
•Netikėtumų ledynas (2) (p.
9)
•,,Daina aš gyvenu” kvie-
čia į Toronto miestą (p. 10)

Lietuva siekia aktyviai bendradarbiauti
su kitomis ES šalimis

Lietuvai dujos tiekiamos be sutrikimû
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Londone vyksta Pasaulio lietuviû ekonomikos forumas
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Vilnius, birželio 22 d. (BNS) –
Lietuvai rusiškos gamtinės dujos per
Baltarusijos, kuriai Rusija birželio 22 d.
dar labiau sumažino dujų tiekimą, teri-
toriją ir toliau tiekiamos be sutrikimų.

,,Lietuvos vartotojai aprūpinami

dujomis per Baltarusiją, slėgis yra
toks, koks turi būti”, – sakė Lietuvos
dujų transportavimo ir tiekimo įmo-
nės ,,Lietuvos dujos” atstovė spaudai
Sigita Petrikonytė-Jurkūnienė.

Rusijos naujienų agentūra ,,In-
terfax” rašo, kad Rusijos susivieniji-
mo ,,Gazprom” valdybos pirmininkas
Aleksej Miler pranešė, jog birželio 22
d. dujų tiekimo norma Baltarusijai
mažinama 30 procentų. Birželio 21 d.
norma buvo sumažinta 15 proc.

Nepriklausoma Briuselio naujie-
nų svetainė ,,EUobserver” rašo, jog
,,Gazprom” vadovybė pastarosiomis
dienomis tiesiogiai susisiekė su Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerija ir
užtikrino, kad kilus tiekimo per Bal-
tarusijos teritoriją bėdų dujos Lietu-
vą pasieks per Latviją.

2004 m. vasario mėn. ,,Gaz-
prom” kartą buvo sumažinęs dujų
tiekimą Baltarusijai, o ji pradėjo nau-
doti ne jai skirtas tranzitu pumpuoja-
mas dujas. Tuomet ,,Lietuvos dujos”
organizavo dujų tiekimą per Latviją.

„Gazprom” tvirtina, kad Balta-
rusija turi apmokėti 192 mln. litų sie-
kiančius įsiskolinimus. Tuo metu

Baltarusija tvirtina, kad „Gazprom”
jai skolingas daugiau kaip 200 mln.
dolerių už dujų tranzitą.

Aštrėjant žodiniam karui, Balta-
rusijos prezidentas A. Lukašenka su-
kritikavo Rusijos prezidentą Dmitrij
Medvedev, teigdamas, kad jo elgesys ir
pasisakymai nepritinka šalies vadovui.

Po to, kai Baltarusija pasiūlė ap-
mokėti sąskaitas už dujas įvairia
įranga ir mechanizmais, D. Medve-
dev pasirodė televizijoje ir teigė, kad
Rusija „negali priimti nei pyragų, nei
sviesto, nei sūrio, nei blynų, nei jokių
kitų apmokėjimo būdų”.

„Rusijos vadovų pareiškimas že-
mina Baltarusijos žmones”, – pareiš-
kė A. Lukašenka.

Pranešama, kad Baltarusijos mi-
nistras pirmininkas Sergei Sidorsky
ir ,,Gazprom” valdybos pirmininkas
A. Miler telefonu aptarė, kaip galima
būtų išspręsti dėl dujų kilusį ginčą.

Rusijos nuolatinis atstovas prie
ES Vladimir Čižov teigia, kad Rusi-
jos ir Europos Sąjungos santykiai ne-
tapo sudėtingesni dėl susiklosčiusios
padėties dėl Rusijos dujų tiekimo į
Baltarusiją.

„Gazprom” tvirtina, kad Baltarusija
turi apmokėti 192 mln. litų siekian-
čius įsiskolinimus. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, birželio 22 d. (plef.lt) –
Londone vyksta ketvirtasis Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forumas
(PLEF), kuriuo siekiama suburti
įtakingiausius pasaulio lietuvius vers-
lininkus ir padėti pritraukti investi-
cijas į augančias Lietuvos įmones.

Renginio tema – „Moderniųjų
technologijų inovacijos ir investici-
jos: nuo vietinio prie globalaus”.

Tai yra tęstinis pernai vykusio
PLEF renginys.

Renginyje dalyvauja daugiau
nei 200 verslininkų, vadovų, finan-
sų ir ekonomikos specialistų iš Lietu-
vos, Jungtinės Karalystės, JAV, Dani-
jos, Prancūzijos, Izraelio, Brazilijos.

Londone susirinko investuoto-
jai iš „Nordic Venture Partners”,
„Angels Den”, „Qualcom Ventures

Europe” „First capital”, „SEB Ca-
pital”, „Ortrega”, „TLcom Capi-
tal”, „London Technology Net-
work”, „M8 Capital” ir kitų rizikos
ir privataus kapitalo atstovai bei
verslo angelai.

„Londonas pasirinktas neatsi-
tiktinai, tai Europos finansų ir eko-
nomikos centras. Į renginį pavyko
pritraukti Lietuvoje ir užsienyje gy-

venančius lietuvius, technologijų ir
inovacijų verslininkų elitą, di-
džiausius pasaulyje rizikos ir priva-
taus kapitalo bei verslo angelų in-
vestuotojus. Jiems pristatome sep-
tynias perspektyviausias augančias
šalies įmones”, – sako Valdas Sut-
kus, Lietuvos verslo konfederacijos
ICC Lietuva prezidentas.

Nukelta į 6 psl.
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Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą rasite internete adresu:
www.skautai.net
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Tie, kurie atvykę į Vilnių kar-
tas nuo karto susigundo įšokti į
vieną iš sostinės troleibusų ar
autobusų, nuo šiol tai darys, kaip
ir daugelis kitų – daugiausia
Vakarų – šalių gyventojai, – tik
pro priekines duris. Nors Vil-
niaus miesto valdžia tokiu spren-
dimu, kuris įsigalios jau nuo
liepos mėnesio, seka Vakarų
šalių patirtimi ir pasitvirtinusia
tvarka, pasitikrinkite, jog prieš
lipdami į troleibusą ar autobusą
ne tik turite bilietą ar pinigų jam
įsigyti, bet ir neatrodote pikta(s)
ar… kaip benamis(ė). Mat nuo
praėjusių metų birželio mėnesio
Klaipėdos mieste įvedus tokią
pat tvarką vairuotojai ėmė ne
tik tikrinti įlipančių keleivių bi-
lietus, bet ir spręsti, kuriems ke-
leiviams duris į autobusą už-
trenkti prieš nosį. Pastebėta, jog
tarp tokių nepageidaujamųjų
dažniausiai patenka benamiai ir
agresyviai nusiteikę asmenys.
Nors atstumai Vilniuje ir nėra di-
deli, geriau nerizikuoti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

MANTAS NARIS
Prityrês skautas

Šią vasarą skautai ruošiasi ke-
liauti į Philmont stovyklą (BSA nuo-
savybė), esančią New Mexico valstijo-
je. Šiai stovyklai reikia labai gerai
pasiruošti, nes laukia labai didelis
fizinis krūvis. Bus karšta, kalnuose
bus mažai oro, ėjimo takai bus su-
dėtingi, reikės neštis visus rūbus,
palapines, stovyklavimo priemones ir
maistą bei vandenį kelioms dienoms.
Mes jau esame kelis kartus iškylavę,
norėdami pasiruošti šios vasaros
kelionei, na, o neseniai važiavome į
Devil’s Lake, WI.

Kelionė prasidėjo penktadienį,
gegužės 21 d. Susirinkome Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL. Važiavo-
me dviem mašinom. Iškyloje dalyva-
vo: vadovai – Vytenis Lietuvninkas,
Žibutė Kairys-Lapp; skautės – Daina
Kielaitė, Julija Lapp, Krista Martin-
kaitė, Regina Ramanauskaitė, Alicija
Viktoraitė ir Erika Weir; skautas
Mantas Naris. Išvažiavome iš Le-
monto apie 6:30 v. v. Važiavimas buvo
geras. Kelionėje D. Kielaitė, J. Lapp,
R. Ramanauskaitė ir M. Naris, pata-
riant broliui Vyteniui, sudarė žygio
maršrutą. Netoli Madison, WI, susto-
jome prisipildyti benzino ir pavalgyti
,,Culver’s’’ restorane. Po šio sustoji-
mo važiavimas buvo sunkesnis, nes
jau sutemo ir visi norėjo miego. Pa-
galiau atvažiavome į Devil’s Lake
State Park ir nuvažiavome iki stovyk-
lavietės. Ten mūsų laukė K. Martin-
kaitė, A. Viktoraitė ir E. Weir. Pasta-
tėme palapines ir ėjome miegoti.

Šeštadienį kėlėmės apie 7 v. r. Pa-
ruošėm lauko virtuvę ir užvirinom
vandenį. Į maišą įdėjome kiaušinių ir
kitų priedų, viską pavirinom, uždė-
jom ant „tortilla’’ blyno ir valgėme.
Buvo labai labai skanu.

8 v. r. iškeliavom iš stovyklavie-
tės. Mums užtruko truputį laiko, kol
susigaudėme, kur esame, bet po to

ėjome geru tempu. Pirmos trys my-
lios buvo gana lengvos. Takas buvo
platus ir plokščias. Visų ūpas buvo
geras, ir visi ėjo greitai. Vėliau ėjimo
takas pasikeitė, pasidarydamas daug
siauresnis ir statesnis. Buvo begalė
posūkių, voratinklių ir uodų. Po ke-
turių tokių mylių pagaliau pasiekėm
priešpiečių punktą! Priešpiečiams
valgėm sumuštinius, padarytus su
visokiais sūriais, dešromis, agurkais,
uogiene ir riešutų sviestu. Tada D.
Kielaitė, J. Lapp, R. Ramanauskaitė,
Ž. Lapp, M. Naris ir V. Lietuvninkas
nuėjo dar vieną mylią iki Parfrey’s
Glen vandens krioklio. Vaizdai buvo
nuostabūs, buvo labai gera įkišti

kojas į šaltą krioklio vandenį.
Pradinis planas buvo grįžti tuo

pačiu taku iki ežero, tada pasukti ir
apeiti ežerą. Bet niekas nenorėjo
grįžti tuo taku. Tai nusprendėme eiti
keliu iki kito takelio. Kitos penkios
mylios buvo pačios sunkiausios. Buvo
dviejų mylių „Death March’’ – ėjimas

Iškyla į Devil’s Lake, WI

į begalybę besitęsiančiu keliu. Po to
dar dvi mylias reikėjo eiti per karštą,
atvirą ir drėgną pievą. Bet dar kita
mylia buvo pati sunkiausia. Reikėjo
siauru ir labai šlapiu takeliu įlipti į
kalną. Mums truko visą valandą nu-
eiti tik vieną mylią, nes užlipome į
šešių šimtų pėdų aukštį! Pagaliau
pasiekėme viršūnę. Pasukus už kam-
po pamatėme ypatingai gražų vaiz-
dą. Maloniai pūtė vėjas, ir po trum-
pos pertraukos mes visi atgavome
jėgas.

Kitas mylias įveikėme greitai ir
7:40 v. v. grįžome į stovyklavietę. Ge-
rai, kad nebuvome pasiėmę palapinių
su savim, nes niekas jų pastatyti
nebūtų turėjęs jėgų. R. Ramanauskas
ir M. Naris norėjo išvirti makaronų,
bet išvirė makaronų sriubą. Išalku-
siems stovyklautojams ir tai buvo
labai skanu. Visi greitai ėjo miegoti.

Ryte vėl kėlėmės 7 v. r. Pusry-
čiams vėl valgėme „Burrito’’. Sesė
Žiba pasiliko sutvarkyti stovyklavie-
tės, o brolis Vytenis nuvežė mus vi-
sus prie krioklio. Ten pabuvome
valandėlę ir po to nuvažiavome prie
ežero atsipūsti po sunkios praėjusios
dienos. Apie 12 v. v. išvažiavome iš
stovyklavietės. Sustojome netoli Ma-
dison, WI prisipildyti benzino. Grįžo-
me į Pasaulio lietuvių centrą 4 v. p. p.

Iš viso mes nuėjome 17 mylių,
užlipome į kelis kalnus ir pamatėme
labai įspūdingų vaizdų. Buvo tikrai
labai smagi kelionė, ir aš mielai
pakartočiau tokį žygį ateityje.

Iškylautojai: Vytenis Lietuvninkas, Alicija Viktoraitė, Krista Martinkaitė, Daina
Kielaitė, Julija Lapp, Mantas Naris, Regina Ramanauskaitė, Erika Weir ir Žiba
Kairytė-Lapp. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Erika Weir žygiuoja į priekį.

Mantas Naris žiūri ir studijuoja žemėlapį.
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Anoniminių alkoholikų
draugijai – jau 75-eri

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Naujienų agentūra ELTA pranešė, kad 2009 m. vienas Lietuvos
gyventojas vidutiniškai išgėrė 10,9 litro, o vienas 15 metų ir vyres-
nis gyventojas – 12,8 litro absoliutaus alkoholio. Tai yra atitinka-

mai 0,5 ir 0,7 litro mažiau nei 2008 m. Pranešime nieko nesakoma apie ga-
limas sumažėjimo priežastis, bet bent dalį to sumažėjimo reikėtų priskirti
Anoniminių alkoholikų (AA) draugijai, Lietuvoje turinčiai 121 grupę. Per
savaitę skirtinguose Lietuvos miestuose vyksta apie 600 AA susirinkimų.
Kaip tik šįmet sukanka 75 metai nuo šios draugijos pradžios. Šią gražią
sukaktį čia ir noriu trumpai paminėti.

