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•Telkiniuose. Kas naujo
Hartford, CT? Ronaoke,
VA lietuviai dalyvavo
,,Spalvų festivalyje” (p. 2)
•A. Brazauskas – tėvas,
bičiulis, vadovas? (p. 3, 9)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•Mokslo metų pabaiga ir
Jaunimo šventė Los An-
geles, CA (p. 4–5)
•Agronomei K. Indrei-
kienei – 100 metų (p. 5, 9)
•Mūsų stalui (p. 8)
•Netikėtumų ledynas (7)
(p. 9)
•Galerijai ,,Arka” – 20
metų (p. 10)

,,The Financial Times” ragina Europâ pasimokyti iš Baltijos šali¨
Londonas, birželio 30 d. (ELTA)

– Baltijos šalys tapo tikra valstybinių
finansų gydymo laboratorija. Graiki-
ja, Ispanija ir Didžioji Britanija tik
neseniai į rankas paėmė žirkles. O
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje išlaidų
mažinimo epocha prasidėjo jau seno-
kai, rašo įtakingas Didžiosios Brita-
nijos finansų dienraštis ,,The Finan-
cial Times”.

Kelią pramynė Estija, kuri šiais

metais biudžeto išlaidas sumažino su-
ma, prilygstančia 9,3 proc. šalies ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Lietuva
išlaidas sumažino 7,3 proc. BVP, o
Latvija – 6 proc. BVP. Palyginimui,
Didžioji Britanija per ateinančius
penkerius metus biudžeto išlaidas ke-
tina sumažinti 8 proc. BVP. Taupymo
šalininkų akyse Baltijos šalys tapo pa-
vyzdžiu visai Europai. Vietos politikai
prieš tokį vaidmenį neturi nieko prieš.

,,Mano patarimas yra paprastas:
pradėkite vykdyti biudžeto konsoli-
daciją kaip galima anksčiau, – laik-
raščiui ‘The Financial Times’ duota-
me interviu pareiškė Lietuvos minist-
ras pirmininkas Andrius Kubilius. –
Nelaukite, kol padėtis dar pablogės.”

Tačiau tiems, kurie mano, kad
griežtos taupymo priemonės kenkia
ekonomikos atsigavimui, Baltijos ša-
lių patirtis yra pamokanti istorija.

Buvusiems KGB bendradarbiams
uždrausta eiti vadovaujamas pareigas

Atiduodama paskutin∂ pagarba
prezidentui A. M. Brazauskui
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Vilnius, birželio 30 d. (ELTA) –
Šiandien laidojamas prezidentas Al-
girdas Mykolas Brazauskas. Į laido-
tuves ketina atvykti trys esami vals-
tybių vadovai, šeši kadencijas baigę
prezidentai, visas būrys kitų aukš-
to rango svečių. Atsisveikinti su pre-
zidentu į Prezidentūrą dvi dienas ėjo
vilniečiai ir miesto svečiai.

Dėl prezidento A. M. Brazausko
mirties Lietuvos ambasados užsienio
šalyse atvėrė duris norintiems pasira-
šyti užuojautų knygoje. Atvykę į Lie-
tuvos Respublikos ambasadą Wa-
shington, DC užuojautų knygoje pa-
sirašė Švedijos ambasadorius JAV Jo-
nas Hafström, Latvijos ambasadorius
JAV Andrejs Pildegovics.

Lietuvos ambasadoje Estijoje už-
uojautų knygoje pasirašė Estijos mi-
nistras pirmininkas Andrus Ansip,
Estijoje reziduojantys Lenkijos, Ispa-
nijos, Švedijos, Latvijos, Portugalijos,
Rusijos, Suomijos, Italijos, JAV ir
Moldovos ambasadoriai, Estijos vi-
suomenės veikėjai, Lietuvių Bend-
ruomenės Estijoje nariai.

Lietuvos ambasadoje Maskvoje
užuojautų knygoje pasirašė Švedijos
ambasadorius Rusijoje Thom Bertel-
man, pažymėjęs, kad Europa neteko
įžvalgaus ir drąsaus politiko.

,,Lietuva neteko iškilaus veikėjo,
pradėjusio naują laisvės, nepriklauso-
mybės filosofiją ir tuo įnešusio indėlį
į žmonijos civilizaciją. Lenkiu galvą

prieš didį žmogų, didį politikos talen-
tą. Nuoširdžiai užjaučiu Lietuvos
tautą, mirusiojo artimuosius”, – to-
kius užuojautos žodžius Lietuvos am-
basadoje Ukrainoje įrašė pirmasis Uk-
rainos prezidentas Leonid Kravčiuk.

Abu Rusijos vadovai – Vladimir
Putin ir Dmitrij Medvedev taip pat
rado šiltų žodžių Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 30 d. (Bernar-
dinai. lt) – Buvę slapti Sovietų Są-
jungos represinių struktūrų bendra-
darbiai iki gyvenimo pabaigos Lietu-
voje negalės eiti vadovaujančių pa-
reigų. Tačiau šis draudimas galios tik
asmenims, Liustracijos komisijos
naujai pripažintiems buvusiais slap-
tais bendradarbiais.

Tokią vadinamojo Liustracijos įs-
tatymo pataisą priėmė Seimas. Pa-
taisą palaikė beveik visų Seimo frak-
cijų atstovai. Pagal konservatorių Ka-
zimiero Kuzminsko ir Petro Luoma-
no pateiktą siūlymą, buvę slapti KGB
bendradarbiai, apie savo praeitį ne-
prisipažinę vadinamajai Liustracijos
komisijai, negalės eiti pareigų, į ku-
rias skiria Seimas, prezidentas, Sei-
mo pirmininkas, Vyriausybė arba mi-
nistras pirmininkas. Jie taip pat ne-
galės būti viceministrais, ministerijos
kancleriais, valstybės institucijos ar
įstaigos vadovais, jų pavaduotojais,
valstybinės ar savivaldybės mokyklos
vadovais. Tokiems bus uždrausta eiti
prokurorų, valstybės kontrolės parei-
gūnų, statutinių valstybės tarnautojų
pareigas. Jie negalės būti valstybės
tarnautojais ar civiliais statutiniais
valstybės tarnautojais krašto apsau-
gos sistemoje, atlikti tikrosios karo
tarnybos. Buvusiems slaptiems KGB
bendradarbiams taip pat uždrausta
dirbti Valstybės saugumo departa-
mente, Nukelta į 6 psl.

Švedijos ambasadorius JAV Jonas Hafström pasirašo užuojautų knygoje LR
ambasadoje Washington, DC. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Religiniû bendrijû
turtâ siùloma

îregistruoti jû vardu

Per pusantrų metų Liustracijos komi-
sijai prisipažino maždaug 1,500 bu-
vusių KGB darbuotojų ir agentų.

Zenekos nuotr.

Vilnius, birželio 30 d. (ELTA) –
Teisingumo ministras siūlo sudaryti
galimybes teisiškai įregistruoti reli-
ginių bendruomenių turtą, kurį so-
vietų valdžia buvo neteisėtai paskel-
busi nacionalizuojamu, tačiau jo ne-
perėmė ir paliko teisę toliau jį naudo-
ti religinėms reikmėms. Taip religi-
nės bendruomenės savo vardu galės
teisiškai įregistruoti joms visuomet
priklausiusius ir nuolat jų naudotus
pastatus.

Šiuo metu Lietuvoje kelių šimtų
religinės paskirties pastatų – bažny-
čių, cerkvių, varpinių, koplyčių ir kt.
– nuosavybės teisės nėra įregistruo-
tos, arba jos priklauso nebeegzistuo-
jančioms institucijoms. Neįteisinus
šių pastatų nuosavybės, juose vei-
kiančioms religinėms bendruome-
nėms kyla nemažai teisinių ir organi-
zacinių sunkumų išlaikant ir remon-
tuojant pastatus, užsakant komuna-
lines paslaugas, derinant paveldosau-
gos klausimus ir t.t.