AA istorija siekia 1935 metus, kai į Akron miestą, Ohio valstijoje, atva-
žiavo verslininkas iš New York. Tai buvo William G. Wilson, daugelį metų
bandęs mesti gerti, bet nesėkmingai. Atvykęs į Akron jis nutarė susitikti su
kokiu nors vietiniu alkoholiku, nes jau buvo pastebėjęs, kad padėdamas
kitiems pats lengviau įveikdavo troškulį svaigalams. Tų metų birželio mėn.
10 d. jis paskambino dr. Bob Smith, vietiniam gydytojui, sergančiam chro-
nišku alkoholizmu. Ta diena ir laikoma AA sąjūdžio pradžia. Susitikę ir
kartu pradėję teikti pagalbą kitiems alkoholikams, verslininkas ir gydyto-
jas įsitikino, jog kuo daugiau jie padeda kitiems, tuo mažiau patys nori
gerti.

1939 metais anglų kalba buvo išleista knyga ,,Anoniminiai alkoho-
likai”. Taip buvo pavadinta ir pati draugija. Anoniminiai alkoholikai – tai
vyrų ir moterų draugija, kurios nariai dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir vil-
timi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Apie trečdalį
narių sudaro moterys. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti
gerti. AA nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. AA draugija nėra susi-
jusi su jokiomis religinėmis sektomis, politinėmis grupėmis, visuomeni-
nėmis organizacijomis ar įstaigomis. Ji vengia bet kokių ginčų, neremia jo-
kių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

AA draugijai priklauso daugiau nei du milijonai narių, gyvenančių 146
pasaulio šalyse. AA nariai jungiasi į grupes, kur narių skaičius būna įvai-
rus. Visame pasaulyje yra daugiau kaip 100,000 AA grupių. Kaip jau minė-
ta, Lietuvoje yra 121 grupė. Lietuvos AA teigimu, keturios AA grupės yra
įsikūrusios Airijoje ir Anglijoje, viena grupė JAV. ,,Grupės susirinkimai yra
AA pamatų pamatas. Daugeliu atžvilgiu tie susirinkimai yra tokie neįpras-
ti, kad gali žmogų apstulbinti”, – rašoma Lietuvos AA interneto svetainėje
anonalko.puslapiai.lt.

AA turi dvylika blaivybės gairių, vadinamų žingsniais, kuriais vado-
vaujasi siekiant blaivybės:

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gy-
venimas tapo nesuvaldomas.

2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti
mums sveiką mąstymą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį su-
prantame, globai.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo

paklydimus.
6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
7. Nuolankiai Jo prašome tuos mūsų trūkumus pašalinti.
8. Sudarėme sąrašą žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriau-

das atitaisyti.
9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus

atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
10. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipa-

žindavome klydę.
11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu,

kaip mes Jį suprantame.
12. Dėl šių žingsnių dvasiškai pabudę mes stengėmės perduoti tą žinią

kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Šalia šių žingsnių yra ir dvylika tradicijų. Tepaminėsiu dvi: vienine-
telė sąlyga tapti AA draugijos nariu – noras mesti gerti ir AA draugija visa-
da turėtų likti neprofesionali, tačiau AA tarnybos gali samdyti reikalingus
darbuotojus. Dėl čia paminėtos antrosios tradicijos kurį laiką tarp AA ir
alkoholizmo specialistų vyravo įtampa. Pastarieji, save laikydami prana-
šesniais, ilgą laiką skersai žiūrėjo į ,,mėgėjų” pastangas save gydyti. Su
laiku ir dėl pasiektų rezultatų pagaliau buvo susigyventa su faktu, kad AA
kelias yra sėkmingesnis negu daug brangesnė terapija, teikiama profesio-
nalų. AA metodika buvo pritaikyta anoniminiams narkomanams (NA) ir
kitoms negalioms gydyti.

Šįmet AA 75-erių metų sukaktis bus tinkamai paminėta tarptautinia-
me AA suvažiavime, įvyksiančiame liepos 1–4 dienomis Alamodome sta-
dione, San Antonio mieste, Texas valstijoje. Reikia manyti, kada ten daly-
vaus ir atstovai iš Lietuvos. Tos pačios Lietuvos, kur prieš daugelį metų
vysk. Motiejus Valančius pradėjo sėkmingą blaivybės sąjūdį, išgąsdinusį
caro valdžią.

ARKIV. S.TAMKEVIÇIUS, SJ

2009 m. lapkričio 3 dienos Euro-
pos žmogaus teisių teismo sprendi-
mas drausti religinių simbolių, įskai-
tant Nukryžiuotojo, naudojimą vie-
šuose pastatuose kelia nerimą dėl ga-
limų šio sprendimo pasekmių mūsų
tautos kultūrai, tapatybei, tradici-
joms ir laisvei. Toks teismo sprendi-
mas sukuria pavojingą atvejį, kai
tarptautinės institucijos primeta kul-
tūrų ir tradicijų įvairove pasižymin-
čioms valstybėms bei visuomenėms
tam tikrą „uniforminę” vertybių sis-
temą, atspindinčią tik vienos pa-
kraipos pasaulėžiūrą. Minėtas Euro-
pos žmogaus teisių teismo sprendi-
mas verčia atkreipti dėmesį į religijos
laisvės, valstybės ir Bažnyčios atski-
rumo, individualių ir kolektyvinių
žmogaus teisių klausimus.

Tauta ir visuomenė negali egzis-
tuoti be kultūros ir tradicijų. Būtent
kultūra ir tradicijos suteikia visuo-
menei ir tautai savitumą ir tapatybę.
Tuo tarpu kultūra ir tradicijos visuo-
met yra susijusios su tam tikromis
toje visuomenėje priimtomis verty-
binėmis ir moralinėmis nuostatomis,
kurios dažnai turi religines šaknis.
Kultūrą grindžiančios vertybinės
nuostatos negali būti atskirtos nuo
kultūros tuo pat metu nesunaikinant
pačios kultūros. Savo vertybinių bei
moralinių šaknų netekusi kultūra
neišvengiamai praranda savo gyvy-
bingumą ir ilgainiui sunyksta.

Tauta negali būti laisva, jei ji
neturi galimybės privačioje ir viešojo-
je erdvėje puoselėti savo tradicijų,
kultūros ir naudoti šią kultūrą bei
tradicijas išreiškiančių simbolių. Tai
puikiai suvokė okupantai, siekiantys
užgniaužti tautos laisvę, palaužti jos
dvasią bei susilpninti tautinę savi-
monę. Dar visai neseniai mūsų tautai
teko išgyventi laikus, kuomet tauti-
niai, valstybiniai ar religiniai simbo-
liai viešojoje erdvėje buvo naikinami,
o jų naudojimas persekiojamas.

Šiandien dažnai visuomenės,
bendruomenės bei tautos teisė puo-
selėti savo tapatybę, kultūrą, tradici-
jas, religiją yra bandoma supriešinti
su individualiomis žmogaus teisėmis.
Tačiau neturi būti pamirštama, kad
žmogaus teisės neegzistuoja „beorė-
je”, vertybiškai neutralioje erdvėje.
Jos visuomet egzistuoja konkrečiame
socialiniame ir kultūriniame kontek-
ste. Žmogaus teisė puoselėti savo
kultūrinę, tautinę, religinę tapatybę
netektų prasmės, jei nebūtų gerbia-
ma konkrečių tautinių, religinių,
pasaulėžiūrinių grupių teisė laikytis
savo vertybių, tradicijų ir jas puose-
lėti. Todėl individualios žmogaus
teisės neturi būti įgyvendinamos pa-
neigiant tautos ar bendruomenės tei-
sę puoselėti ir augančiai kartai per-
duoti jos tapatybę, sudarančią kul-
tūrinį bei tradicinį paveldą. Pirme-
nybės suteikimas egocentriniam indi-
vidualizmui, kuomet individui lei-
džiama pasinaudojant teisiniais ins-
trumentais apriboti bendruomenės
ar visuomenės teisę puoselėti tam
tikras vertybes bei tradicijas vien
todėl, kad kažkas joms nepritaria ar
yra jų trikdomas, neprisideda prie
tikros žmogaus teisių plėtros.

Dažnai viešosiose diskusijose
minimas valstybės ir Bažnyčios atski-
rumas nereiškia, kad religiniai sim-

boliai ir tradicijos, sudarančios vals-
tybėje gyvenančios ir valstybę ku-
riančios tautos kultūrinio paveldo bei
tapatybės dalį, turi būti pašalintos iš
viešų erdvių, įstaigų ar mokyklos.
Visa, kas sudaro mūsų tautos kultū-
rinį paveldą, turi teisę būti puoselėja-
ma visuomenėje, valstybėje ir mokyk-
loje. Neįmanoma vienu metu pasisa-
kyti už nacionalinės kultūros puose-
lėjimą ir tuo pat metu uždrausti nau-
doti tą kultūrą išreiškiančius sim-
bolius. Uždraudusi naudoti religinius
simbolius mokyklose, visuomenė pra-
rastų galimybę perduoti tų simbolių
išreiškimo tapatybę ir vertybes būsi-
mai kartai, tuo pačiu rizikuodama
prarasti savo tapatybės šaknis bei
identiteto išsaugojimo ateityje per-
spektyvas.

Taip pat pažymėtina, kad Lietu-
vos Respublikos Konstitucijoje įtvir-
tintas pasaulietinės valstybės princi-
pas nereiškia, jog valstybė turi būti
priešiška tautos istorinio bei kultū-
rinio paveldo dalimi esantiems reli-
giniams simboliams ar religinių
tradicijų puoselėjimui viešojoje erdvė-
je. Reikalavimas iš viešosios erdvės
ar mokyklų pašalinti religinius sim-
bolius nerodo, kaip kartais mėginama
teigti, valstybės neutralumo bei ne-
užtikrina tikro pliuralizmo. Toks rei-
kalavimas tik rodo, kad prisidengiant
neutralumo ir pasaulietiškumo šū-
kiais pirmenybė atiduodama ateisti-
nei pasaulėžiūrai bei sekuliarizmo
ideologijai.

Nukryžiuotasis simbolizuoja
paties Dievo, tapusio tikru žmogumi
ir atidavusio savo gyvybę vardan
žmonijos ateities, meilę kiekvienam
žmogui nepriklausomai nuo jo tauty-
bės, rasės, lyties, amžiaus, padėties.
Kryžiaus simbolis liudija Dievo žmo-
gaus asmens vertę Dievo akyse. Bū-
tent ant žmogaus, kaip asmens su-
kurto pagal Dievo paveikslą ir pana-
šumą sampratos pagrindo, susifor-
mavo Europos kultūra bei Vakarų
civilizacija. Kryžiaus simbolio buvi-
mas viešojoje erdvėje bei ugdymo
įstaigose liudija šias Europos, o kartu
ir mūsų tautos kultūros šaknis. Pa-
matinis religijos laisvės principas
reiškia laisvę išpažinti pasirinktą re-
ligiją, jos laikytis ir ją skleisti. Tačiau
pats kryžiaus buvimas viešojoje erd-
vėje negali jokio asmens priversti pri-
imti tikėjimą, apriboti jo laisvę
išpažinti kitą religiją ir ją skleisti.
Todėl nerimą kelia Europos žmogaus
teisių teismo sprendimas, pakeičian-
tis religijos laisvės sampratą ir su-
kuriantis iš esmės naują „žmogaus
teisę” nebūti trikdomam nepatinkan-
čių religinių simbolių. Tokio atvejo
įtvirtinimas reikštų, jog kiekvienas
individas, nepatenkintas krašto, ku-
riame gyvena kultūrą atspindinčiais
simboliais, be pagrįstos priežasties
galėtų kelti bylą prieš valstybę Euro-
pos žmogaus teisių teisme.

Todėl sveikiname Lietuvos Vy-
riausybės sprendimą kartu su kito-
mis šalimis palaikyti Italiją Europos
žmogaus teisių teisme, dalyvaujant
trečiąja šalimi bei siekiant apginti
valstybių ir tautų teisę puoselėti savo
kultūrą, pasirinktas tradicijas ir ver-
tybes. Europa gali išlikti, tik jei bus
gerbiama ją sudarančių tautų laisvė
puoselėti savo kultūrą ir krikščioniš-
kas kultūros šaknis.

Bernardinai.lt

DĖL KRIKŠČIONIŠKŲ RELIGINIŲ
SIMBOLIŲ NAUDOJIMO

VIEŠOJOJE ERDVĖJE
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RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

„Šios savaitės trečiadienį apva-
žiavome kartu daugiau nei pusę Lie-
tuvos”, – taip prasidėjo org. „Vaiko
vartai į mokslą” (VVĮM) koordina-
torės Lietuvoje Žydrūnės Liobikaitės
laiškutis. Ji aprašė savo kelionę į du
organizacijos remiamus dienos cen-
trus gegužės mėnesio pabaigoje kartu
su VVĮM tarybos pirmininke Dalia
Anysiene ir jos vyru, tuo metu vie-
šėjusiais Lietuvoje. Žydrūnė trumpai
aprašė apsilankymus dviejuose cen-
truose, kurie, jos žodžiais tariant,
„labai skirtingi, tačiau abu jaudinan-
tys centrai. Čia susimaišė skurdas ir
džiaugsmas, rūpesčiai ir šypsenos.
Anysams (Daliai ir jos vyrui) tai svar-
bus pamatymas savo akimis. Geriau
vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų
išgirsti...”

Panašiai tikriausiai jausis trys
jaunos JAV lietuvaitės, kurios 2010
m. vasarą yra pasiryžusios dirbti sa-
vanorėmis organizacijos remiamuose
centruose Kaune ir Jonavoje.

Anksčiau, balandžio mėn., VVĮM
redakcinio kolektyvo narės Gražinos
Karaitienės ir valdybos narės Dalios
Martinkienės kelionė į Lietuvą vos
nebuvo atšaukta, o galų gale tik ati-
dėta, kol ugnikalnis Islandijoje apsi-
ramino. Nors išskrido dviem dienom
vėliau nei buvo planavusios, sėkmin-
gai pasiekė Lietuvą ir dalyvavo semi-
nare, kuris įvyko Kaune balandžio
mėn. 22–23 d., apsilankė kai kuriuo-
se organizacijos remiamuose dienos
centruose.

,,Tikiu, ugdau, keliauju”

Jau tradicija tapęs seminaras
2010 metais Kaune buvo pavadintas
„Tikiu, ugdau, keliauju”. Į seminarą
suvažiavo atstovai iš vienuolikos or-
ganizacijos remiamų dienos centrų ir
laikinosios globos namų. Dalyvavo vi-
sų remiamų centrų vadovai, be to, ke-
lios socialinės darbuotojos, savano-
riai, dalyvavę svečių teisėmis. Iš viso
– apie 45 dalyviai. Seminaro pagrin-
dinės koordinatorės – socialinės dar-
buotojos Ž. Liobikaitė ir Lina Gervy-
tė. Su seminaru susijusias išlaidas ir
sąskaitas padengė VVĮM. Kaip sakė
šių metų seminaro rengėjos, semi-
naro tema buvo pasirinkta, „galvo-
jant, jog mums svarbu ugdyti vaikus,
tačiau svarbiau yra tikėti, jog jie gali
keistis ir nepamiršti, kad ugdymas

yra procesas, reikalaujantis daug lai-
ko, todėl reikalinga keliauti su vai-
kais jų kasdienybėje, kartais ir visą
dešimtmetį jų gyvenimo”. Centrų
lankytojai – tai Lietuvos rizikos gru-
pės šeimų prieauglis.

Pirmoji diena

Pirmą seminaro rytą vyko susi-
pažinimas, po to darbas buvo tęsia-
mas su edukologu, pedagogu, knygos
„Meilės pamokos” autoriumi Ri-
čardu Pagojumi, kuris skaitė dviejų
dalių paskaitą apie paauglių meilės
sampratas, įvairias meilės rūšis,
meilės suvokimą ir vertę šiuolaikinia-
me pasaulyje. Po pietų psichologė Si-
gita Gumauskaitė kalbėjo sunkesne
tema – apie vaikų seksualinę prievar-
tą ir kaip socialiniai darbuotojai turi
dirbti su prievartą patyrusiais ar vis
dar patirinčiais vaikais. Rengėjos tei-
gė: „Nors ši tema buvo nelengva su-
prasti ir sąlygiškai tolima mūsų kas-
dienybėje, statistika rodo, jog 1 iš 5
vaikų patiria seksualinę prievartą,
kurios pasekmės lieka visam gyveni-
mui.” Vakaras buvo skirtas žaidi-
mams, kuriuos vedė psichologė Sigita
Gumauskaitė ir soc. darbuotojas
Andrius Magomedovas. Rengėjų žo-
džiais, „Vakaro tikslas buvo visiems
kartu atsipalaiduoti, suprasti, kaip
vaikams yra svarbūs žaidimai ir iš-
mokti naujų žaidimų, kuriuos vėliau
galima taikyti praktikoje.”

Geriau vieną kartą pamatyti,
nei 100 kartų išgirsti

Org. „Vaiko vartai į mokslą” seminaras „Tikiu, ugdau, keliauju” ir apsilankymai Lietuvoje

Antroji diena

Antros dienos rytą organizacijos
remiamame Žemaičių Kalvarijos die-
nos centre „Vilties vėrinėliai” dirban-
ti psichologė Jolanta Virbickienė da-
lijosi gerąja patirtimi apie darbą su
agresyviais vaikais. Rengėjos matė,
kad „ši paskaita buvo labai aktuali vi-
siems darbuotojams, sukėlė daug dis-
kusijų ir klausimų”. Seminaro rengė-
joms buvo pavesta atnaujinti pirmąją
organizacijos auklėjimo „Charakterio
ugdymas” programą, pasitariant
(elektroniniu būdu ir skambučiais)
su keliomis pagrindinėmis pirmos
programos autorėmis JAV. Seminaro
metu buvo pristatyta atnaujinta pro-
grama, kalbama, kodėl yra svarbu
ugdyti charakterius ir kaip galima
vesti užsiėmimus naudojantis progra-
ma. Seminaro dalyviai sužinojo, ko-
kia galėtų būti užsiėmimo struktūra,
kaip kalbėti su vaikais, kokias formas
naudoti kalbant viena ar kita tema.

Dalyvių atsiliepimai

Seminarui einant į pabaigą, daly-
viai užpildė seminaro įvertinimo an-
ketas. Dalyviai buvo paprašyti pasi-
sakyti keliais klausimais: Ką sužino-
jau šio seminaro metu? Kuo man yra
svarbus dalyvavimas org. „Vaiko var-
tai į mokslą” seminaruose? Ką norė-
čiau pakeisti, patobulinti dienos cen-
tro, globos namų veikloje? Buvo
palikta vietos dalyvių nuomonei,

komentarams. Štai keli atsiliepimai.

Ką naujo sužinojau?

• Sužinojau, kaip vaikams paaiš-
kinti meilės prasmę. Kaip elgtis su
agresyviais vaikais.

• Nagrinėjamos temos buvo labai
aktualios ir svarbios. Lektoriai pagili-
no jau turėtas žinias, prie atvejų pri-
vedė ir juos aišino labai suprantamai.

• Šis seminaras man buvo pirma-
sis. Todėl viskas man buvo nauja, įdo-
mu. Šio seminaro metu daugiau suži-
nojau apie šiuo metu svarbius daly-
kus: meilę, apie tai, kaip atpažinti iš-
naudojamą vaiką, apie žaidimus. Tai
nauja patirtis, įgyti nauji dalykai, ku-
rie, tikiuosi, labai pravers.

Kuo man yra svarbus
dalyvavimas seminare?

• Nes dalyvavimas yra teorijos
praktinis pagrindimas. Praktika yra
tai, ką gali apčiuopti, įvertinti, pama-
tyti rezultatą. Seminarai būtent tai ir
pabrėžė – per teoriją į praktiką, ir
,,patyrimų krepšelis” pasipildo ne tik
naujomis žiniomis, bet ir išgyveni-
mais.

• Tai susitikimas su organizaci-
jos atstovais ir kitų centrų darbuoto-
jais, naujos patirtys, mintys, idėjos.

• Gaunu atsakymus į daugelį iš-
kylančių klausimų. Labai svarbu tie-
sioginis, šiltas dalyvių, lektorių ben-
dravimas. Daug naujų idėjų, žaidimų.

VVĮM seminaro Kaune metu.

2010 m. VVĮM seminaras Kaune ,,Tikiu, ugdau, keliauju”.



Ką aš norėčiau
pakeisti/patobulinti...?

• Pagerinti ugdymo inventorių,
praplėsti patalpas, įrengti žaidimų
aikštelę. Ir labai labai norėčiau, kad į
centrą ateitų savanorių.

• Nuostabu būtų turėti erdvias
patalpas, nes neturime kambario jud-
resniems žaidimams!

• Man tapo aišku, kad dienos cent-
ras turi taisykles, bet neturi veiks-
mingų bausmių sistemos – nuobau-
dų, apribojimų ar panašiai.

• Manau, kad daug ką pakeisiu.
Esu pilna minčių, bet dabar man sun-
ku pasakyti. Viena – tai, kad sieksiu
glaudesnio bendradarbiavimo tarpu-
savyje ir kartu su vaikais. Manau,
kad vaikus reikėtų daugiau įtraukti į
darbinę veiklą. Tai kambario ar
aplinkos ir kt. sutvarkyme. Daugiau
[reikalauti] iš vaikų pusės atsakomy-
bės, kad žinotų ne tik savo teises, bet
ir pareigas, ko jie paprastai nenori
žinoti.

Nuomonės, komentrai

• Buvo labai šaunu, intelektualu,
praktiška, originalu. Tarp rimtos teo-
rijos reikėtų žaidimų:), ne tik vakare.
Tiesiog tokie pastebėjimai teigiami.
Šios abi dienos buvo labai džiaugs-
mingos ir reikalingos.

• Gavau daug daug daug teigia-
mų ir nuoširdžių emocijų. Tai nuosta-
bus ir reikalingas seminaras. Šią šilu-
mą išsivežu į savo miestelį ir dalinsiu
ją savo centro vaikams.

• Dėkoju seminaro organizato-
riams, ,,Vaiko vartai į mokslą” atsto-
vėms ir koordinatorėms Lietuvoje.
Tai buvo galimybė atitolti nuo kas-
dienybės.

Rengėjų įspūdžiai

Nuo pat VVĮM įsisteigimo maž-
daug kas antri metai Kaune rengiami
seminarai, į kuriuos kviečiami visų
remiamų centrų vadovai bei po kelis
kiekviename centre dirbančius dar-
buotojus. Po 2010 m. seminaro ren-
gėjos pareiškė valdybai padėką už
parodytą pasitikėjimą tiek atnauji-
nant organizacijos paruoštą ,,Cha-
rakterio ugdymo” programą, tiek
organizuojant seminarą. ,,Mums
svarbu, jog galime kartu bendradar-
biauti padedant vargingai gyve-
nančių šeimų vaikams”, – rašė semi-
naro rengėjos. Ž. Liobikaitė atsakė į
kelis klausimus apie savo ir L. Ger-
vytės patirtį ir įspūdžius apie semi-
narą.

– Ko jūs, rengėjos, siekėte,
pasirinkdamos šių metų semi-

naro temas ir kalbėtojus?
– Iš mūsų asmeninės patirties ir

iš susitikimų su įvairių dienos centrų
darbuotojais esame atpažinusios, jog
ugdymas yra vienas iš pagrindinių
dienos centrų tikslų. Tačiau ugdymo
procesui reikia ilgo laiko. Rezultatai
nėra greitai pasiekiami ir reikia
nueiti ilgą kelią su vaikais, kad juose
bent jau įžiebtume troškimą būti lais-
vomis asmenybėmis. Tikėjimas čia
taip pat labai svarbus veiksnys. Tikė-
jimas žmogumi, Dievu, darbu, kurį
įdedame kurdami santykį su vaiku.
Todėl ir pasirinkome temą „Tikiu,
ugdau, keliauju”, kad kalbėtume apie
šį sudėtingą ir ilgą procesą, reikalau-
jantį ne tik profesionalumo, bet ir
žmogiškųjų investicijų.

– Dalyviai parašė savo įverti-
nimus, o kokie rengėjų įspū-
džiai? Ar nusibrėžti tikslai buvo
pasiekti? Ar galvojate, kad daly-
viai patenkinti? Ar jau kilo min-
čių ir sumanymų būsimiems se-

minarams, jei jų būtų?
– Apie būsimus seminarus negal-

vojame, nors esame įsitikinusios jų
reikalingumu. Profesiniai seminarai
yra labai brangūs, ir ne visada žmo-
nės iš provincijų gali į juos nuvykti.
Taip pat matyti, jog yra susiforma-
vusi graži organizacijos „Vaiko vartai
į mokslą” tradicija rengti seminarus,
kurių metu darbuotojai ir savanoriai
ne tik tobulinasi profesine prasme,
bet ir dalijasi savo patirtimi, sunku-
mais, atradimais, įžvalgomis.

Manome, jog seminarai yra ne
tik formacijos laikas, bet ir laikas
susitikti, dalintis, nes mažuose mies-
tuose dirbantys socialiniai darbuoto-
jai dažnai jaučiasi pavargę ir vieniši,
kadangi dirba su sudėtingais atvejais.
Taigi, manau, kad organizacijos „Vai-
ko vartai į mokslą” organizuojami se-
minarai atliepia vieną iš pagrindinių
dienos centrų darbuotojų poreikių –
dalintis, augti asmeniškai, atitrūkti
nuo kasdienio darbo. Mes esame pa-
tenkintos rezultatu, nes, manome,
jog atsiliepėme į dalyvių lūkesčius.

– Ar turite kokių kitų įžvalgų
ar pastabų?

– Kitų žmonių dalyvavimas yra
svarbus, jie įneša kitokį matymą,
nuomonę, pastebėjimus. Yra gera
dalintis, diskutuoti. Taip pat tokiu
būdu yra skleidžiama žinia apie orga-
nizacijos „Vaiko vartai į mokslą”
veiklą. Programos, kurias kartais
naudoja ir neremiamų dienos centrų
darbuotojai, yra labai gera priemonė
organizuojant vaikų ugdymą.

Bus daugiau.

DRAUGAS, 2010 m. birželio 23 d., treçiadienis 5

*

ALDONA RASTENYTÈ-PAGE

Yra nuo seno sakoma, kad kur
tik bus lietuvis, ten bus ir daina! Ži-
nome mes tai labai gerai, bet kai iš-
girstame gerai sustyguotų balsų būrį,
ant scenos atliekantį ne vieną, o daug
dainelių, visada esame netikėtai nu-
stebinti tų dainų gražumo ir įvairu-
mo!

Taip atsitiko ir šių metų gegužės
23 dieną Philadelphia Lietuvių na-
muose. ,,Laisvės” choras, jau pagar-
sėjęs kasmetiniais bažnytiniais kon-
certais Philadelphia, tęsia tradiciją
kasmet surengti pavasario koncertą,
kuris šiais metais buvo pavadintas
,,Daug, daug dainelių”. Visą žiemą
choras dainavo, repetavo, daug dai-
nelių mokėjo ir dar daugiau jų mo-
kėsi, ruošėsi Toronto Dainų šventei.
Vos belikus kelioms savaitėms iki
kelionės į Torontą, choras maloniai
pasidalino su visais philadelphiškiais
naujomis, specialiai Toronto šventei
sukurtomis dainomis, taip pat ir
labai nuotaikingomis, jau žinomomis,
bet naujai harmonizuotomis liaudies
dainomis.