Teisingumo ministras siūlo su-
daryti sąlygas visus minimus objek-
tus įregistruoti religinių bendrijų ar
bendruomenių, kurioms jie visuomet
ir priklausė, nuosavybe. Siekiant tai
padaryti, religinės bendruomenės tu-
rės Nekilnojamojo turto registrui pa-
teikti dokumentus, patvirtinančius,
kad atitinkama religinė bendrija ar
bendruomenė norimą įregistruoti ne-
kilnojamąjį turtą valdė iki 1948 m
birželio 19 d. ir nepertraukiamai juo
naudojosi bei tebesinaudoja iki šiol.
Įstatymo projektas pateiktas Vyriau-
sybei, jam turės pritarti ir Seimas.
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Kiek atslūgus diskusijoms ir
spekuliacijoms dėl Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios sprendimo ne-
nešti praėjusį šeštadienį mirusio
buvusio LR prezidento Algirdo
M. Brazausko karsto į Arkika-
tedrą, priminusioms prieš du
mėnesius vykusias panašias dis-
kusijas dėl Lenkijos prezidento
Lech Kaczynski palaikų palaido-
jimo Vavelio katedroje, nepra-
eis nė diena, kai su dar didesniu
įniršiu bus svarstoma, kur pa-
laidoti Anapilin iškeliavusio pre-
zidento palaikus. Jau pasigirdo
balsų, siūlančių atstatyti Žygi-
manto Augusto laikų bažnytėlę,
kurioje turėjo būti įrengtas jo
šeimos mauzoliejus, ir ateityje
ten perkelti ne tik Brazausko,
bet ir kitų šalies vadovų ir svar-
bių asmenų palaikus. O štai bu-
vęs parlamentaras Artūras Zuo-
kas, garsėjantis netikėtais su-
manymais, siūlo Brazauską lai-
doti Žemutinėje pilyje, greta
Katedros. Tad apsišarvuokime
kantrybe ir ruoškimės naujai
diskusijų bangai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kas naujo Hartford, CT?

ROANOKE, VA

Lietuviai dalyvavo ,,Spalvų festivalyje”

Gegužės mėnesį turėjome du ren-
ginius: Motinos dienos minėjimą ge-
gužės 9 d. ir Šv. Trejybės parapijos
bažnyčios 110 metines gegužės 29 d.
Motinos dienos minėjimą rengė JAV
LB Hartford apylinkė, o metines – pa-
rapija; bendruomenė prisidėjo su-
ruošdama vaišes po 4 val. p. p. šv. Mi-
šių. Mišias aukojo vyskupas Maccalu-
so, kuris po to atsilankė ir salėje. Mi-
šių metu gerai savo veikla žinomi
Charles ir Patricia Shimkai paminėjo
savo 50 m. vedybų sukaktį, atnaujin-
dami pažadus.

Per Motinos dienos minėjimą
eilėraštį deklamavo ir birbyne pagro-
jo Astos ir Edžio Nenortų sūnus, 9 m.
Adomukas. Jis taip pat retkarčiais
patarnauja per 9 val. r. lietuviškas
Mišias.

Hartford parapijos Šv. Trejybės
bažnyčia buvo įsteigta kun. Juozo
Žebrio 1900 metais birželio 22 d. Baž-
nyčia pradėjo veikti kaip koplyčia Šv.
Atpirkėjo vardu, vėliau vardas buvo
pakeistas į Šv. Trejybės. Būdamas
labai darbštus ir griežtas kun. Žebrys
įsteigė ir Šv. Andriejaus New Britain,
CT ir Šv. Juozapo Waterbury, CT baž-
nyčias. Šv. Trejybės metinių antroji
110 metų minėjimo dalis įvyks spalio
10 d., kur Mišias laikys prel. Edmun-
das Putrimas.

Birželio 13 d. Hartford LB su-
rengė tradicinį Birželio 14-osios mi-
nėjimą. Kaip paprastai, 9 val. ryte
vyko Mišios, kurių metu klebonas Ch.
Jacobs priminė skaudžią Lietuvos
praeitį. Mišių metu giedojo muz.
Jurgio Petkaičio vadovaujamas para-
pijos choras. Po to visi nešė gėles prie
parapijos kieme esančio kryžiaus,
sugiedojo „Marija, Marija”. Progra-
ma tęsėsi salėje su kalbėtoju Linu Ba-
nevičiumi ir „Sodžiaus” dainininkais,
vadovaujamais Raimondos Jalins-
kienės. Po programos visi vaišinosi
valdybos ir Kavos klubo atneštais
skanėstais, net sushi, padovanotais
dr. Rimo Krikščiokaičio. Nors tai
mums neįprastas patiekalas, jo nė
trupinio neliko.

Pasistiprinus vieni dar kalbėjosi,
kiti ėjo namo, o treti stumdė į krūvą
stalus, nes JAV LB apygardos pirmi-
ninkė Sigita Šimkuvienė-Rosen vi-
sus būrė Connecticut apygardos su-
važiavimui. Dalyvavo daugiau nei 20
žmonių iš visų valstijos apylinkių:
Hartford, New Haven, Waterbury,
Rytinio pakraščio (Putnam), Bridge-

port ir New Britain. Pagrindiniai
metinio suvažiavimo punktai buvo
lietuviškos mokyklos atgaivinimas,
apygardos valdybos papildymas ir pa-
galba Nekalto Prasidėjimo seselėms
Putnam, rengiant metinę gegužinę,
kuri šiais metais įvyks liepos 25 d.

Danutė Grajauskienė

Iš kairės: D. Grajauskienė, V. Kogelis, R. Nenortienė.

Prieš porą metų Roanoke, VA įsi-
steigė JAV LB skyrius, kuriam pir-

mininkauja Silvija Butkeraitytė su
padėjėjomis Monika Pintsch, Indre

Malaiškaite ir Stephen Candless.
Šiais metais, kaip ir pernai, visa gru-
pė lietuvių dalyvavo Roanoke miesto
,,Spalvų festivalyje” su savo vėliava,
tautiniais drabužiais, taip pat turėjo
savo stalą (stendą). Dalyviai turėjo
progos pasidairyti po Lietuvą varty-
dami albumą, nusipirkti gintaro ir
rankdarbių, paragauti žagarėlių, su-
žinoti daugiau apie Lietuvą.

Aplink Rotušę su vėliavomis ir
plakatais žygiavo 90 įvairių tautų, po
to kiekviena tauta sustojo ant scenos
nusifotografuoti. Kai kurių kraštų
dalyviai pasirodė su savo dainomis ir
šokiais. Nors diena buvo labai karšta,
žmonių buvo tikrai labai daug. O lie-
tuvių atvyko net iš Baltimore miesto
ir apylinkių.

Festivalyje dalyvavo ir JAV LB
Krašto valdybos atstovė Sigita Šim-
kuvienė-Rosen, kuri pernai atvykusi į
Roanoke padėjo Silvijai ir Monikai
prisijungti prie JAV Lietuvių Bend-
ruomenės.

Parengė Aldona Pintsch

Festivalio dalyviai (iš kairės): Aldona Pintsch, Donald Greene su Mykolu, Sil-
vija Butkeraitytė, Stephen McCandless, Indrė Malaiškaitė, Žana Clements-
Parfionova, dr. Brenda Laukaitis-Craine, neatpažintas, Stasys Draskinis, Mari-
lyn Laukaitis; priekyje Monika Pintsch su naujagimiu Aleksandru.

Dainuoja „Sodžius”.
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Kubilius – kaltas.
Kaltas. KALTAS

KÊSTUTIS GIRNIUS

EGIDIJUS VAREIKIS

Vieno gerbiamo Lietuvos istoriko
teigimu, istorijos rašymas labai nedė-
kingas dalykas. Istorija niekad nebus
objektyvi. Štai šiandien, prisiminda-
mi Algirdą Mykolą Brazauską, turi-
me pripažinti, kad vertiname jį vei-
kiau emociškai nei vadovaudamiesi
faktais apie nuveiktus ar nenuveik-
tus darbus. Vadinasi, nesame objek-
tyvūs.

Po kokių penkiasdešimties metų
bus galima viską vertinti be emocijų,
tačiau turėsime pripažinti, kad fak-
tas – ne objektyvi realybė. Faktai, at-
sieti nuo emocinės gyvenimo tikro-
vės, meluoja, ir dar kaip meluoja.

Kuris faktas tikresnis – ar Vo-
kietijos žurnale išspausdinta karika-
tūra, bylojanti, kad Brazauskas veda
lietuvius atgal į Kremlių, ar to paties
Brazausko pasirašytas Lietuvos pra-
šymas NATO narystei; estų suvere-
niteto dokumento pavadinimas „vie-
nadieniu drugeliu” ar paties didele
dalimi pasiūlytas atsiribojimas nuo
maskviškės kompartijos?

Žiniasklaidoje mirga tekstų apie
tai, kad gi buvo Brazauskas – ekono-
mistas – ar politikas, „savas vyrukas”
– ar autoritetingas viršininkas, ti-
piškas tautos tėvas – ar tipiškas tau-
tos sūnus. O jei jau taip, tai nelygu
kuris metraštininkas – Juodasis ar
Baltasis – šiandien geriau įvertintų
mus palikusio prezidento kelią ir dar-
bus.

Aiškinimai, kaip ir dera, šiandien
perdėm emocingi. Kuris pasakojimas
apie Brazausko populiarumą ir suge-
bėjimus teisingas, galima tik paspė-
lioti. Pasakojimus sukuria ne patys
politikai, o jų šalininkai arba prie-
šininkai.