Choro programą įspūdingai paį-
vairino ir praturtino iš Bostono at-
vykęs smuiko virtuozas Martynas
Švėgžda von Bekker. Gerai žinomas
įvairių meno projektų ir festivalių
rengėjas Lietuvoje, 2009–2010 m.
Fulbright stipendijos laimėtojas, šiuo
laiku dėstantis Boston University,
maloniai sutiko pasidalinti savo ta-
lentu, pagrodamas du Bacho kūri-
nius ,,Sarabande” ir ,,Andante” ir
ypatingai subtiliai atlikdamas Vytau-
to Barkausko kompoziciją ,,Partita”.

Choras maloniai priėmė ir Phila-
delphia lithuanistinės Vinco Krėvės
mokyklos mokinukų chorą ,,Krėviu-
kai”, kurie tą patį sekmadienį šventė
savo mokslo metų užbaigimą. Ta pro-
ga buvo pasveikintas ir gausiai apdo-
vanotas vienintelis šių metų lituanis-
tinės mokyklos abiturientas Kristu-
kas Akerley. ,,Krėviukų” choras pa-
dainavo keletą nuotaikingų dainų,
vėliau prisijungė prie ,,Laisvės” cho-
ro su pirmąja programos daina ,,Pa-
partis”.

Tą popietę ,,Laisvės” choras buvo
tikrai pajėgus – vyrų balsai skambėjo
stipriai ir griausmingai, tarytum jie
būtų dainavę Lietuvos laukuose,
moterys atsilaikė savo lankstumu, o
paskutinėje dainoje pasiekta aukštoji
gaida, suvirpėjusi ypatingai skaidriu
varpeliu, ne vienam ištraukė ašarą.
Koncerto programa buvo gausi ir
įspūdinga.

,,Krėviukų” vaikų choras atliko:
,,Buvo žodis Lietuva” (muz. Rimo
Biliūno, žodžiai Vidos Bučmienės), ,,I
am The Song” (muz. Jono Govėdo,
žodžiai Charles Causley), ,,Pasaka
apie debesėlį” (muz. V. Miškinio, žo-

džiai Janinos Degutytės), ,,Pavasaris
ir vaikai” (muz. Aleksandro Stanke-
vičiaus, žodžiai Henriko Nagio),
,,Drum Drum” (lietuvių liaudies skai-
čiuotė, muz. Ritos Čyvaitės-Kliorie-
nės), ,,Mes – ateitis” (muz. Ritos Čy-
vaitės-Kliorienės, žodžiai Eglės La-
niauskienės); ,,Laisvės” choras pasi-
puikavo dainomis: ,,Papartis” (muz.
Broniaus Kutavičiaus, žodžiai Sigito
Gedos), ,,Čiūdrelė” (muz. Leonido
Abario, žodžiai Aleksandro Šidlaus-
ko), ,,O, atsimenu namelį” (muz. Juo-
zo Bertulio, žodžiai Vytės Nemunė-
lio), ,,Šių naktely” (liaudies dainų
pynė, aranžuota Giedriaus Svilainio),
,,Linai” (lietuvių liaudies daina, har-
monizuota Jurgio Juozapaičio), ,,Di-
del galva pelieda” (lietuvių liaudies
žodžiai, muz. Jono Tamulionio), ,,Ei,
Jovar Jovar!” (lietuvių liaudies žo-
džiai, muz. Nijolės Sinkevičiūtės),
,,Aušros žvaigždė” (muz. Algirdo
Martinaičio, žodžiai Antano Strazdo),
,,Daina aš gyvenu” (muz. Leonido
Abario, žodžiai Nijolės Benotienės) ir
,,Dainos sparnai” (muz. Ritos Čyvai-
tės-Kliorienės, žodžiai Nijolės Beno-
tienės).

,,Laisvės” choro vadovė Ilona Ba-
binskienė; ,,Krėviukų” – Jorūnė Bal-
čiūnienė; koncertui akompanavo
George Akerley ir Darius Vrubliaus-
kas.

Prieš koncertą didžiojoje salėje
buvo parodyta įdomi ir turininga
Mažosios Lietuvos istorinio muzie-
jaus Klaipėdoje paruošta fotografijų
paroda apie Pirmuosius lietuvius Te-
xas valstijoje. Tai buvo pirmieji emi-
grantai, iš Mažosios Lietuvos atvykę į
Texas jau 19-to šimtmečio vidury ir
atvežę pirmąją lietuvišką dainą į
Ameriką. Dr. Milda Richardson iš
Bostono Northeastern University,
pati dalyvavusi Texas išvykoje atran-
dant pirmųjų lietuvių palikuonis,
pristatė parodą, trumpai apžvelgė
savo įspūdžius ir įdėtą darbą suda-
rant parodą.

Paroda, suorganizuota JAV LB
Kultūros tarybos rūpesčiu, istoriškai
ir prasmingai prisidėjo prie ,,Laisvės”
choro koncerto švenčiant pavasarį,
lietuvio tautinį patvarumą ir skam-
bią lietuvišką dainą.

PHILADELPHIA, PA

Kur lietuvis – ten daina!

Ross Brittain nuotr.

Martynas Švėgžda von Bekker ir Ilo-
na Babinskienė.

Seminaro rengėja Žydrūnė Liobikaitė su būsima savanore Kaune, čikagiete
Indre Bielskute.
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Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Jau pradėjo rinktis garbūs užsienio
svečiai į ketvirtadienį prasidėsiantį
kongresą ,,Aukštojo mokslo etika ir
vertybės globalizacijos eroje: iššūkis
disciplinoms”. Kongresą organizuoja
Pasaulio universitetų sąjunga ir My-
kolo Romerio universitetas.

Į Vilnių jau atvyko Pasaulio uni-
versitetų sąjungos prezidentas Juan
Ramon de la Fuente, generalinė sek-
retorė Eva Egnor-Polak, Afrikos uni-
versitetų sąjungos generalinis sekre-
torius, buvęs Pasaulio universitetų
sąjungos prezidentas prof. Goolam
Mohamedbhai.

Į kongresą žada atvykti per 300

įtakingiausių pasaulio universitetų
vadovų ir žymiausių mokslininkų.
Mykolo Romerio universitete vyk-
siančiame kongrese dalyvaus atstovai
iš beveik 100 pasaulio universitetų,
susirinks per 70 rektorių, atvyks sve-
čiai iš daugiau kaip 60 šalių.

Laukiama dalyvių iš daugelio Eu-
ropos šalių, taip pat atvyks universi-
tetų vadovai ir mokslininkai iš Ekva-
doro, Ganos, Gruzijos, Irano, Irako,
JAV, Kanados, Kenijos, Kinijos, Ma-
laizijos, Meksikos, Pietų Afrikos Res-
publikos, Pakistano, Rusijos Saudo
Arabijos, Sudano, Venesuelos, kitų
kraštų.Londone vyksta Pasaulio lietuviû

ekonomikos forumas
Svetur dirbê lietuviai tèvynèje neužsibùna

Pagrobto kapitono likimas neaiškus

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

� Î universitetû kongresâ� renkasi 
užsienio sveçiai

Vilnius, birželio 22 d. (DELFI.lt)
– Mokesčių grąžinimo įmonė „RT
Tax” atliko savo klientų apklausą,
kuri parodė, kad net 72 proc. pernai
svetur dirbusių lietuvių emigrantų
išvyko į užsienį ir šiais metais. Dau-
giau kaip pusė apklaustųjų teigė, kad
jų aplinkoje yra žmonių, kurie dar nė-
ra dirbę užsienyje, bet planuoja ten
išvykti.

„Kalbamės su žmonėmis, patei-
kiame konkrečius pavyzdžius, kur ir
kaip sugrįžę lietuviai emigrantai įsi-
darbino. Tačiau daugelio žmonių iš-
ankstinę nuomonę, kad Lietuvoje ne-

gali būti nieko gero – gana sunku pa-
keisti. Prie to tikriausiai prisideda ir
Vyriausybės vykdoma politika”, – ap-
gailestauja „RT Tax” direktorius
Žydrūnas Janušauskas.

Dirbdama su dauguma Lietuvos
įdarbinimo agentūrų, „RT Tax” tie-
siogiai siūlo savo partnerius lietu-
viams emigrantams kalbėtis dėl dar-
bo galimybių gimtojoje šalyje. Vienas
iš bendrovės partnerių, „Strategic
Staffing Solutions”, įdarbino keletą
lietuvių emigrantų ir garsiajame
„Barclays” banko technologijų centre
Vilniuje.

Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kitą
savaitę Seimui teiks tvirtinti Arūno
Gelūno kandidatūrą į kultūros mi-
nistrus. Susitikusi su kandidatu į
kultūros ministrus, Vilniaus dailės
akademijos prorektoriumi A. Gelūnu
prezidentė aptarė šalies kultūros vi-
ziją, būtinybę ugdyti kūrybingą vi-
suomenę ir gerinti kultūros prieina-
mumą visiems šalies gyventojams. 

Pasak A. Gelūno, jis tęsiąs savo
pirmtako Remigijaus Vilkaičio pradė-
tus pagrindinius kultūros politikos
darbus, ypač regionų kultūros ir pa-
veldo išsaugojimo srityje. 

Prezidentė palankiai įvertino A.
Gelūno pasiūlymus mažinti kultūri-
nę atskirtį tarp šalies didmiesčių ir
regionų. Prezidentės teigimu, būtina
užtikrinti kokybiškos kultūros sklai-
dą visoje šalyje ir sudaryti vienodas
sąlygas žmonių meninei saviraiškai,

kultūros pažinimui ir savo krašto
kultūros puoselėjimui. 

Paklaustas, ar tapęs ministru jis
keisiąs Kultūros ministerijos struk-
tūrą, A. Gelūnas sakė turėsiąs deta-
liau susipažinti su ministerijos pada-
linių atliekamais darbais. 

Kandidatas į ministrus pritarė
prezidentei, kad pagrindiniu Kultū-
ros ministerijos tikslu turi tapti kūry-
biškos visuomenės kūrimas ir žmo-
gaus kūrybiškumo ugdymas, kūry-
binių industrijų plėtra. 

D. Grybauskaitės nuomone, kul-
tūros ministro pareiga pasirūpinti,
kad naujoje ES finansinėje perspek-
tyvoje kultūros sričiai būtų skirtas
deramas dėmesys ir prisiimti atsako-
mybę už skaidrų ir racionalų kultūrai
skiriamų lėšų paskirstymą ir naudo-
jimą. 

Profesionalaus dailininko, grafi-
ko, filosofo A. Gelūno kandidatūrą į
kultūros ministrus yra iškėlusi Tau-
tos prisikėlimo partijos (TPP) frakci-
ja. A. Gelūnas baigė Vytauto Didžiojo
universitetą, apsigynė filosofijos dak-
taro laipsnį, studijavo Tokijo menų
universitete, prieš tai Vilniaus dailės
akademijoje įgijo dailininko grafiko
diplomą. A. Gelūnas ne vienerius me-
tus dėstė Vilniaus dailės akademijoje.
Nuo 2004 m. jis yra Vilniaus dailės
akademijos studijų prorektorius.
Taip pat jis yra Lietuvos dailininkų
sąjungos narys, Nacionalinės kūrybi-
nių ir kultūrinių industrijų sąjungos
valdybos pirmininkas. Kandidatas į
kultūros ministrus moka penkias už-
sienio kalbas: rusų, anglų, prancūzų,
lenkų, japonų. 

Prezident∂ teiks Seimui 
A. Gel∆no kandidat∆râ î ministrus

Vilnius, birželio 22 d. (Delfi.lt) – Jau 30 metų iš eilės vykstančioje di-
džiausioje Frankfurto prie Maino miesto gatvės šventėje „Schweizer Stras-
senfest”, kurioje kasmet įvairiapusiškai pristatoma viena pasaulio šalis, š. m.
birželio 19 d. buvo pristatyta Lietuva. Šventėje iki šiol buvo atstovaujama Pie-
tų Amerika, Australija, Vakarų bei centrinė Europa. Lietuva – pirmoji Rytų Eu-
ropos šalis, patekusi į šios garsios šventės valstybės-viešnios sąrašą. Lietuvos
pristatymą suruošė Vokietijoje įsikūręs Europos lietuvių kultūros centras
(ELKC). Mūsų šalies pristatymas buvo finansuojamas Vokietijos privačių vers-
lininkų ir verslo įstaigų skirtomis lėšomis. Po iškilmingos tautiniais drabužiais
pasipuošusių Vasario 16-osios gimnazijos mokinių bei šventės organizatorių
eisenos šventę oficialiai atidarė jos globėjas, LR ambasadorius Vokietijoje
Mindaugas Butkus. Schweizer aikštėje žiūrovams buvo pristatyta penkių va-
landų nuotaikinga, aukšto lygio lietuviška meninė programa. Stenduose Lie-
tuvą pristatė turizmo, meno, tautodailės bei gastronomijos atstovai. Šventėje
dalyvavo aukšti Frankfurto miesto kultūros, verslo ir politikos atstovai, joje ap-
silankė daugiau kaip 100,000 žiūrovų. DELFI nuotr.

Arūnas Gelūnas ELTA nuotr.

Klaipėda, birželio 22 d. (ELTA)
– Lietuvos pareigūnai kol kas negali
suteikti jokios informacijos, kaip se-
kasi derybos su Nigerijos piratais, ku-
rie gegužės viduryje prie komercinės
Kamerūno sostinės Dualos pakrantės
pagrobė lietuvių motorlaivio ,,Argo”
kapitoną Dmitrijų Baškirovą.

Bendrovei ,,Limarko laivinin-
kystės kompanija” priklausantis ir su
Lietuvos vėliava plaukiojantis motor-
laivis užpultas gegužės 16 d. naktį.
Piratai įkaitu pasiėmė laivo kapitoną
D. Baškirovą. Nepraėjus nė savaitei
po pagrobimo bendrovė ,,Limarko lai-
vininkystės kompanija” pranešė, kad
jiems pavyko susisiekti su kapitonu,
kuris patikino, jog yra sveikas ir gy-
vas. Ar po to dar nors kartą buvo su-
sisiekta su D. Baškirovu, dabar ne-
komentuojama.

Žinoma, kad tą pačią naktį prie
Kamerūno krantų buvo užpultas ir
kitas laivas ,,North Spirit” su rusų ir

ukrainiečių įgula. Užpuolikai pagro-
bė du šio laivo įgulos narius, Rusijos
piliečius.

Rusų spauda, remdamasi Kame-
rūno leidiniu ,,Le Jour”, pranešė, kad
Nigerijos maištininkai už pagrobtą
Lietuvos kapitoną ir du Rusijos jūri-
ninkus reikalauja 1,5 mln. dolerių iš-
pirkos. Su grobikais, kurių, anot Ka-
merūno leidinio, vis daugėja, derasi
Rusijos, Lietuvos ir Nigerijos atsto-
vai. Pasak Kamerūno leidinio, dery-
bos pateko į aklavietę. Pranešama,
kad Rusijos laivo kapitonas Boris
Tersincev, vyriausiasis laivo mecha-
nikas Igor Šumik ir Lietuvos laivo
,,Argo” kapitonas Dmitrijus Baškiro-
vas laikomi drauge Nigerijoje. 

Pasak vieno iš įkaitų, juos laiko
brūzgynuose sunkiomis sąlygomis.
Lietuvos pareigūnai anksčiau yra sa-
kę su partneriais darantys viską, kad
Vakarų Afrikos pakrantėje pagrobtas
Lietuvos laivo kapitonas grįžtų į tėvynę. 

Atkelta iš 1 psl.
Konferencijos metu pristato-

mos pasaulinės aukštųjų technolo-
gijų, inovacijų ir investicijų tenden-
cijos, moderniausių Lietuvos įmo-
nių sėkmės pavyzdžiai. 

Konferencijoje dalyvavęs Spiros
Teleoglou, IBM Korporatyvinio pa-
dalinio vadovas Rytų Europoje ir
Izraelyje, teigė, kad sveikintina, jog
Lietuva aiškiai įvardino savo svar-
biausius tikslus – skatinti mokslo ir
technologijų plėtrą, inovacijas vers-
le. „Lietuva yra pasirengusi ir pa-
jėgi pritraukti investuoti didžiau-
sias pasaulio bendroves”, – teigė jis.

„Sicor Biotech” vadovas Valdas
Bumelis tikino: „Mums kaip bio-
technologijų bendrovei didžiausias
Lietuvos privalumas yra gebėjimas
apjungti švietimo sistemos ir moks-
lo bei tyrimų privalumus, galimybė

plėtoti verslą slėniuose.”
Pasak „Strategic Staffing Solu-

tions” prezidentės Cynthia J. Pas-
ky, Lietuva turi talentingų žmonių
ne tik šalies viduje, bet ir emigran-
tų, kurie nori grįžti. „Lietuvoje yra
mokslo institucijų, kurios noriai sė-
da prie bendro stalo su verslu, o tai
labai svarbu. Tai jūsų šalies priva-
lumas ir galimybė”, – teigė ji.

Renginyje savo sėkmės istori-
jomis dalinosi progresyviausios,
tarptautinę sėkmę pelniusios Lie-
tuvos įmonės: „Get Jar”, „Baltic
Solar Energy”, „Sicor Biotech”,
„BPO House” ir kiti. Renginio me-
tu pristatomos 7 geriausios lietu-
viškos augančios technologijų (start
-up) įmonės. 

Daugiau informacijos tinklala-
pyje www.plef.lt
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Birželio 15 d. Varėnos rajone,
Ūtos ir Dubičių kaimuose, vyko Lie-
tuvos okupacijos 70-mečio ir pirmo-
sios sovietinės okupacijos aukos – pa-
sienio policininko, Šaulių sąjungos
nario Aleksandro Barausko 70-ųjų
žūties metinių paminėjimas. Rengi-
nyje dalyvavo Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos Varėnos rinktinės pasie-
niečiai, Lietuvos kariuomenės Gar-
bės sargybos kuopos kariai, Lietuvos
šaulių sąjungos Alytaus ir Vilniaus
apskričių šaulių rinktinių šauliai ir
kt. organizacijų nariai, bendruome-
nės nariai. 

Į iškilmių vietą Ūtos kaime at-
vyko Lietuvos Respublikos Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė, Krašto ap-
saugos ministrė Rasa Juknevičienė,
kiti Lietuvos Respublikos Seimo ir
Vyriausybės nariai, Valstybės sienos
apsaugos tarnybos pareigūnai ir kt.
svečiai. Į iškilmingą minėjimą atvyko
ir Aleksandro Barausko dukra Ona
Marija Brasiūnienė.

Sugiedojus Lietuvos Respublikos
himną, renginio vedėjas paskelbė Lie-
tuvos okupacijos ir tremties statisti-
ką:

• 1940 metų birželio 15 d. – 1941
metų birželio 22 d. įkalinta, nužudy-
ta ir ištremta 23,000 asmenų. 700
žuvo per 1941 metų Birželio sukili-
mą;

• 1944–1953 metais: suimta ir
įkalinta 186,000 asmenų; ištremta –
118,000 asmenų; žuvo 20,500 parti-
zanų ir jų rėmėjų; lageriuose ir kalėji-
muose žuvo apie 25,000 asmenų;
tremtyje žuvo 28,000 asmenų;

• 1954–1986 metais: suimta ir
įkalinta dėl politinių motyvų 1,000
asmenų; 

• 1991 metais ginant Lietuvos
nepriklausomybę žuvo: 23 asmenys
(Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto,
Krakūnų, Medininkų pasienio pos-
tuose, prie Aukščiausiosios Tarybos),
900 sužeista ar kitaip nukentėjo.

Tylos minute pagerbtas okupaci-
jos ir genocido aukų atminimas,  oku-
pacijos aukos pagerbtos trimis garbės
salvėmis, padėtos gėlės A. Barausko
žuvimo vietoje. Lietuvos Respublikos
Prezidentės atsiųstą gėlių vainiką
Garbės sargybos kuopos kariai,  pa-
dėjo A. Barausko amžinojo poilsio
vietoje, Perlojos bažnyčios šventoriu-
je. Vėliau kalbėjo svečiai ir nužudyto-
jo pasieniečio dukra.

Minint A. Barausko 70-ąsias žū-

ties metines, vienai iš VSAT Pasienie-
čių mokyklos Medininkuose (Vilniaus
r.) auditorijų suteiktas Aleksandro
Barausko vardas, o tragiškai gyvybės
netekęs pasienietis po mirties apdo-
vanotas Valstybės sienos apsaugos
tarnybos atminimo ženklu „Valstybės
sienos apsaugai – 90”. Šį garbingą ap-
dovanojimą VSAT vadas plk. Vainius
Butinas įteikė A. Barausko dukrai. 

Vėliau dalyvauta šv. Mišiose Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčioje, Dubičių
kaime,  po šv. Mišių pasieniečiai pa-
kvietė apžiūrėti Dubičių kaime įsi-
kūrusią VSAT Varėnos rinktinės
Aleksandro Barausko užkardą. Čia
buvo apdovanoti tradicinio bėgimo,
skirto žuvusiam pareigūnui atminti,
nugalėtojai, grojo orkestras, pasienie-
čiai rodė savo naudojamą techniką ir
ginkluotę, svečius vaišino lauko vir-
tuvėje gaminta grikių koše ir arbata. 

Renginio metu nuskambėjo pui-
kus pasiūlymas, Ūtoje įsteigti muzie-
jų, kuris primintų 1940 m. birželio
15-osios įvykius.

Gintaras Lučinskas,
Alytaus apskr. A. Juozapavičiaus

šaulių rinktinės
Alytaus 2-os kuopos šaulys

1940-ųjų sovietinės agresijos paminėjimas
Varėnos rajone

Dėl birželio 22 d., antradienį, ryte ,,Draugo” redakcijoje dingusios elektros
šiame numeryje negalime pasiūlyti skaitytojams įprasto skyrelio ,,Pasaulio nau-
jienos”. Atsiprašome.                                                                Redakcija

Renginio metu kalba Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

Alytaus šauliai apžiūri pasieniečių naudojamą ginkluotę ir spec. priemones.
G. Lučinsko nuotraukos 

Žuvusiojo pasieniečio dukra Ona Marija Brasiūnienė prie namo, kuriame
1940 m. buvo Ūtos pasienio sargybos būstinė.
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Nebrangiai už $250 parduodu
liaudies meistrės išaustus 14–16

išmieros pilnam komplekte
aukštaitiškus tau-

tinius rūbus.

Lietuviai svetur
Juozo Barisos istorija – kovok ir laimėsi

Prelato I. Urbono 75–ių pėdų 
kunigystės takelis

T. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Prelatas dr. Ignas Urbonas birže-
lio 15-ąją minėjo savo kunigystės 75-
uosius metus, pats sulaukęs 99-erių
su puse metų amžiaus. Visa Lemonto
Pal. Jurgio Matulaičio misija sekma-
dienį, birželio 13 d., atšventė gerbia-
mo ir mylimo prelato šventę Mišio-
mis, apeigomis ir vaišėmis.

Bažnyčios viduriu link gėlėmis
išpuošto altoriaus buvo nutiestas bal-
tas takelis su 75 pėdomis, simboliš-
kai menančiomis kunigo tarnystės
metus. Pirmose ryto Mišias drauge
šventė iš Lietuvos atskridęs buvęs
Misijos kapelionas kun. Algirdas
Paliokas, SJ, svečias kun. Vidmantas
Šimkūnas, SJ iš Vilniaus ir Misijos
dabartinis kapelionas tėvas Antanas
Saulaitis, SJ. Garbės vieta skirta pre-
lato vyskupijos Gary, Indiana, vysku-
pui Dale Melczek, kuris pamaldų
pabaigoje pasveikino jubiliatą ir
palaimino tikinčiuosius. 

Pilnutėlė bažnyčia įsijungė į gies-
mes, vargonais palydimas muzikos
vadovės Jūratės Grabliauskienės,
kantorių Povilo Strolios ir Vilmos
Skučienės bei smuiku grojusios Dai-
nos Volodkaitės. Pamoksle kun. Pa-
liokas apibūdino prelato tarnystę nuo
1935-ųjų ir jo bendradarbiavimą Mi-
sijoje nuo 1998-ųjų. Visuotinė malda
baigėsi jubiliato laiminimo malda,
kurią visi palydėjo kryžiaus ženklu.
Pabaigoje buvo sudainuota ,,Ilgiausių
metų” bei, sekant tradicija, prelatui
įteikta lazda – gintarais papuoštu
kryžiumi viršuje, lietuviška juosta, iš-
drožtais ir gyvais ąžuolo lapais, dei-
mantiniu skaičiumi 75.

Vietoj iškilmingų pietų ir viešų
sveikinimų salėje ąžuolų lapų vainiku
puoštoje kėdėje sėdintį sukaktuvinin-
ką galėjo visi asmeniškai pasveikinti.
Buvo viešai perskaityti Čikagos arki-
vyskupo kardinolo Francis George
raštas ir Užsienio lietuvių sielovados
vadovo prel. Edmundo Putrimo svei-
kinimas. Misijos šeimininkių parū-
pintų užkandžių užteko visų trijų Mi-
šių dalyviams ir dar septynios pinti-
nės liko seserų vadovaujamai prieg-
laudai.

Prie prelato sėdėjo ir budėjo daug
metų drauge Šv. Kazimiero parapijoje
dirbusi kazimierietė ses. Janina
Golubickytė ir prelato gydytoja dr.
Birutė Pumputienė. Šventės dalyviai
nuo ryto ligi vakarinių Mišių galėjo

pasirašyti stalo dydžio sveikinime ir
pasiimti paveikslėlį su prelato nuo-
trauka ir svarbių gyvenimo įvykių
kalendorėliu. Sukaktuvininkas malo-
niai bendravo su visais šventėn
atvykusiais svečiais. 

Vienas jų ratas buvo Indiana val-
stijos lietuvių, kurių parapijoje pre-
latas dirbo 1954–1998 m. Jis, šelmiš-
kai šypsodamasis, nepažįstamam pri-
sistatydavo ,,Esu kunigas Urbonas iš
Gėrės” (lietuviai Gary miestą taria
Gėrė). Kitas ratas – Lietuvos vyčių,
kuriems prelatas daug metų kapelio-
navo ir su kuriais kasmet dalyvauja
Indiana šventkelionėje. Ryšius su In-
diana mena Pasaulio lietuvių centro
kryžių kalnelio varpinė su dabar jau
uždarytos ir nugriautos Šv. Kazimie-
ro bažnyčios varpu, kurį lietuvių jau-
nimas padovanojo savo parapijai
1917 m. Varpas 1974 m. gaisre krito
iš bokšto ir suskilo. Gražu, kad vie-
nas uolus parapijietis išsaugojo jo
gabalus ir sulydė.

* * *
Prelatas Urbonas gimė 1910-ųjų

gruodžio 5 d. Andriaus ir Marcelės
Urbonų šeimoje, Alytaus apskr., Vale-
niškėse. Dėkodamas susirinkusiems
sakė, kad tais laikais dar nepilnai su-
prato kunigo pašaukimą, tačiau iš vi-
sų galimų mokslo sričių pasirinko se-
minariją, kurion jį traukė širdis. Įš-
ventintas Kauno katedroje, dirbo vi-
karu Želvoje, klebonu Varėnoje, ar-
chyvaru ir jaunimo katalikiškos akci-
jos direktoriumi Kaišiadorių vyskupi-
joje. Nuo pat jaunystės buvo ateiti-
ninkas, nuolat juos globojo ir auklėjo. 