Ar Brazauskas buvo sektinas pa-
vyzdys daugumai lietuvių? Emociškai
vertinant, pavyzdys ne pats geriau-
sias. Eilinis lietuvis, šioks ar anoks,
partinės karjeros nebuvo linkęs lai-
kyti nei gudria, nei moralia, o jau
meilės telefoninei teisei ar tipiškai
sovietinei korupcijai tai tikrai nebu-
vo. Na, veikiau jau geras inžinierius,
iš reikalo, o ne iš esmės partinis, ar
tik šiaip sau inžinierius.

Faktai neatsakys, kas tuomet
buvo jauno Algirdo Mykolo širdyje,
kuri karjera? Gal lietuviui ir smagu,
kad vadovas buvo veikiau nuodėmin-
gas negu šventuolis daugelyje gyveni-
mo sričių, tačiau čia ir vėl emocijos, o
ne faktai, emocijos, leidžiančios
mylėti arba nemylėti. Manyti, kad Jis
buvo kaip Mes, ar tik mums taip
atrodė.

Ar Brazauskas savimi atspindėjo
tą seną gerą santvarką, kurios no-
menklatūrai de facto priklausė? Klys-
ta tie, kurie mano, kad lietuviai my-
lėjo sovietinę santvarką. Žinoma, kad
nemylėjo, kitaip nebūtų stovėję Bal-
tijos kelyje. Tad Algirdui Mykolui rei-
kėjo simbolizuoti ne gražią praeitį,
bet veikiau patikimą ateitį.

Emocingai pasakysiu, kad šali-
ninkų skaičių, regis, kėlė tai, kad
„nuodėmingasis” Brazauskas tau-
tiečių negąsdino ilga skaistykla ir
kitokiomis bausmėmis, tad ne vie-
nam jo kelias į nepriklausomybę
galėjo patikti labiau nei griežtos kitų
politikos vadovų nuostatos ar aukšti
gyvenimo reikalavimai. Sovietinę
praeitį, o ypač jos nemalonumus bei
klaidas norėjo pamiršti ne vienas. O
jis davė galimybę. Kitaip sakant, Bra-
zauskas patiko ne toks, koks buvo, o
toks, koks rodėsi galintis ir norintis
būti. Viešųjų ryšių specialistai pasa-
kytų, kad sukurtas įvaizdis politiko,
kuris būtinai turi padaryti gerai.
Neatsitiktinai dauguma jo šalininkų
choru kartoja, kad prie Brazausko
nelipo kritika ar purvas. Nelipo, nes

tai visada praeitis, o jis mums rei-
kalingas ateičiai.

Ar buvo geras vadovas? Para-
doksalu, bet šioje vietoje Brazauskas,
tikriausiai pats to nenorėdamas, pa-
siekė labai daug, buvo, kaip Vaka-
ruose sakoma, Right man in the right
place at the right time.

Kai kurie vadybos teoretikai iš-
skiria keturis vadovų ar vadovų rū-
šis: pirmoji – tai vadovas (AŠ), kuris
viską žino, vadovauja įsakymais,
žiūri tik į rezultatą ir nepaiso kolek-
tyvo interesų. Antroji – (AŠ ir jie) –
pasiekimus mato kaip savo ir paval-
dinių nuopelną, tačiau rezultatai vis
dėlto svarbiau. Trečioji – (aš ir JIE) –
rūpinasi veikiau kolektyvo gerove nei
tikslo pasiekimu, bet už tai gali būti
savaip gerbiamas. Ketvirtoji – (JIE) –
savo pasiekimu laiko tai, kad rūpi-
nasi vien pavaldiniais ir yra jų myli-
mas.

Kuri iš jų buvo Brazauskas?
Nepatikėsite – turėjo visų vadovo
rūšių bruožų. O kadangi tie patys
teoretikai sako, kad kiekviena rūšis
yra tinkama tam tikru metu, Bra-
zauskui tiko iš esmės visi atvejai. Jis
nesigėdijo pabūti ir antras (jei to rei-
kėjo), prisiimti visą atsakomybę sau,
mokėjo neapleisti buvusių bendra-
darbių sunkmečiui užėjus (po pra-
laimėtų rinkimų). Gal štai čia ta
sėkmė?

Žurnalas „The Economist” pa-
stebėjo, kad su Nukelta į 9 psl.

A. BRAZAUSKAS – TĖVAS,
BIČIULIS AR VADOVAS?

Jei Andriaus Kubiliaus nebūtų, skubiai reikėtų jį sugalvoti. Kai atei-
na sunkūs laikai ir žlunga gero gyvenimo lūkesčiai, reikia atpirkimo
ožio. Lietuvos politinėje sistemoje tas vaidmuo tenka premjerui,

ypač jei jis ryžtingai dirba ir bent šiek tiek rūpinasi socialiniu teisingumu.
Kritika yra tiesiog užprogramuota.

A. Kubilius nesulaukia paramos, siekiant sutvarkyti valstybės finan-
sus ir sutelkti biudžetą. Vyriausybės planai dažnai kritikuojami, nors kri-
tikai nesiūlo rimtų kitų kelių. Apžvalgininkai ir politologai gali tenkintis
bendrybėmis, bet iš atsakingų politikų laukiama daugiau. Birželio 28 d.,
pirmadienį, A. Kubilius pažymėjo, kad atsakomybę dėl viešojo sektoriaus
skirtumo tarp pajamų ir išlaidų sumažinimo turi prisiimti ne vien Vy-
riausybė, bet ir Seimas bei prezidentė. Negalima tvirtai pritarti šiam teigi-
niui, bet jame yra nemažai tiesos. A. Kubilius neturėtų per daug reikalau-
ti iš Seimo ar opozicijos. Tačiau kaip premjeras ir savo partijos vadovas A.
Kubilius gali tikėtis palaikymo iš savųjų. Ir kad prezidentė aiškiau pasi-
sakytų.

A. Kubiliaus galia silpnėja. Seimo pirmininkė Irena Degutienė dažnai
atsiriboja nuo nepopuliarių Vyriausybės nutarimų. Į viešųjų kritikų gretas
įsirikiavo partijos patriarchas Vytautas Landsbergis, laidoje „Savaitės ko-
mentaras” pareikšdamas, kad Vyriausybė „užsikasė vienapusiškame, des-
peratiškame veikime, kaip suturėti biudžetą”. V. Landsbergis pasakė, kad
dėl perdėto dėmesio biudžetui nesprendžiamos kitos problemos, nepakan-
kamai dėmesio skiriama žmogui, jo jausmams, tad grėsmingai didėja gy-
ventojų nepasitenkinimas.

Biudžetas nėra viskas, bet jis nustato valdžios veiklos apmatus, ką val-
džia gali ir ko negali daryti. Kokį biudžetą ir finansų politiką įsivaizduoja
premjero politika nepatenkinti konservatoriai, kokius konkrečius pokyčius
jie siūlo? Jų žodis būtų svarus, nes jų partija kuria Vyriausybės politiką.

Auganti kritika kuria regimybę, kad partija nusigręžia nuo premjero.
Tai silpnina jau ir taip mažą jo populiarumą bei autoritetą, taigi ir galimy-
bę veiksmingai valdyti. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) grandai ir partija turi nutarti, ar jie palaiko Vyriausybės poli-
tiką, ar mano, kad reikia keisti ją, tad ir premjerą. Šiuo metu klausimas
yra retoriškas. TS-LKD neturi kuo pakeisti A. Kubiliaus ir rimtai nesvars-
to tos galimybės. O jei premjeras staiga praneštų, kad atsistatydina, parti-
joje kiltų sunkiai valdoma panika. Gal net daugiau nerimautų opozicija,
nes ji nėra pasirengusi valdyti.

TS-LKD turi deramai palaikyti finansų politiką, kuri sudaro šios Vy-
riausybės šerdį, arba turi rimtai mąstyti apie premjero keitimą. Jei partija
palaiko premjerą, tai turi palaikyti esminius Vyriausybės politikos žings-
nius. Dvilypė laikysena, retorinės adatėlės premjerui, atsiribojimas nuo
nepopuliarių sprendimų griauna pasitikėjimą savo, ne svetima Vyriausybe.

Ligi šiol prezidentė Dalia Grybauskaitė gana palankiai vertino Vy-
riausybės ūkio politiką, švelniai išreikšdavo kritiką. Pastaruoju metu jos
tonas paaštrėjo. Metiniame pranešime prezidentė kritikavo vadinamąjį
kraštutinį ekonomizmą, kuris užgožia Žmogaus svarbą. Pastabos buvo tai-
komos Vyriausybei.

Bet Vyriausybė turi galvoti apie konkrečius žmones (o ne tik apie
Žmogų), nustatyti, kurie gyventojai yra labiau pažeidžiami ar savarankiš-
kesni, kaip juos paveiks vienas ar kitas valdžios sprendimas. Reikia nutar-
ti, kiek lėšų skirti kuriai programai, kaip lėšas perskirstyti, kokius mokes-
čius didinti ar mažinti, ar tiesiog nieko nedaryti?