Savo knygoje ,,Ilga mano kelio-
nė” kunigas aprašo okupacijos ir karo
metus, o bičiuliai jį ragina ir toliau
rašyti apie tuos įvykius, kurių liudi-
ninkų nedaug tėra likę. Tuometinio
kunigo pareigos bei uždaviniai jam
davė progos pažinti Lietuvos vysku-
pus bei daugybę kitų iškilių asmeny-
bių, drauge dėjusių daug pastangų
kovoje už Bažnyčią. Vokietijoje dirbo
tarp lietuvių, 1949 m. Bonos univer-
sitete įgijo Bažnyčios istorijos dak-
taro laipsnį. Nuo 1950 m. vikariavo ir
kapelionavo pietų Illinois valstijos
Belleville vyskupijoje, 1954-aisiais
persikėlė į Gary miestą. 1990 m. tapo
prelatu toje pačioje Šv. Kazimiero pa-
rapijoje. 1998 m. apsigyveno Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, ir talkina
Pal. J. Matulaičio misijoje. Spaudoje
dalyvauja nuo 1930 m. JAV jungėsi į
ALT’ą, BALF’ą, LB, yra LKMA na-
rys, nuo 1980-ųjų ėjo JAV lietuvių ku-
nigų vienybės Čikagos apylinkėse pir-
mininko pareigas.Daivos Čyvienės nuotr.

Prelatas dr. Ignas Urbonas.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Kelionė iš Čikagos į Vilnių buvo
pakankamai ilga, nes skrydžių skai-
čiui sumažėjus Kopenhagoje teko
laukti apie 10 valandų. Lietuvoje ne-
pasitiko mūsų nei įprastiniai plikle-
džiai, šlapdriba ar pūgos. Vilniuje ne-
buvo ypatingų šalčių, tik nuolat purš-
kė rudeniškas lietus. Pataikėme į ar-
šųjį gripo sezoną!

Jautėmės gana saugiai, nes bu-
vome skiepyti nuo sezoninio gripo ir
plaučių uždegimo (pneumonia), bet
ne nuo naujai atsiradusio kiaulių gri-
po (H1N1 viruso). Lietuvoje prasidėjo
gripo epidemija ir pandemija. Bai-
mindamiesi žmonės ėmė dengtis bur-
ną ir nosį kaukėmis, vengti susibū-
rimų, net iš anksto nusipirkę bilietus
į renginį į jį nuspręsdavo neateiti.
Valdžia atsisakė Klaipėdos rajono
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės,
LTV laidos „Bėdų turgus” vedėja Edi-
ta Mildažytė (kurios projektą padėti
diabetu sergantiems vaikams „Saulu-
tė” yra parėmusi) atšaukė šešiuose
miestuose turėjusį vykti renginį, ku-
rio metu įteikiami apdovanojimai
„Daugiau saulės, daugiau šviesos”, ir
pasitenkino renginiu studijoje.

Epidemijai plintant, karantinas
buvo paskelbtas 176 Lietuvos gydy-
mo ir mokslo įstaigose. Viena po kitos
užsidarė mokyklos – pamokos nevyko
po savaitę ar net dvi. Ligoninėms te-
ko skirti daugiau laiko neplanuotam
darbui. Poliklinikų vadovai pailgino
savo darbo laiką, o gydytojai buvo
skatinami lankyti ligonius jų namuo-
se. Sveikatos apsaugos viceministras
Artūras Skikas sakė: „Ministerija su-
laukė daug skundų, kad gydytojai
nevažiuoja pas karščiuojančius vai-
kus. Noriu priminti, kad jeigu tem-
peratūra yra aukštesnė nei 38 laips-
niai, jie privalo apžiūrėti vaiką tą pa-
čią dieną.”

Iki lapkričio 24 d. gripo epidemi-
ja buvo paskelbta pusėje savivaldy-
bių. Per savaitę gripu susirgo 26,000
gyventojų. Didžiausias sergamumas
buvo pietryčių Lietuvoje, mažiausias
– Žemaitijoje, bet gripas smarkiai pa-
lietė Klaipėdą ir Šiaulius. Pandemi-
niu (kiaulių) gripu daugiausiai sirgo
vaikai ir paaugliai, pokario karta jam
buvo atsparesnė. Gripo komplikacija
yra plaučių uždegimas (pneumonija),
nuo to galima mirti. Į vyresnius nei
65 m. labiau taikosi sezoninis gripas.
Nesijuto, kad Lietuvoje būtų buvę
smarkiai skatinama iš anksto skie-
pytis nuo gripo. Net medikai nesi-
skiepijo. Vėliau vaistai „Tamiflu” įgi-
jo aukso vertę.

* * *
Spauda mirgėjo įvairiais liaudiš-

kais patarimais:
Kadangi sezoninio gripo virusas

dauginasi nosiaryklėje, buvo sakoma,
kad jei ta vieta yra rūgšti, virusas už-
mušamas ir nenueina į apatinius kvė-
pavimo takus. Tą terpę geriausiai
rūgština apelsinai ir citrinos. Gerklę
reikia skalauti jūros vandens tirpalu.
Sodos tirpalas vartotinas tik kai yra
bakterinis uždegimas. Persirgus viru-
sine liga yra sveika nusilpusį orga-
nizmą stiprinti citrinomis, medumi,
bičių duonele. Nepatariama gerklę
tepti eteriniais aliejais, balzamais,
nes jie gali sukelti alerginę reakciją,
laringitą.

Buvo kalbama, kad valstybė už-
sakė per mažai vakcinų, todėl vaistai
buvo taupomi. Perdėtą baimę stebė-
dama Audrė Srėbalienė („Ekstra”,
2009 m. lapkričio 16 d.) rašė: „Kas
tuomet nuo amžinos prapulties išgel-
bės Lietuvą? Atsakymas paprastas:
stropiai plaunamos rankos ir... čes-
nakai. Sutrinti su medumi. Užpilti
pienu, surišti į marlės ryšulėlį ir gari-
nami per naktį ant miegančio vaiko
pagalvėlės. Užbarstyti ant duonos...”
Žurnalo karikatūroje – ministras
laiko didelį česnaką ir praneša:
„Mums nereikia tų skiepų – gripui
smogsim česnaku!”

Televizijos laidų vedėjas Vitalijus
Cololo žurnalistei pasakojo, kad ryte
išgeria aspirino tabletę ir specialų gė-
rimą. „Reikia sutarkuoti imbiero šak-
nį, vienodomis proporcijomis sumai-
šyti ją su spanguolėmis ir medumi,
užpilti visa tai karštu, bet ne verdan-
čiu vandeniu ir kas rytą gerti. Dar
vienas receptas – medus su cinamo-
nu... Vakare galima užvalgyti sūdytų
lašinukų su česnaku, agurkėliais ir
rugine duona.”

LNK televizijos laidų vedėjas Ro-
landas Vilkončius aiškino: „Mano po-
puliariausias būdas – perpjaunu skil-
telę česnako ir nešioju burnoje kaip
čiulpiamą saldainį. Taip nuo manęs
smirda per penkis metrus, todėl nie-
kas nelenda artyn.” Vilkončius su-
pranta, kad visiškai apsisaugoti nuo
gripo gal neįmanoma, bet yra svarbu,
kad organizmas atsilaikytų. Jis pata-
ria susirgus likti namuose ir rimtai
gydytis. Jis sakė: „Manau, kad ele-
mentarios higienos besilaikantis
žmogus turi daugiau galimybių iš-
vengti viruso nei tas, kuris saugosi
kaukėmis, bet grįžęs namo nenusi-
plauna rankų.”

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 2

A. a. V. Butvydas – atsidavęs
karys, giliai tikintis katalikas

Vincas Butvydas paliko šį žemiš-
ką pasaulį ramybėje 2009 m. rugsėjo
30 d.

Jis gimė Žemaitijoje, netoli Tau-
ragės 1913 m. lapkričio 18 d. Baigęs
Karo mokyklą, jis tarnavo Lietuvos
kavalerijoje, kur užsitarnavo leite-
nanto laipsnį. Nesutikdamas tarnau-
ti nei sovietams, nei vokiečiams, jis
buvo išvežtas į koncentracijos lagerį.
Artėjant antrai sovietų okupacijai, su
šeima pasitraukė į Vakarus.

Vincas su savo žmona Viltimi
(Garunkštyte) ir dukra Audrone
prisiglaudė Fuldoje, Vokietijoje, kur
susilaukė antros dukters Vygos. 1949
metais Butvydų šeima atvyko į Jung-
tines Amerikos Valstijas ir įsikūrė
New Jersey valstijoje, kur jiems gimė
trečia dukra Kristina. Jis dažnai ir su
meile savo šeimą apibūdindavo kaip
savo asmenines Jungtines Tautas.

Įsikūręs Amerikoje, Vincas sėk-
mingai siekė profesinės karjeros
,,Precision Tool and Die” gamybos
pramonėje. Jis džiaugėsi sulaukęs
pelnyto pripažinimo, kai jo darbas
kokybės kontrolės srityje buvo pri-
taikytas naujai besivystančiai aerodi-
namikos pramonei, ypač ,,Kyefort”,
kuri buvo jo paskutinė darbovietė
prieš išeinant į pensiją.

Pensijos laisvalaikis suteikė Vin-
cui progą grįžti prie savo numylėtų
žirgų ir jojimo karjeros. Jis pats iki 89
metų amžiaus dresiravo savo žirgus,
dalyvavo jojimo varžybose. Susilaukė
pripažinimo kaip vyriausias apdova-

nojimą laimėjęs jojikas Amerikoje. Jo
pasiekimus jojime pirmame puslapyje
nušvietė JAV laikraštis „The Palm
Beach Post”.

Vincas dažnai grįždavo į Lietuvą
aplankyti savo brolius ir seseris, pas-
tatė paminklą savo tėvams Šilutėje. 

Nukelta į 11 psl.
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,,DAINA AŠ GYVENU” KVIEČIA Į TORONTO
,,Daina aš gyvenu,/Daina gyve-

nimą kuriu./Dainoj klajojanti šir dis,/
Svajonės, ilgesys.” Šiais Nijolės Beno -
tienės sukurtais žodžiais liepos 1–4
dienomis visi kviečiami į Toronto. Po
32 metų išeivijos Dainų šventė su-
grįžo į Kanadą. IX Dainų šventės
dalyvių ir žiūrovų Torontas jau lau -
kia ir visus ruošiasi priimti su nepa-
prastu nuoširdumu ir entuziazmu. 

Daugybė šventės vadovų, padė jė -
jų profesionalų ir savanorių pagalbi -
ninkų pluša, kad ši šventė ilgam liktų
visų dalyvių atmintyje. Visas scenari-
jus (autorė Laimutė Kisielienė)  – tai
metų laikai, o metų laikai – tai žmo-
gaus gyvenimas, o žmogaus gyveni-
mas – tai daina. Mes gyvi tol, kol
skambės mūsų daina, kol pavasarį
keis vasara, o vasarą ruduo, ir taip
sukasi amžinas gyvybės ratas, šildo-
mas saulės, drėkinamas lietaus, džiu -
ginantis žemės gėrybėmis ir sotinan-
tis mūsų širdis dainomis. Saulė šven-
tės scenarijuje bus pagrindinė, viską
jungianti ,,veikėja”. 

Pirmoji šventinio koncerto dalis
– rytas: ,,Dainos sparnais leisk man
pasvei kint ryto saulę”; antroji dalis –
diena: ,,Man reik dainos, kaip žemei
saulės”; trečioji dalis pavadinta ,,Ten
toli už žvaigždės, vakaras tylus”.
Ketvirtoje koncerto dalyje ,,Nakties
užkalbėjimai” dainomis prisimename
dėl ko palikome tėvynę, dėl ko sten-
giamės išlaikyti neapčiuopiamą ir
brangiausią turtą – kalbą. ,,Daina ir
aš, tas pats esu” – paskutinioji šven-
tinio koncerto dalis. Viskas sudėta į
dainą, o daina lydi žmogų visą gyve -
ni mą, o žmogaus gyvenimas – tai sau -
lės ratas, o saulės rato altorius žemė-
je – aukuras. 

Šventės logo sukūrė dailininkė
Snaigė Ši leikienė. Daugybę šviesos,
garso ir sce  nos vaizdinio apipavida -
linimo sri čių žinovų ir specialistų dir -
ba tam, kad šventė užburtų ne tik
žiū rovus bet ir choristus. Pasižymėję

kinema tografininkai Zoe Dirsė (Rita
Dirsytė) ir Paulius (Bon go) Kolyčius
darė techninius spren di mus ir įam -
žins Dai nų šventę dokumentiniame
filme. Architektai Shir ley ir Jurgis
Se  de ravičiai bei jų duk ros Ilyssa ir
Audra kuria scenovaizdį. Visus tech-
nikų, specialistų darbus derina Rai -
mundas Paškaus kas ir Jurgis Valai -
tis. 

Dainų šventės koncerto apšvie -
timu ir įgarsinimu rūpinasi  bendro -
vė ,,Artech Communications Inc”.
Dai na ir Romas Puteriai (,,Photo
Visions Custom Di gi tal Lab”) ir jų
sudaryta fotografų komanda įamžins
šventę nuotraukose. 

Bendrovės ,,GibsonGreenwood”
vadovas Gabhan Gibson nemokamai
davė patalpas, kuriose šešios sa va no -
rių komandos rūpinasi būsi mų sce -
nos vaizdinių kūrimu.

Taigi, vyksta paskutinieji darbai,
laukiami svečiai ir dalyviai. IX Dainų
šventėje dalyvaus 249 vaikai, 288 jau -
nuoliai ir 579 suaugusieji! Tad, mieli
vadovai ir dai nininkai, ruoš kite la ga -
minus ir... į kelionę!