Šiomis dienomis prezidentė pasakė, jog tol nepriims jokių sprendimų
dėl Vyriausybės pasiūlymų mažinti motinystės išmokas ir ilginti pensinį
amžių, kol nebus apsispręsta dėl atlyginamojo mechanizmo sumažintoms
pensijoms. Metiniame pranešime ji pabrėžė, kad „dar bent keletą metų val-
stybė tikrai negalės būti dosni”. Kaip suderinti šias lyg ir prieštaringas
mintis? Kaip prezidentė įsivaizduoja pensijų atlyginimą, jei dar kelerius
metus ūkis augs vangiai, nedidės įplaukos į biudžetą, o išlaidas didins
augančios valstybės skolos? Jei dabar negalima sudurti galo su galu, kaip
bus rasta lėšų, gal net 1,5 mlrd. litų, atlyginimams? Sugriežtinta kova su
kontrabanda, kad ir kokia ji būtų veiksminga, negebės artimiausiu metu
užlopyti biudžeto skylių. Kokio dydžio atlyginimų žmonės gali tikėtis, ar
jos bus tik simbolinės? Aiškus prezidentės pasisakymas būtų svarbus, nes
ji yra vienintelis žmogus, kurio žodis yra autoritetingas.

Biudžeto politika susieta su mokesčiais. Premjerui nepasisekė įtikinti
koalicijos partnerių juos didinti. Lietuvos elitas priešinasi naujiems mokes-
čiams, nes supranta, kad vieną kartą įvedus naujus mokesčius, nesvarbu,
kokie jie būtų kuklūs, bus lengva juos didinti. Vyriausybė dabar siūlo 0,1
proc. apmokestinti visą nekilnojamąjį turtą (NT). Bet patirtis su pridėtinės
vertės mokesčiu rodo, kad egzistuojančius mokesčius lengva didinti. Todėl
pasiturintieji net aršiau priešinasi progresiniams mokesčiams.

Nukelta į 9 psl.

Ne mažesnė Lietuvos sėkmė ir tai, kad valstybei
vadovavo ir vėliau harmoningai papildė viena kitą trys
labai skirtingos asmenybės – Landsbergis, Brazauskas ir
Adamkus. Faktiškai jie ir sukūrė Lietuvos politiką, kuria
tapome jei dar ne Vakarų, taip bent Vidurio Europa.
Manau, kad tai buvo gera politika, kuriai reikia tęstinu-
mo, nepaisant to, kad viena iš jos sudėtinių dalių aplei-
do šį pasaulį.
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Mokslo metų pabaiga ir Jaunimo šventė
JOLANTA BAÇIULYTÈ

Pirmąjį birželio sekmadienį Los
Angeles, CA įvyko iškilmingos Šv. Ka-
zimiero šeštadieninės lituanistinės
mokyklos abiturientų išleistuvės ir
Jaunimo šventė. Iš ryto moksleiviai,
pasipuošę tautiniais drabužiais, mo-
kytojai ir tėveliai dalyvavo sekmadie-
nio šv. Mišiose. Visi mokinukai į baž-
nyčią įėjo iškilminga procesija, lydimi
savo pedagogų. Svečiams susirinkus į
salę, mokyklos chorelis pasveikino vi-
sus tradicine daina ,,Šiandien mūsų
šventė”. Ši daina specialiai ,,Spindu-
lio” ansambliui buvo sukurta žymaus
išeivio muziko Broniaus Budriūno
pagal Bernardo Brazdžionio eiles.

Mokyklos direktorė Marytė New-
som, pradėdama renginio programą,
pakvietė visus tylos minute pagerbti
mirusius Lietuvos Respublikos gar-
bės gen. kons. Vytautą Čekanauską ir
buvusį mokykos direktorių ir mokyk-
lų inspektorių Igną Medziuką. Tai du
ypatingai šviesaus atminimo asme-
nys, su kuriais lietuvių bendruomenė
atsisveikino praėjusių metų pabaigo-
je. Į prezidiumą buvo pakviesti LA
viešėjęs kunigas iš Kauno Oskaras
Volskis, Lietuvių Fondo atstovė Viole-
ta Gedgaudienė, JAV LB atstovas
Antanas Polikaitis, Tėvų komiteto
pirmininkas Virgis Kasputis, abitu-
rientų mokytojai Justė Brazdžio-
nienė ir Vytas Černius ir, pagerbiant
V. Čekanausko atminimą, jo našlė
Janina Čekanauskienė ir direktorė
M. Newsom.

Atšvęstos dvi nuostabios
šventės

Mokyklos vadovė perskaitė mok-
slo metų apžvalgą ir priminė, kad
šiais mokslo metais mokykla atšventė
dvi nuostabias šventes – Lietuvos
vardo tūkstantmetį ir mokyklos 60-
metį. Buvo prisimintos svarbiausios
progos ir renginiai, pagerbti buvę
mokyklos direktoriai ir mokytojos.
Taip pat buvo pristatytos šiais mok-
slo metais besidarbavusios 25 moky-
tojos ir pagalbininkai, jiems įteiktos
rožių žiedų segės.

Šv. Kazimiero šeštadieninę litua-
nistinę mokyklą šįmet iš 145 besimo-
kančių mokinių baigė trys abiturien-
tai: Tadas Mikuckis, Silvija Delekai-
tė ir Kristina Bartašiūtė. M. New-
som pristatė abiturientų tėvelius ir
kartu su J. Čekanauskiene ir V. Kas-
pučiu įteikė atestatus ir atminimo
dovanas: JAV LB Kultūros tarybos iš-

leistas knygas ,,Lietuvių paveldas
Amerikoje”, Raimundo Lapšio paga-
mintus stiklo papuošalus ir ,,Spindu-
lio” ansamblio istorinę apžvalgą. Abi-
turientai tarė paskutinį žodį – jie
atsisveikino su mokykla ir draugais,
pajuokaudami ir tuo pačiu dėkodami
tėveliams už kantrybę ir nepailsta-
mus raginimus anksti keltis ir atvyk-
ti į lituanistinę mokyklą kiekvieną
šeštadienį.

Abiturientai visuomet
laukiami

Tadas Mikuckis, kurio tėvai ir
vyresnieji broliai taip pat baigė Šv.
Kazimiero lituanistinę mokyklą, yra
ypatingo stropumo mokinys, skautas,
šokėjas, daugelio lietuviškos parapi-
jos renginių dalyvis. Mokslo metų
užbaigimo proga jis buvo apdovano-
tas Rūtos Aneliauskienės atminimo
500 dolerių stipendija, kurią įteikė
jos vyras Rimas. Onos Razutienės
vardo premija įteikta Tadui už pa-
vyzdingą dalyvavimą lietuviškoje
veikloje. Šią premiją Tadui įteikė ak-
tyvioji Los Angeles šokių vadovė
Danguolė Varnienė.

Lietuvos vyčių vardu Petro San-
danavičiaus atminimo stipendijas
abiturientėms Silvijai ir Kristinai
įteikė Marytė Šepikaitė ir Petro sesuo

LOS ANGELES, CA

M. Newsom. Abiturientė Silvija De-
lekaitė 2003 metais su šeima atvy-
kusi į JAV, lietuviškoje mokykloje nuo
šeštos klasės visada buvo geriausia
mokinė, tapo kandidate į patyrusias
skautes. Meilė lietuviškai dainai ir
šokiui ją nuvedė į „Spindulio” kolek-
tyvą, su kuriuo dalyvavo šokių šven-
tėje LA. Abiturientė Kristina Barta-
šiūtė gimė Kaune, nuo 10 metų gyve-
na California ir yra vertinga padėjėja
administraciniuose mokyklos reika-
luose. Kristina, dar besimokydama
seminaro klasėse, jau talkino laisvu
nuo pamokų laiku ir toliau ketina
sugrįžti darbuotis mokykloje.

Žinoma, anot mokyklos direkto-
rės M. Newsom, visi mokiniai, bai-
giantys mokyklą yra nuoširdžiai lau-
kiami, jų pagalba įvairiuose organiza-
ciniuose darbuose yra didžiai vertina-
ma. Abiturientus ir jų mokytojas
sveikino: V. Gedgaudienė, A. Polikai-
tis, kun. O. Volskis, V. Kasputis. Ren-
ginyje viešėjo ir mokinius pasveikino
rašytoja Birutė Marcinkevičiūtė iš
Lietuvos. Jos knyga ,,Marija ir Pūke-
lis” padovanota geriausiems moki-
niams. Dešimtos ir devintos klasių
mokiniai Matas Empakeris ir Vilius
Vyšniauskas atsisveikino su abitu-
rientais ir palinkėjo jiems išsinešti
pačius geriausius įspūdžius iš lietu-
viškos mokyklos.