Organizatoriai primena, kad ne -
pa  mirštumėte pasiimti visus kelio nei
reikalingus dokumentus ir šventės
dai  nų knygą. Vaikai savo dainas turi
mokėti mintinai.

Atvykus,  vadovas ar choro at s  to -
vas kviečiamas ateiti į ,,Airport Ma -
rriott” vieš butį. Čia, ,,Salon D” pa -
talpoje vyks chorų registracija. Choro
vadovui ar jo atstovui bus išduodami:
koncertinė apranga choristams, lei-
diniai, prog rama, talonai šventės da -
lyviams šeštadienio pietums, mieste-
lio vakaro nės bilietai, choro vadovo
ženklas (jį vadovai nešios pasikabinę
ant kaklo). Chorą užregistruoti ir
viską paimti turi choro vadovas arba
atstovas! Atskirai choristai nebus re -

Darbštuolių būrelis besirūpinantis scenos įrengimais (iš kairės):  Algimantas
Nakrošius, Romas Puteris, Gin tas Neumann, Dalia Vaškevičiūtė, Shirley Se de -
ravičius, Audra Sede ravičiūtė, Gintas Neimanas. Nuotraukoje nėra Jurgio Se -
de ravičiaus, Ilyssos Se deravičiūtės, Ramunės Stravinskaitės.

gistruojami. 
Tėveliai, kurie patys atveš vaiku -

čius į Hershey Centre juos privalės
nu vesti į repeticijos kambarį ir pris-
tatyti choro palydovams.  

Organizatoriai primena, kad iš -
kilmingo koncerto metu vyrai vil kės
juodas kelnes, o lininiai marškiniai
dalyviams bus išdalinti atvykus. Taip

pat jie perspėja, kad da lyviai atsi vež -
tų lengvus apatinius mar ški nėlius,
nes lininiai marškiniai yra šiur kš -
toki. Repeticijos metu į salę pašali -
niai asmenys nebus įleidžiami.

Moterys koncerto me tu vilkės
juodas kelnes ar sijoną bei  juodos
spal vos marškinėlius. Daly vėms bus
išdalintos skraistės, į ku rias reikės
įsisegti gintarines ar žalvarines sages
(dalyvės sages atsive ža). Vaikai vilkės
juodas kelnes ir kon certinius marš -
kinėlius.

Repeticija vyks šeštadienį, liepos
3 d. Dalyvius į repeticiją nemokamai
vežios autobusai. Į Hershey Centre iš
,,Airport Marriott” ir Sheraton vieš -
bučių autobusai važinės nuo 7:15 val.
r. iki 8 val. r. Vaikų chorų vadovai ir jų
palydovai su vaikais choristais 9 val.
r. turi rinktis ,,Airport Marriott”
vieš butyje. Vaikai į repeticiją bus ve -
žami tik iš šio vieš bučio.     

Repeticija vyks iki 12 val. p. p. Po
to – pietūs. Nuo 1 val. p. p. prasidės
re peticija su orkestru, kuri baig  sis ne
vė liau 5 val. p. p.  

Romas Jonušonis, Tomas Kuras
ir Viktoras Remesat vadovauja jaunų
visuomenininkų grupei, ruošiančiai
Dainų šventės šeštadienio vakaro
prog ramą. ,,Airport Marriott” vieš -
bu  tis taps ,,Dainamiesčiu”, kuriame
visi turės ką veikti.

,,Dainamies čio” vakaronėje visų
lau kia žvaigždėtas dangus ir pasi -

vaik š  čiojimas Pauzės ir Paparčio
pros pektais, Pelė dos, Geros klausos ir
Tūk s tantis žin g s nelių gatvėmis bei
Natų alėja. ,,Tra lia lia kiemelyje”
gros ,,Sudūvos” kapela, veiks ,,Jo -
varo” ba ras bei ,,Čiūdrelės” resto -
ranas. Vai kai ras užsiėmimą ,,Skra jo -
jančio de besėlio” linksmybių kampe-
lyje. Be mo liuko aikštėje šokių mu zi -
ką tvarkys diskotekos vedantysis. 

Smuklėje ,,Palankė”, kavinėje
,,Pasveikin kit vieni kitus”, užeigoje
,,Smuiko raktas” šventės dalyviai
galės pasmaguriauti ku geliu, koldū-
nais, dešromis su ko pūs tais bei įvai -
riais kitais valgiais, atsigaivinti gaivi -
namaisiais gėrimais. Fotostudijoje
,,Drum drum” bus galima nusifoto g -
ra fuoti ,,Tėviš kės žiburių” pirmajam
puslapiui. 

Orga ni za toriai tikisi, kad ,,Dai -
na mies čio” atmosfera bus įsi mintina,
nerūpestinga nuotaika, smagi muzi-
ka, liaudies dainos, šokiai ir žaidimai,
staigmenos, draugystė ir naujos pa -
žin tys apjungs visus. Užsi re gis travu -
siems choristams – įėjimas nemoka-
mas; visiems ki tiems – tik 10 dol.!

Sekmadienį ,,Airport Marriott”
viešbutyje 10 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios. Į Hershey Cen ter autobu-
sai pradės važiuoti nuo 12 val. p. p.
Autobusai į Dainų šventę vyks tik iš
,,Airport Marriott” viešbučio.  Pasku -
ti nis autobusas išvažiuos 1:20 val. p.
p. Visi choristai 1:30 val. p. p. jau turi
būti savo vietose. Vadovai prašomi
būti kartu su savo choristais.

Organizatoriai prašo visų važiuo -
ti atsargiai ir atsivežti daug geros
nuo taikos. Jie laukia visų, visų. Tad
iki malonių susitikimų. ,,Dainuosim,
dainuosim ir dar dainuosim, o po to
vi  si džiaugsimės ir lauksime kitos,
jau dešimtos, išeivijos lietuvių Dainų
šventės”, – entuziastingai nusiteikę
IX Dainų šventės organizatoriai.

Dainų šventės koncerto bilietai
par duodami iki pat koncerto pradžios
sekmadienio, liepos 4 d. Juos galite
įsigyti tinklalapyje www.ticketmas-
ter.ca, užsisakyti tel.: 1-416-870-
8000, arba galėsite nusipirkti prie
Her shey Centre įėjimo durų.

Šventės metu organizatoriai tu-
rės  mobilų telefoną 1-416-675-9464
ext. 5249#  (reikia paspausti #signa-
lą).  Šis telefonas veiks nuo  liepos 2
d., penktadienio vakaro iki  liepos 4
d., sekmadienio vakaro.

Paruošė Laima Apanavičienė
pagal www.dainusvente.org   

DS KLF 3 Lėšų telkimo darbo komisijos narės Kristinos Dambaraitės-Janowicz
dėka, grupė savanorių gimnazistų atėjo rengimo komitetui ir Kanados Lietu-
vių Fondui į talką išsiunčiant tūkstančius paramos prašymo laiškų visuomenei.

Grupelė IX Dainų šventės organizatorių (iš kairės): Jurgis Sederavičius, Pau-
lius Bongo Kolyčius, Dalia Viskontienė, Zoe Dirsė.
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Margumynai

Estijos uodų populiacija sumažė-
jo bent 400 po to, kai šioje Baltijos
valstybėje įvyko pirmasis uodų gau-
dymo čempionatas. 37 dalyviai susi-
rinko Tartu miesto aikštėje, norėda-
mi dalyvauti neįprastose varžybose.

Aikštė buvo padalinta į trijų kvadra-
tinių metrų plotus, kuriuose dalyviai
po vieną arba komandomis iš trijų
dalyvių 10 minučių bandė sugauti
kiek įmanoma daugiau uodų.

Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo testamente!

Los Angeles Lietuvos Vaikų vilties komitetas 
dėkoja rėmėjams už aukas 

2009.V.29 – 2010.V.15

$171,252: NN  $10,000: J. Glažė  $2,235: J. Raibys  $2,200: G. S. Jodelės
$2,000: G. R. Vitkai  $1,000: Seattle Lietuvos Dukterys, Lithuanian Club of Long
Beach  $800: I. Raulinaitienė  $600:  M. V. Gedgaudai, J. R. Jogos $500: A. V. Mi-
kuckiai  $455: L.R. Dičius Wiederman  $400: R.A. Stočkus  $374: J. Baipšys
$350: V. N. Lembertai   $300: A. V. Markevičiai, D. Navickienė, R. M. Newsom,
E. V. Radveniai, J. G. Talandžiai  $250: D. N Petroniai  $223: K. A. Reivydai
$200: P. Aras, H. Erickson, B. Gricienė, D. Janutienė, L. Jarašūnienė, K. J. Pet-
rauskai, R.R. Žemaitaičiai  $185: R.R. Kontrimai $170: A.B. Kliorės, G.J. Leš-
kiai, S. G. Milai  $165: R.D. Griciai $150:  A.A. Žemaitaičiai $135: R. Anelauskas,
E. Dovydaitienė, A. Mikalauskienė, B. Stočkienė, A. Stark  $120: A.A. Bliūdžiai
$110: A. D. Polikaičiai  $100:  O. S. Adams, A. Avižienis, L. A. Butkiai, A. Caro-
bus, J. Čekanauskienė, T. D. Dabšiai, D. V. Empakeriai, A.R. Gedgaudai, R.D.
Giedraičiai, G. Herzog, D. R. Hopkins, V. Jatulienė, I. Jodelienė, V. Kazlauskas,
M. A. Konstantinavičiai, S. Korienė, R. Kungienė, S. R. Lišauskai, Y. Z. Michaels,
A. Mitkevičienė, R. Mulokas, S. I. Petravičiai, R. L. Predkeliai, M. Pukštaitė, S.
Pukštas, D. Z. Rahbar, A. A. Raulinaičiai, E. A. Šilkaičiai, H. Surani, A. Tumas,
B. Tumosienė, V. A. Variakojai, L. A. Venckai, Z. B. Viskantos, D. Žemaitaitytė
$90: A. L. Baipšiai  $85: R. Novak, A. Kleven  $70: V.D. Anelauskai $50: R. Dab-
šys, L. Feldman, W. R. Finestone, L. Mažeikienė, V. Narutis, B. Prasauskienė, E.
I. Vilkai, V. Žemaitaitytė  $40: F. Barran, N. Railaitė, S. Stanes  $35: Ž. Gimbu-
taitė, A. Mickus $30:  A. Alilunas, B. Ruegger, P. Visvydas  $25: J. Gulbinas, A. Mo-
šinskienė, S. Plushner, D. Putna  $20:  E. Černienė, P.D. Grigaičiai, D. Jasiuko-
nytė, J. S. Lubin,  J. Radvenienė, R. A. Skripkus, R. Tamošenskaitė,G. Vygantas
$16:  I. Michiulienė  $10:  V.K., J.G. Narkevičiai, L.R. Prongos $5:  J.S., A. Skelienė

PRISIMINTI:
A.A. Konstanciją Prušinskienę:  $1,250:  R. G. Tompauskai
A.A. Gasparą Kazlauską: $100: V. D. Černiai, W. R.Finestone, V. N. Lembertai,
L. Mažeikienė, V. I. Pėteriai, V. R. Saliamonai $50: R. M. Amoroso, R. Ane-
lauskas, D. Navickienė, D. K. Nos, A. D. Polikačiai, K. A. Reivydai, A. I. Šėkai, P.
Sellers, G. Venckienė, E. I. Vilkai, K. Warner, V. V. Zeleniai, A. A. Žemaitaičiai
$25: C. H. Boussalis $20: J. Raibys, A. A. Vosyliai 
A. A. Vincentą Tuskenį: $100: I. Blessent $25: C.D. Woo
A.A. Laimą Stokienę:  $100: R. Anelauskas, A. A. Bliūdžiai $60: S. I. Petravi-
čiai $50: V. D. Anelauskai, S. J. Karūžos, G. Petraitienė $25: G. J. Leškiai, G. D.
Moors $20: O. Bernienė, A. D. Polikaičiai, A. A. Vosyliai, R. R. Žemaitaičiai 
A.A. Salomėja Nyerges: $200: P. Aras $120: NN $100: B. Gricienė, V. N. Lem-
bertai, J. Raibys, I. Raulinaitienė $50: D. Navickienė, O Ošlapienė $30: F.A. Guz-
man $20: D. Lovett, Ž. Van der Sluys $10: O. Daugėla, E. Kybartas, J. G. Narke-
vičiai
A.A. Eleanorą Sakalauskienę: $50: J. J. Venckai, K. E. Wright
A.A. Henriką Solį:  $100:  M.T. Dannheisser
A.A. Aldoną Valukonienę: $50:  A. Mošinskienė
A.A. Jadvygą Kontrimienę: $50: D. Navickienė $25: K. Osborne
A.A. Anelę Apeikienę: $100:  A. D. Polikaičiai $50: J. J. Venckai $40: D. Navic-
kienė $30: D. Janutienė $25: J. Raibys $20: J. Radvenienė $10: L. Stadalninkie-
nė, E. I. Vilkai $5: J. L. Markevičiai
A.A. Romą Venckų:  $585: G. Venckienė
A.A. Viktorą Augų: $250: J. Picerne $200: L. K. Kazlauskai $150: D. Miniskey
$100: T. D. Dabšiai, V. Štokas, Z. B. Viskantos $50: A. A. Fernandez, I. Jodelienė
$25: J. Radvenienė $20: G.V. Fernandez
A.A. Juozą Šepiką: $100:  J. Šepikienė
A.A. Algį Augūną: $25: E. Damijonaitienė
A.A. Joną Žmuidziną: $200: I. Raulinaitienė $100: P. L. Avižoniai, A. B. Klio-
rės, M. M. Tapper $60: NN $50: I. Jodelienė, R. R. Kontrimai, A. D. Polikaičiai
$30: A. A. Kudirkos $25: G. J. Leškiai

PAGERBTI:
Alfonsą Tumą gimtadienio proga: $50: D. Navickienė
Ireną Raulinaitienę Motinos dienos proga:  $35: Jūratė Raulinaitytė
Mikaliną Stančikienę gimtadienio proga:  $25: M. Newsom

Vaistai Vilniaus universitetinei ligoninei:  $300:  A. A. Raulinaičiai

Žaislai Kalėdų proga Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Trau-
matologijos skyriui: $100:  T. D. Dabšiai  $50:  A. L. Baipšiai, D. L. Gedgaudai
$40: R. J. Reivydai, J. A. Venckūnai $25:  D. Venckutė, D. D. Zauniai $20:  J. B. Mar-
tin $15: D.V. Marshall

Prašome aukas siųsti: 
Lithuanian Children‘s Hope, 

3020 Adirondack Ct., Westlake Village, CA  91362

A † A
ALEKSANDRA ŠALKAUSKAITĖ

Mirė 2010 m. birželio 17 d. Concord, Ohio, JAV.
Velionė gimė 1914 m. birželio 1 d. Šakynos kaime,  Šiaulių aps-

krityje, Lietuvoje.
1944 metais pasitraukė į Vokietiją, gyveno Lubeck DP stovyklo-

je. 1949 m. su motina ir broliais emigravo į Pittsburgh, Pennsyl-
vania, JAV.