Mokiniams – ne tik pažymių
knygelės, bet ir dovanos

Mokytojos padalijo visų klasių
mokiniams pažymių knygeles ir mo-
kyklinio metraščio kopijas (CD).
Buvo iškviesta kiekviena klasė su
auklėtoja – nuo pačių mažiausių
,,Kiškių” iki vienuoliktos klasės se-
minaristų. Geriausi mokiniai apdova-
noti knygomis ir pagyrimo lapais,
mažiesiems mokinukams išdalintos
Lietuvių Fondo dovanėlės. Buvo ap-
dovanota 15 mokinių, kurie lankė
mokyklą ir nepraleido beveik nė vie-
no šeštadienio, tai pat JAV LB Švieti-
mo tarybos rašinių ir piešinių kon-
kursų nugalėtojai – septintokė Eglė
Urbonaitė ir pirmokas Gus Bernota.
Pagerbtos su mokykla atsisveikinan-
čios mokytojos Žydra Van der Sluys ir
Gailė Radvenytė-Hayden ir tėveliai,
kurie aktyviai dalyvavo mokyklos gy-
venime. Švietimo tarybos dovanomis
pagerbtos ilgametės mokytojos: Gailė
Radvenytė-Hayden ir raštinės dar-
buotoja Laima Gajauskienė, įteikta
gėlių puokštė visų mylimai direktorei
M. Newsom. Mokyklos vadovė dėkojo
mokyklos rėmėjams, LA sporto ko-
mandai ,,Banga”, kuri krepšinio tur-
nyre laimėtą 1,000 dolerių premiją pa-
skyrė mokyklai, Kristinai Kazlaus-
kienei už metraščio paruošimą CD
formate, mokyklos 60 metų jubilie-
jaus rengėjams, tėvų komitetui: V.
Kaspučiui, L. Polikaičiui, R. Žukie-
nei, J. Gulbinienei ir parapijos kle-
bonui Tomui Karanauskui.

Tradicinė Jaunimo šventė

Los Angeles ne naujiena, kai abi-
turientų išleistuvės ir mokslo metų
pabaiga sutampa su Jaunimo švente.
Per 60 mokyklos gyvavimo metų
Jaunimo šventė vyksta kasmet – jau
54 kartus. Šokį ir dainą nuo pirmųjų
mokyklėles įkūrimo dienų LA lietu-
vių kolonijoje įskiepijo tradicijų puo-
selėtoja Ona Razutienė. Kai Jaunimo
ansamblis išaugo už mokyklėlės ribų,
O. Razutienė sugalvojo tobulinti dai-
nų ir šokių programą, dažnai įjung-
dama vaidinimus ir sukurtus kultū-
rinius pasirodymus. Tokiu būdu atsi-
rado Jaunimo šventė. Šios šventės
tradicijos yra tęsiamos O. Razutienės

,,Spindulio” šokėjai.

Mokyklos choras. Inos Petokas nuotraukos
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Agronomei Kazimierai
Indreikienei – 100 metų!

APIE TARPUSAVIO SUPRATIMÂ TARP LIETUVIŠKÛ
BRIGHTON PARK IR MARQUETTE PARK PARAPIJÛ

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,, kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. birželio 19-ąją d. (gimusi
birželio 16 d.) savo name Marquette
Park vaikų, vaikaičių, provaikaičių
bei kitų artimų jai žmonių būryje ag-
ronomė Kazimiera Indreikienė at-
šventė savo 100-ąjį gimtadienį. Tą
dieną išgirdo ji daug sveikinimų ir
linkėjimų, buvo apjuosta gražia tau-
tine juosta su šimtmečio sveikinimu,
giminių atsiųsta iš Lietuvos.

Šiais laikais nebe retenybė su-
laukti 100 metų jubiliejaus, bet  tokio
amžiaus būti dar tokiai energingai,
tiek daug kuo domėtis ir darbuotis
savo namuose, darže ir darželyje – re-
tokai pasitaikantis atvejis.

Su ja susipažinau viename Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
renginyje, kada sėdėjome prie vieno
stalo ir apie daug ką įdomiai kalbė-
jomės. Tada sužinojau, kad birželio
mėnesį jai sueis 100 metų. Niekada
tiek jai nebūčiau davusi. Ji man atro-
dė gerokai jaunesnė. Nėra ko stebė-
tis! Iš pokalbio prisimenu jos kasdie-
ninę rutiną: keliasi anksti, pasimel-
džia, tada padaro lengvą mankštą ir
eina prie dienos darbų.

K. Indreikienė yra gimusi 1910
m. birželio 16 d. Šimonyse, pasiturin-
čių ūkininkų Kazimiero ir Febronijos
Dalindų šeimoje, išauginusioje ir į
aukštuosius mokslus išleidusioje vi-
sus savo vaikus: sūnus Vladą, Kleopą,
Kazimierą, Povilą, Antaną ir dukteris
Kazimierą ir Oną. Gyvi likę yra Ka-
zimiera ir brolis Povilas Kanadoje.
Motina buvo ištremta į Sibirą. Vaikai,
artėjant antrajai sovietų okupacijai,
pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje liko
tik  Vladas.

Kazimiera 1940 m. ištekėjo už
Alfonso Indreikos. 1944 m. pasitrau-
kė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje,
Meerbeck. 1949 m. atsikraustė į JAV.
Į Čikagą atvyko 1950 m. ir apsigyve-
no Bridgeport rajone. Nuo 1957 m.
iki šiol gyvena nuosavame name Mar-
quette Park, nes jai ši apylinkė patin-
ka. Kazimiera užaugino sūnų Gedi-
miną ir dukrą Dalią. Turi tris duk-
ters vaikaičius (Luis, Alfonsą ir
Jurgį) ir keturias provaikaites. Yra
baigusi Dotnuvos Žemės ūkio akade-
miją (1934 m.). Apie jos išsimoksli-
nimą ir darbą „Kupiškėnų enciklope-
dijoje” rašoma, kad pradžios mokyklą
ji lankė Šimonyse, mokėsi Kupiškio
progimnazijoje. Nuo 1926 iki 1930 m.
– Panevėžio gimnazijoje. 1930–1934
m. studijavo Dotnuvos  žemės ūkio
akademijoje Namų ūkio skyriuje.
Nuo 1934 m. rudens ji buvo Biržų
apskrities namų ruošos instruktorė

agronomė. Vokiečių okupacijos me-
tais mokytojavo Panevėžio žemės
ūkio ir namų ruošos mokykloje.

Kazimiera – ateitininkė nuo pat
jaunystės. Ji buvo veikli Agronomų
sąjungos ir Panevėžio klubo narė.
Priklauso Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijai ir kiekvieną sekma-
dienį dalyvauja šv. Mišiose, sumoje, o
paskui atsilanko „Seklyčioje” papie-
tauti.

K. Indreikienė yra „Draugo” skai-
tytoja nuo pat pirmųjų dienų Ameri-
koje. Skaito ir „Dirvą” bei lietuviš-
kas knygas, nes regėjimas geras.
Džiaugiasi ir gera atmintimi, tik
klausa suprastėjusi.

Ji mėgsta daržininkystę, gėles.
Augina agrastus, serbentus (anks-
čiau ir avietes), pomidorus, žirnius.
Darželyje prižiūri rožes, lelijas, ama-
rilius, karklelius, gvazdikus, rūtas,
bijūnus, petunijas. Iš uogų verda
uogienes, ir valgo jas iki kito derliaus.
Kazimiera taip mėgsta gėles, kad
gimtadienio proga pati pasodino ir
naujų. Nors yra norinčiųjų padėti, ji
šio darbo nepatiki niekam.

Ji mėgsta gaminti valgius, siu-
vinėti, verti kalėdinius šiaudinukus.
1972 m. lankėsi Lietuvoje ir pirmą
kartą po karo susitiko su Motina, grį-
žusia iš Sibiro.

Dalindų gražaus ūkio jau nebėra.
Ten stovi dabar Dalindų šeimos kry-
žius, pastatytas 1994 m.

Nukelta į 9 psl.

dukros D.  Varnienės. Birželio 6-osios
sekmadienį mokslo užbaigimo iškil-
mes ir Jaunimo šventę stebėjo ne tik
mokiniai ir tėveliai, bet ir vyresnioji
parapijiečių karta, menanti pirmą-
sias Jaunimo šventes, kuriose patys
šoko ir dainavo. Šių metų liepos mė-
nesį 30 dainininkų vyks į IX Lietuvių
dainų šventę Toronto, Kanadoje,
taigi, žiūrovai turėjo progą išgirsti
dalį programos, kurią jaunieji dai-
norėliai ruošia šventei.

Mokyklėlės choras, vadovauja-
mas muziko Viktoro Ralio ir D. Var-
nienės, padainavo dvi dainas, kurias
išmoko Dainų šventei: ,,Buvo žodis
Lietuva” ir ,,Mes ateitis, rytojaus vil-
tis”. Vyresniųjų Šv. Kazimiero para-
pijos choras buvo pakviestas atlikti
žinomas ir mėgiamas dainas: ,,Kur

giria žaliuoja” ir ,,Viešpaties lelija”.
Nuskambėjus dainoms, jaunimas
pašoko smagių tautinių šokių. Ma-
žieji vaikai šoko ir dainavo ,,Du gai-
deliai” ir ,,Pasėjau kanapę”(O. Razu-
tienės sukurtas šokis vaikams), o vy-
resnieji šokėjai atliko mėgiamus šo-
kius: ,,Čigonėlį”, ,,Gyvatarą”, ,,Suba-
tėlę”. 

,,Spindulio” studentų jaunimo
grupė pristatė naują šokį ,,Saulės
vartai”. Simboliškai atverdami var-
tus vasarai, su lietuvišku žodžiu, šo-
kiu ir daina jaunieji atlikėjai atsi-
sveikino su mokykla. Laukia pasiro-
dymai Toronto mieste liepą, LA Lie-
tuvių dienų šventėje spalį, na, o šių
metų pabaigoje ,,Spindulys” ruošiasi
šokti ir dainuoti su tautiečiais Aust-
ralijoje. 

Mokyklos direktorei M. Newsom įteikiama gėlių puokštė.

Abiturientai.

Jubiliatė Kazimiera Indreikienė apsupta artimųjų. 

Gyvenime visko būna – sako
žmonės. Būtų gerai, kad viskas vyktų
sklandžiai – su tiesa, šviesa, kad visi
būtų patenkinti. Bet taip nėra. Gal-
vojame apie pasikeitimus mūsų lietu-
viškose parapijose ir darosi graudu,
nemalonu, kad, atrodo, nėra daug tos
Dieviškos meilės, tarpusavio suprati-
mo.

Brighton Park Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo lietuviš-
kos parapijos dvasios vadas kun. Jau-
nius Kelpšas, 10 metų dirbęs šioje pa-
rapijoje, yra pasiruošęs aptarnauti
net dvi lietuviškas parapijas Čikago-
je. Bet iš Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos Marquette Park atei-
na žinios, kad lietuvių kunigo nebus
Brighton Park parapijoje. Bet tiesa
yra ta, kad jokių pakeitimų čia nėra ir
nebus! O kad kiti net vilioja parapi-
jiečius, skaitovus ir giedorius į kitą

parapiją, yra negražu ir neetiška! 
Tokie gandai veda prie nesusi-

pratimų. Marquette Park jau seniai
nėra lietuvybės centras Čikagoje.
Daug lietuvių jau seniai išsikėlė iš to
rajono, o Brighton Park gyvena dau-
giau negu tūkstantis lietuvių, kurie,
deja, ne visi ištikimai lanko Brighton
Park lietuvišką parapiją. Tad nema-
nau, kad kas norėtų išardyti šį lietu-
vybės centrą – šią šimtametę šven-
tovę, kur lietuviai milijonus investa-
vo tikėdami Lietuvos ateitimi. Nori-
me, kad ateities kartos galėtų ir tu-
rėtų vietą, kur galėtų melstis ir
džiaugtis kartu lietuviškoje, katali-
kiškoje dvasioje! 

Vilija Vakarytė, Brighton Park
parapijos choro pirmininkė

Jurgis Vidžiūnas, Brighton
Park parapijos choro narys, buvęs
Lietuvių Operos vicepirmininkas
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Atkelta iš 1 psl. miru-
siam pirmajam Lietuvos prezidentui.
„Eidamas prezidento, Seimo pirmi-
ninko ir Vyriausybės vadovo pareigas
A. M. Brazauskas skyrė daug dėme-
sio dvišaliams santykiams su mūsų
valstybe, už savo indėlį šioje srityje
jis pagerbtas aukštu Rusijos valsty-
bės apdovanojimu”, – teigia D. Med-
vedev, birželio 17 d. A. M. Brazauską
apdovanojęs Garbės ordinu už indėlį
plėtojant Lietuvos ir Rusijos santykius.

Lenkija šiuo metu prezidento ne-
turi, tačiau iškilus lenkas, vadovau-
jantis Europos Parlametui Jerzy Bu-
zek vienas pirmųjų pareiškė užuojau-
tą lietuvių tautai.

„Reiškiu pagarbą prezidentui A.
M. Brazauskui už svarų indėlį į jo
tautos valstybingumą bei nepriklau-
somybę ir už sėkmingą Lietuvos įsi-
liejimą į Europos Sąjungos šeimą bei

NATO. Prezidentas A. M. Brazaus-
kas su savo šalimi nuėjo ilgą kelią –
būdamas vienas Komunistų partijos
vadovų jis nusprendė prisidėti prie
Dainuojančiosios revoliucijos ir pa-
dėjo savo šaliai tapti gerbiama bei ne-
priklausoma valstybe, ES nare. Jis
priklauso legendinių Vidurio ir Rytų
Europos vadovų kartai, kurios dėka
šiandien gyvename suvienytoje ir
laisvoje Europoje”, – rašo J. Buzek.

Šv. Mišios už Anapilin iškeliavusį
prezidentą A. M. Brazauską bus au-
kojamos be buvusio šalies vadovo
karsto – tokį sprendimą, vyskupo
Juozo Tunaičio teigimu, priėmė Jo
Eminencija kardinolas, metropolitas
Audrys Juozas Bačkis. Kol kas vysku-
pas neatskleidė šio sprendimo, visuo-
menėje sukėlusio nemažai priešta-
ringų vertinimų, priežasčių. 

Vilnius, birželio 30 d. (BNS)  –
Tarp dešimties kino juostų, pristaty-
tų Europos Parlamento (EP) LUX ki-
no apdovanojimams, yra režisieriaus
iš Lietuvos Šarūno Barto juosta „Eu-
razijos aborigenas”. 

Už filmą „Eurazijos aborigenas”
Š. Bartas gavo ,,Sidabrinės gervės”
apdovanojimą. Lietuvio filmas pirmą
kartą varžysis dėl EP kino apdova-
nojimo. Filmas „Eurazijos aborige-
nas” pasakoja apie nusikaltėlio klajo-
nes tarp Prancūzijos ir Lietuvos. Nuo
persekiojimo bėgantis žmogus, kurį
suvaidino pats režisierius, priverstas
sprukti per šaltą Rytų Europą tikėda-
masis rasti prieglobstį Prancūzijoje.

Šių metų LUX apdovanojimui
taip pat pristatytas filmas „Platono
akademija” (rež. Filippos Tsitos,
Graikija ir Vokietija), „Paskalio bib-

lioteka” (rež. Szabolcs Hajdu, Veng-
rija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir
Rumunija), „Svetimi” (rež. Feo Ala-
dag, Vokietija), „Nelegalus” (rež. Oli-
vier Masset-Depasse, Belgija), „Aš
esu meilė” (rež. Luca Guadagnino,
Italija), „Vilko burna” (rež. Pietro
Marcello, Italija), „Lurdas” (rež. Jes-
sica Hausner, Austrija, Prancūzija ir
Vokietija), „Garbės medalis” (rež. Ca-
lin Peter Netzer, Vokietija ir Rumu-
nija) ir „R” (rež. Tobias Lindholm ir
Michael Noer, Danija), pranešė EP
biuras Vilniuje. Iš šio sąrašo bus at-
rinktos tys juostos, kurios bus prista-
tytos per Venecijos kino festivalį lie-
pos 27 dieną.

Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 19
d. šie filmai bus rodome EP rūmuose
Briuselyje. Europarlamentarai bal-
suodami išrinks laureatą, kuriam
lapkričio 24 dieną Strasbūre bus
įteiktas LUX kino apdovanojimas.

Europos Parlamentas finansuos
apdovanojimą laimėjusio filmo verti-
mą į visas oficialias ES kalbas bei pri-
taikymą klausos bei regėjimo sutriki-
mų turintiems žiūrovams, taip pat pa-
rems filmo išleidimą DVD formatu.

EP LUX apdovanojimas kasmet
teikiamas filmui, atskleidžiančiam
europinių vertybių universalumą ir
kultūrinę žemyno įvairovę.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Nebebus skiriamos valstybin∂s
pensijos už nuopelnus

Atiduodama paskutin∂ pagarba
prezidentui A. M. Brazauskui

Maskva, birželio 30 d. (ELTA) –
Lietuvos pareigūnai atsisakė Rusijai
išduoti du asmenis, įtariamus teroris-
tine veikla, pareiškė Interpolo biuro
prie Rusijos vidaus reikalų ministeri-
jos vadovas Timūr Lachonin.