Visi šeši broliai ir sesuo mirė prieš ją.
Paliko liūdesyje: jos dukterėčia Rauda Gelažienė ir Valdas Gela-

žis, kurių globoje baigė savo gyvenimą. Jų vaikai Julija Gelažytė,
Nida Gelažytė, Tadas Gelažis, Lilija Gelažytė ir Albertas Kereliai, jų
vaikai Rasa, Aliukas ir Ūla. Taip pat liūdi giminės JAV ir Lietuvoje.

Laidotuvių šv. Mišios įvyks birželio 26 d. 11 val. ryto Šv. Kazi-
miero parapijoje, Cleveland, Ohio.

A. a.  Aleksandra bus palaidota Pittsburgh, PA, Šv. Kazimiero
kapinėse, kur ilsisi jos motina ir brolis.

Nuliūdę šeimos nariai

IEÕKO DARBO

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
muosius namo remonto darbus. Tel.
708-691-6012.

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

* Vaikinas ieško bet kokio darbo.
Turi rekomendacijas, vairuotojo tei-
ses, kalba angliškai. Tel. 708-336-
8896.

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

Atkelta iš 9 psl.
Jis pašventė nemažai savo laiko

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo Vargdienių Seserų vienuoly-
nui Putnam, Connecticut valstijoje,
rėmė daugelį lietuviškų labdaros
organizacijų.

Vincas buvo mylintis vyras,
nuostabus tėvas, atsidavęs karys ir
giliai tikintis katalikas. Kaip ir
daugelis Amerikos lietuvių, jis pasi-
žymėjo nepalaužiama žmogaus vidine
dvasia. Nesvarbu, kokios aplinkybės
ar audros sukdavosi aplink jį, jei kas
paklausdavo: „Kaip Tau sekasi?”, jis
visuomet atsakydavo – „Puikiausiai.”

Nepaisant jaunystėje išgyventų
sunkumų ir vėlesnio gyvenimo ligų,
jis visuomet buvo geros nuotaikos,
viskuo domėjosi ir tryško džiaugsmu.
Jis mėgo darbuotis sode, gaminti
namuose vyną ir girą, taisyti daiktus

savo namų dirbtuvėje, skaityti ir
šokti.

Į amžinybę anksčiau už Vincą
2005 metais iškeliavo jo žmona Viltė.
Nuliūdę liko dukros Audrey (Audro-
nė) Gruss su vyru Martin, Lee (Vyga)
Childs su vyru Walton ir Kristina
Butvydas Bard. Kartu su jais liūdi
anūkai Kristina Horvath, John Gray,
Bentley Childs su žmona Libby, Eli-
zabeth Childs ir Alexander Bard bei
proanūkiai Steven ir Mark Horvarth.

Aukos a. a. Vinco Butvydo švie-
siam atminimui ir įamžinimui gali
būti siunčiamos Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių
Seserų vienuolynui adresu: Sisters of
the Immaculate Conception, 600 Li-
berty Highway, Putnam, CT 06260-
2503.

Kristina Butvydas-Bard

A. a. V. Butvydas – atsidavęs karys,
giliai tikintis katalikas

Estijoje įvyko pirmasis uodų gaudymo 
čempionatas

Meksikoje vyko kasmetinis klounų suvažiavimas
Birželio 17 d., ketvirtadienį, dau-

giau nei 200 klounų triukšmingai
šventė VI kasmetinį klounų suvažia-
vimą Mexico mieste, kurio tikslas –
sulaukti paramos ir pagarbos jų
menui. Klounai iš skirtingų Meksikos

regionų susirinko Xochimilco rajone,
esančiame į pietus nuo Mexico mies-
to, norėdami parodyti savo sugebė-
jimus, apsikeisti sumanymais ir įgyti
naujų įgūdžių.

Baigėsi ilgiausia istorijoje kelionė jūra
Reid Stowe, kuris savo laivu pro

Laisvės statulą atplaukė į New York
miesto įlanką, tai buvo labai ilgos
kelionės pabaiga. Jo kelionė, trukusi
1,152 dienas, yra ilgiausia jūros
kelionė istorijoje. Savo šeimos R.

Stowe nematė daugiau nei trejus
metus. O savo sūnų Darshen, kuriam
beveik dveji metai, jis pamatys pirmą
kartą. Keliautojo draugė išlipo iš
laivo po to, kai ėmė lauktis jo kūdikio.

Bus parduodamas senas Wall Street ženklas
Pirmą kartą „Cristie’s” aukcione

bus parduodamas New York miesto
istorinis ženklas. Ženklas stovėjo fi-
nansiniame rajone, Wall Street ir
Broadway gatvių sankirtoje, prieš
kompanijos „J.P. Morgan & Compa-
ny” pastatą, pastatytą 1914 m. Tuo

metu šis investicinis bankas buvo
pats stipriausias Wall Street. Aukcio-
no atstovų skaičiavimu, ženklo kaina
gali šoktelti iki 80 tūkst. dolerių.
Tiesa, manoma, kad pardavimo dieną
jis gali kainuoti dar daugiau.

Delfi.lt
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�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Laužas, dainos, šokiai, atgaivai
– alus, gaivi nantys gėrimai, ,,Ku ni -
gaikščių užeigos” pa tiektas lietuviš -
kas maistas. Tel. informacijai: 708-
207-8406. 

�Vakaronė su ypatingais sve čiais
iš Lietuvos – Kauno kunigų semina-
rijos dekanu prelatu Vytautu S. Vai -
čiūnu ir habilituotu humanitarinių
mokslų daktaru Alfonsu Motuzu,
VDU Katalikų teologijos fakulteto
Lie tuvos katalikų bažnyčios istorijos
centro direktoriumi, programos ,,Re -
ligija ir kultūra” Marijos radijo laidos
vedėju – vyks penktadienį, birželio 25
d., 7 val. v. Ateitininkų namuose, Le -
monte. Programoje:  pokalbis su sve -
čiais apie Katalikų bažnyčios is to rijos
studijų svarbą šių dienų pa saulyje,
apie teologijos mokslus studijuojan -
čius studentus Lietuvoje, kiti su
Bažnyčios mokslu susiję klausimai.
Visus kviečia Čikagos Atei tininkų
sen  draugių val dyba.

�Čikagos netradicinio kino festi-
valio svečias – Jonas Mekas. Birželio 25
d., penktadienį, 8:15 val. v. ir birželio
26 d., šeštadienį, 4:45 val. p. p. J. Me -
kas susitiks su festivalio, vykstančio
,,Gene Siskel Film Center”, 164 N.
State St., Chicago,  žiūrovais. Kvie -
čia me dalyvauti. Bilietus galite už -
sisakyti tel.: 800-982-2787. Dau giau
informacijos tel.: 312-846-2600.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Ade lės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa -
lėje. Lietuvių visuomenė, ypač jauni-
mas kviečiamas dalyvauti. Minėji mą
ruošia Ateitininkių Giedros korpora -

cija. Programoje  – aktorės Giedrės
Griš kėnaitės-Gillespie monospektak-
lis ,,Šviesos žiburys Sibiro taigoje” ir
mu zikinė programa, kurią atliks
mok sleiviai Žara, Mantas ir Zigmas
Kisieliai bei Dovas Lietuvninkas.

�LR Generalinis konsulatas New
York malo niai kvie čia jus į me ninin -
kės Jūratės Re kevičiūtės grafikos
darbų parodos ,,Įkyrus noras būti lai -
min gai” atidarymą liepos 1 d., ket vir -
tadienį,  nuo 6 val. v. iki 8 val. v. LR
Generaliniame konsulate,  New York,
420 Fifth Ave., 3rd Floor, New York,
NY 10018.   Parodos atidarymo vaka -
rą taip pat veiks meninin kės pa puo -
ša  lų paroda. Apie dalyvavimą prašo -
me pranešti tel. 212-354-7840, ext.
15 ar ba el. paštu info@ltconsny.org

�Kviečiame į lietuvišką šventę,
,,Lietuviais esame mes gimę!”, kuri
liepos 10 d. nuo 3 val. p. p. vyks Estų
na muose (4 Cross St. & Ve te rans
Hwy. Jackson,  NJ  08527). Pa minė si -
me Mindaugo karūnavimo die ną ir
Žal  girio mūšio 600-ąsias meti nes. Vė -
liau pakviesime Joninių links my -
bėms. Įėjimas – 10 dol. Jonai, Rasos
ir Mindaugai bus įleidžiami nemoka-
mai. Daugiau informacijos gausite el.
paštu tuviskabendrija@yahoo.com

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p.– pietūs, po jų – įvairiausi
už  siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
loterija.  Daugiau in for macijos el. paš -
tu: Daiva@rcn.com arba Diana nork@
yahoo.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Liepos 1 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, vyks susitikimas su režisieriumi ir ki -
no operatoriumi Aloyzu Jan čoru. Bus rodomi du jo sukurti filmai: ,,Ak -
ligatvis” (filmas skiriamas vi siems lie tuviams, žu vu siems toli ma jame Af ga nis -
tane) ir ,,Išt raukos iš die noraš čio” (pasakojimas apie gar sų jį ak torių Laimoną
Noreiką).  Teirautis tel. 773-582-6500 (Rita Janz).

Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t, šįmet vyks
rugpjūčio 22–29 die nomis. Regis tra cijos forma ir informacija apie dėstomus
kursus, reikalavimus ir sąlygas yra paskelbta Neringos stovykla vietės tin-
klalapyje www.neringa.org/meno.html.

Į 2010 m. stovyklą Jus maloniai kviečia programos vedėjos Danguolė
Kuolienė (danguole@kuolas.com; tel.: 781-383-6081), Janė Venckutė-Žirlienė
(mentorco@aol.com), Reda Limantienė (redavl@msn.com) ir Liuda Žiau-
grienė. No rinčius dalyvauti prašome išsispausdinti iš tinklalapio registracijos
lapą ir jį užpildžius, išsiųsti nurodytu adresu.

Stovyklos ,,Me no8Dienos 2009” dalyvės Danguolės Kuolienės (centre) grafi -
kos pamokoje.               Danguolės Kuolienės asmeninio archyvo nuotr.

Vermontan vėl kviečia ,,Meno8 Dienos” 

Sveikinu Jonus ir Jones vardo dienos proga:Sveikinu Jonus ir Jones vardo dienos proga:

Jonę Bobinienę, Berwyn, IL
Joną Gradinską, Chicago, IL
Dr. Janiną Jakševičienę, Oak Lawn, IL
Joną Kuprį, Riverside, IL
Jonuką Kuprį, Riverside, IL
Joną Pabedinską, Westchester, IL
Joną Krumplį, Cicero, IL
Janiną Šalnienę, Lemont, IL

Linkiu visiems daug džiaugsmo šios šventės proga.
Vietoj atvirukų skiriu 100 dol. Draugo fondui.

Marija Remienė

Neseniai 
JAV lituanistinėse
mokyklose 
nuskambėjo 
pa sku tinis skambutis
abiturientams. 

Nuotraukoje
Viktorija 
Šimkevičiūtė 
ir Rokas
Andriuškevičius
skambučiu į 
gyvenimo kelią 
išlydėjo Čikagos
lituanistinės 
mokyklos mokinius.

N. Aleksonienės
nuotr. 

Pilietinės iniciatyvos „Lietuva, Tėvyne mūsų” atstovai kreipiasi į JAV
Lietuvių Bendruomenės narius, kviesdami š. m. liepos 6 dieną 9 val.  v. (gyve -
na mosios vietos laiku) giedoti „Tautišką giesmę”.  Primenama, kad 2009 m.
liepos 5 d. mes visi kartu sugiedojome „Tautišką giesmę”. Tuomet garsiai ir
išdidžiai pasakėme pasauliui ,,Lietuvos vardui – 1000 metų!” Nustebinome
pasaulį ir pačius save. „Tūkstantmečio odisėjos” vardu kviečiama tęsti tai, kas
pradėta. 

Tegu visuotinis „Tautiškos giesmės” giedojimas aplink pasaulį tampa
nepakartojama naujojo tūkstantmečio tradicija, kurią puoselėja viso pasaulio
lietuviai.  Kviečiama kurti naują mūsų laikų tradiciją vardan pagarbos mūsų
šaliai ir jos žmonėms.

Prašoma apie ketinimą dalyvauti „Tautiškos giesmės” giedojime pranešti
el. paštu grazina@ambersail.lt pilietinės iniciatyvos „Lietuva, Tėvyne
mūsų” atstovei pasaulyje Gražinai Kapkovičiūtei.