Pasak jo, Lietuvos pareigūnų at-
sisakymas aiškinamas tuo, kad įta-
riamiesiems Lietuvoje suteiktas pa-

bėgėlių statusas. Pareigūnas teigė,
kad dar penkis įtariamuosius teroriz-
mu Rusijai išduoti atsisakė Vokietija
ir Bulgarija.

Kaip teigia Interpolo nacionali-
nis centrinis biuras prie Rusijos vi-
daus reikalų ministerijos, visi įtaria-
mieji yra įtraukti į dėl teroristinės
veiklos ieškomų asmenų sąrašą.

Buvusiems KGB bendradarbiams
uždrausta eiti vadovaujamas pareigas 

Jau nupirkta daugiau nei 
7,200 ,,Laisv∂s kelio” plyt¨�

Lietuva neišduoda îtariamûjû terorizmu

Vilnius, birželio 30 d. (ELTA) –
Nuo 2011 metų nebebus skiriamos
naujos pirmojo ir antrojo laipsnių
valstybinės pensijos už nuopelnus, o
asmenys, kurie įgis teisę gauti vals-
tybinę ir socialinio draudimo našlai-
čių pensijas, jų pasirinkimu gaus tik
kurią nors vieną. Seimas priėmė ati-
tinkamas Valstybinių pensijų įstaty-
mo pataisas. 

Teisės akto projekto aiškinama-
jame rašte pažymima, kad nuo 2011
m. nebeskiriant naujų pirmojo ir ant-
rojo laipsnių valstybinių pensijų už
nuopelnus, bus sutaupyta 313,200
litų, 2012 m. – 360,000 litų. Pagal iki
šių metų pabaigos galiojančią tvarką,
per metus minėtų pirmojo laipsnio
pensijų galėjo būti skirta 15, o antro-
jo – 45 pensijos. 

Ši naujoji tvarka galios tik nau-
jai, t. y. nuo 2011 metų, skiriamoms

valstybinėms ir socialinio draudimo
našlaičių pensijoms. Tuo tarpu dabar
minėtas pensijas gaunantys žmonės
ir toliau gaus abi išmokas.

Seimas taip pat pritarė Vyriau-
sybės siūlymui kitais metais palikti
450 litų pareiginės algos bazinį dydį.
Bazinis dydis taikomas valstybės
politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų,
valstybės tarnautojų pareiginėms al-
goms, Konstitucinio Teismo teisėjų
atlyginimams ir karių tarnybiniams
atlyginimams bei kitoms teisės aktais
nustatytoms išmokoms apskaičiuoti.

Pareiginės algos bazinį dydį Sei-
mas turi patvirtinti kiekvienais me-
tais. 2009 metais buvo nustatytas
475 litų bazinis dydis, tačiau metų vi-
duryje jis buvo sumažintas iki 450
litų. Toks pat pareiginės algos bazinis
dydis taikomas ir šiemet.

Režisierius Šarūnas Bartas. 
Bernardinai.lt nuotr. Atkelta iš 1 psl.    diplomatinė-

je tarnyboje, eiti pareigas, susijusias
su Lietuvos ar užsienio valstybių,
tarptautinių organizacijų įslaptintos
in-formacijos naudojimu ar tokios
informacijos apsauga.

Į uždraustų pareigų sąrašą pate-
ko ir registro tvarkymo įstaigos vado-
vo, jo pavaduotojo pareigos arba pa-
reigos, tiesiogiai susijusios su regist-
rų duomenų valdymu ar tvarkymu,
taip pat valstybės informacinę siste-
mą tvarkančios įstaigos vadovo parei-
gos ir pareigos, tiesiogiai susijusių su
valstybės informacinių sistemų val-
dymu ar tvarkymu.

Pasak Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto (NSGK) pir-
mininko Arvydo Anušausko, šie nu-
statyti ribojimai – labiau teoriniai,
nei praktiniai.

,,Jie galiotų tik naujiems pripa-
žintiems, bet tokia galimybė vis dėlto
daugiau teorinė, į tas pareigas keti-
nančių eiti asmenų ir dabar jau ne-
buvo matyti. Priimta nuostata grei-
čiausiai praktiškai nebus pritaikyta
žmonėms”, – tvirtino A. Anušauskas.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto vicepirmininkas Julius Saba-
tauskas svarstė, kad dėl Seimo priim-
tos nuostatos Europos žmogaus tei-
sių teisme vėl pasipils skundai iš Lie-
tuvos. Lietuva yra pralaimėjusi kele-
tą bylų Europos žmogaus teisių teis-
me dėl to, kad dabar galiojančiame
Liustracijos įstatyme ribojimas eiti
tam tikras pareigas buvusiems kad-
riniams KGB ir slaptiems bendradar-
biams numatytas ir privačiame sek-
toriuje. Pasak Strasbūro teismo, dėl to

Lietuva pažeidė savo piliečių teises.
Anot A. Anušausko, Liustracijos

komisija šiemet turėtų peržiūrėti
apie 200 bylų ir priimti sprendimus,
ar pakanka duomenų žmogų pripažin-
ti slaptu KGB bendradarbiu, ar ne. 

Seimas taip pat pavedė Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrui nuo sausio 1 dienos iš
Valstybės saugumo departamento
perimti slaptais KGB bendradarbiais
pripažintų asmenų dokumentus ir
pradėti juos viešinti.

,,Pagrindinis ribojimas viešinant
dokumentus – kad nebūtų paskelbti
duomenys apie prisipažinusius asme-
nis”, – sakė A. Anušauskas. Kokius
dokumentus ir kaip viešinti, palikta
spręsti pačiam centrui.

Dar viena priimta naujovė Liust-
racijos įstatyme – kad 1992 m. Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo deputatų komisijai prisipažinę as-
menys bus apsaugoti taip pat, kaip ir
prisipažinusieji Liustracijos komisijai
pagal 1999 m. įstatymą. A. Anušausko
duomenimis, tokių žmonių yra 160. 

Pagal 2000 metais įsigaliojusį
Liustracijos įstatymą, buvę KGB ir
kitų sovietinių specialiųjų tarnybų
darbuotojai, slaptieji bendradarbiai
privalėjo prisipažinti ir registruotis
specialioje tarpžinybinėje komisijoje.
Prisipažinusiųjų duomenys buvo įs-
laptinti, o nuslėpusiųjų savo KGB
praeitį laukė paviešinimas ir kai ku-
rie profesiniai apribojimai. Per nus-
tatytą pusantrų metų laikotarpį
Liustracijos komisijai prisipažino
maždaug 1,500 buvusių KGB darbuo-
tojų ir agentų.

Vilnius, birželio 30 d. (BNS) –
Per beveik du mėnesius lietuviai įsi-
gijo daugiau nei 7,200 ,,Laisvės kelio”
plytų. Prisidėti prie projekto gyvento-
jai galės dar dvi savaites. 

,,Visi norintys prisidėti prie pro-
jekto ir įsigyti vardines plytas, iš ku-
rių ir bus sumūryta skulptūra, galės
tai padaryti iki liepos 15 dienos. O
mes statybos darbus jau pradėjome –
praėjusią savaitę į žemę buvo įgręžti
betoniniai poliai, šią savaitę dėsime
blokus”, – sako sumanymo autorius,
skulptorius Tadas Gutauskas. 

Padėjus pamatą bus pradedamos
mūryti Lietuvos ir užsienio gyventojų
paaukotos plytos. Kiekvieno asmens
ar šeimos, prisidėjusios prie ,,Laisvės
kelio”, vardas ir pavardė ar šeimos
pavardė įspaudžiama plytoje, iš kurių
ir bus sumūryta trispalvė skulptūra. 

Pirmosios plytos išdegtos dar ge-
gužės pabaigoje. Planuojama, jog rug-
pjūčio 23 d. Vilniuje bus atidengta 35
metrų ilgio trispalvė skulptūra.
Anksčiau skelbta, jog planuotai 60
metrų ilgio ir 3,4 metro aukščio

skulptūrai iš viso reikėtų apie 20,000
plytų. 

Pasak sumanymo autorių, prie
projekto daugiausiai prisidėjo Lietu-
vos gyventojai, tačiau parama ,,Lais-
vės kelią” pasiekė ir iš valstybių, ku-
riose yra daug išeivių iš Lietuvos, ar
net tokių tolimų ir egzotiškų šalių,
kaip Naujoji Zelandija, Kinija, Boli-
vija, Jungtiniai Arabų Emyratai.
Skulptūroje bus ir iškilių Lietuvos as-
menybių, Sąjūdžio ir Baltijos kelio
dalyvių, prisidėjusių prie projekto,
vardai. 

Dauguma projekto rėmėjų ply-
tas, iš kurių bus sumūryta skulptūra,
įsigijo internetu. Kiti vardines plytas
pirko Lietuvos pašto skyriuose. Ply-
ta, kurioje bus įspaustas ją nusipirku-
sio asmens vardas, kainuoja 25 litus,
tuo metu norintiesiems joje įamžinti
savo šeimos vardą ji kainuoja 50 litų.
T. Gutauskas yra sakęs, jog jeigu gy-
ventojai nupirktų visas 20,000 plytų,
turėtų būti surinkta 500,000–600,000
litų, arba pusė sumanymui įgyvendinti
reikalingos sumos. 

EP kino apdovanojimui 
pristatytas ir Š. Barto filmas
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kurie rūpi Teheranui”, – teigė S.
Lavrov, lankydamasis Egipto sostinė-
je Kaire.

* * *
Rusija yra technologiškai pasi-

rengusi įsivesti bevizį režimą su
Europos Sąjunga (ES), pareiškė Ru-
sijos ministras pirmininkas V. Putin.
,,Tačiau ES neturi bendros nuomo-
nės šiuo klausimu. Mes neskubame ir
suprantame, kad klausimas sudėtin-
gas – 27 šalys, daug nuomonių”, –
teigė V. Putin per tarptautinį forumą
,,Engineering Technologies-2010". 

NAUJASIS DELIS
Mažiausiai 26 Indijos policinin-

kai žuvo per maoistų maištininkų
išpuolį vidurio Indijos Čatisgarho
valstijoje, taip pat daug pareigūnų
buvo sužeisti. Policija ieško daugiau
išpuolio aukų. Maoistų išpuoliai pas-
taruoju metu Indijoje tapo dažni ir
pareikalavo daug aukų. Maoistai ti-
kina kovoją už neturtingųjų teises,
kuriuos vyriausybė engia pastaruo-
sius dešimtmečius.

MANILA
Senatorius Benigno Aquino pri-

saikdintas 15-uoju Filipinų preziden-
tu. B. Aquino laimėjo gegužės mėnesį
vykusius prezidento rinkimus. Jis
žadėjo šalyje įveikti korupciją. B.
Aquino motina – pernai mirusi bu-
vusi Filipinų prezidentė Corazon
Aquino, tėvas – senatorius Benito
Aquino, 1983 metais nužudytas ko-
votojas su diktatoriaus Ferdinand
Marcos režimu.

KABULAS
Talibano judėjimo maištininkai

įvykdė išpuolį vienoje stambiausių
užsienio pajėgų karinių bazių Afga-
nistano Džalalabado mieste. Birželio
30 d. prie bazės vartų sprogo užmi-
nuotas automobilis. Po sprogimo
grupė maištininkų pradėjo šaudyti į
karius, o jie atsakė tuo pačiu. 

WASHINGTON, DC
JAV Senatas rengia posėdį, per

kurį generolas David Petraeus bus
patvirtintas JAV pajėgų vadovu Afga-
nistane. D. Petraeus tvirtina remiąs
prezidento B. Obama planus pradėti
pajėgų išvedimą iš Afganistano 2011 m.

Pasaulio naujienos

TBILISIS
Gruzijos prezidentas Michail

Saakašvili pareiškė, kad jo šalis yra
pasirengusi dialogui su Rusija, pra-
ėjus kelioms dienoms po to, kai Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
pareiškė, jog pažangos gerinant san-
tykius su Gruzija nebus pasiekta šalį
valdant M. Saakašvili.

BERLYNAS
Pagrindiniai dabartinės Vokie-

tijos ekonominės politikos principai
yra pavyzdys visame pasauliui, mano
Vokietijos kanclerė Angela Merkel.
Jos nuomone, pasaulis turėtų per-
imti Berlyno patirtį šiuo klausimu.
Vokietijos vyriausybės vadovė taip
pat mano, kad būtent valstybinio re-
guliavimo stoka privedė prie pasau-
linės finansų krizės, kuri parodė, kad
ekonomikai trūksta valstybės ran-
kos.

* * *
Pirmasis balsavimo ratas vyks-

tančiuose Vokietijos prezidento rin-
kimuose neišaiškino nugalėtojo. Nė
vienas iš pagrindinių pretendentų į
aukščiausias valstybės pareigas – nei
Žemutinės Saksonijos federalinės
žemės ministras pirmininkas Chris-
tian Wulff, atstovaujantis KDS, nei
žinomas žmogaus teisių gynėjas ne-
partinis Joachim Gauck – nesurinko
reikiamos balsų daugumos.

MASKVA
Rusijos dujų bendrovė ,,Gaz-

prom” pripažino, kad Baltarusijai už
dujų tranzitą dar yra skolinga 32
mln. JAV dolerių. Apie tai pranešė
Baltarusijos pirmasis vicepremjeras
Vladimir Semaška. Jo teigimu, Ru-
sijos ir Baltarusijos susitarimas dėl
dujų transportavimo greičiausiai bus
pasirašytas liepos 1 d. 

* * *
Tarptautinė visuomenė paliko

Iranui galimybę atnaujinti diplo-
matines derybas dėl šalies bran-
duolinės programos, pareiškė Rusijos
užsienio reikalų ministras Sergej
Lavrov. ,,Mes esame suinteresuoti
atnaujinti dialogą su Iranu dėl šalies
branduolinių ambicijų ir klausimų,

EUROPA

Mexico, birželio 30 d. (BNS) –
Stiprus 6,2 balo žemės drebėjimas,
kuris birželio 30 d. paryčiais sukrėtė
pietinę Meksiką ir buvo juntamas
sostinėje Mexico, rimtesnės žalos
nepadarė, taip pat nepranešama apie
žuvusius arba sužeistus žmones. 

JAV geologijos tarnyba (USGS)
nurodė, kad požeminių smūgių epi-
centras buvo netoli Pinotepa Nasjo-
nalio miestelio, esančio už maždaug
125 kilometrų į pietvakarius nuo
Oachakos miesto. Tačiau padėtį šia-
me regione patikrinusi policija apie
jokias problemas nepranešė. 

USGS iš pradžių nurodė, kad
žemės drebėjimo magnitudė siekė 6,5
balo, bet vėliau pranešė, kad požemi-
nių smūgių stiprumas buvo 6,2 balo.
Taip pat buvo patikslintos epicentro
duomenys. 

Požeminiai smūgiai ,,buvo gana
stiprūs”, sakė Pinotepa Nasjonalyje
veikiančio viešbučio ,,Las Gaviotas”
apsaugininkas. ,,Kai kurie svečiai nu-
sileido žemyn, tačiau pastatas nenu-
kentėjo, niekas nesužeistas”, – pri-

dūrė jis. 
Oachakos akmenimis grįstose

istorinio senamiesčio gatvėse žmonės
juto stiprius žemės virpesius, o kelių
viešbučių svečiai buvo trumpam iš-
keldinti. 

,,Laimei, negavome jokių prane-
šimų apie sužeistus žmones arba ap-
gadintus pastatus – nei čia, nei pa-
jūryje”, – Oachakoje sakė civilinės
saugos pareigūnas Alberto Narvaez.
Jo bendradarbis sakė, kas požeminiai
smūgiai jį pažadino ir išgąsdino. 

Gyventojai taip pat buvo paža-
dinti ir Mexico mieste, esančiame už
maždaug 470 kilometrų į šiaurę nuo
epicentro, o kai kuriuose sostinės ra-
jonuose dingo elektra. Kai kurie
žmonės išbėgo į gatves, vilkėdami
vien naktinius marškinius, kol kas
negauta jokių pranešimų apie nuken-
tėjusius. 

Mexico mieste dar gyvi prisimi-
nimai apie 1985 metais smarkiai
miestą nuniokojusį galingą žemės
drebėjimą, nusinešusį apie 10,000
žmonių gyvybių. 

RUSIJA

Maskva, birželio 29 d. (BNS) –
Rusijos ministras pirmininkas Vladi-
mir Putin pareiškė turįs viltį, kad
pastarasis šnipų skandalas nepa-
kenks Rusijos ir JAV santykiams.
,,Viliuosi, kad žmonės, kurie brangi-
na Rusijos ir JAV santykius, supras
tai”, – teigė V. Putin per susitikimą
su Maskvoje viešinčiu buvusiu JAV
prezidentu Bill Clinton. B. Clinton
ketina dalyvauti tarptautinėje kon-
ferencijoje.

JAV teisingumo departamentas
birželio 28 d. sulaikė 11 asmenų ir
jiems pateikti kaltinimai ,,esant ne-
teisėtais Rusijos Federacijos agentais
Jungtinėse Valstijose”. Departamen-
tas teigia, kad aštuoni įtariamieji
,,JAV teritorijoje vykdė ilgalaikę ope-
raciją ir dirbo civilius darbus, nenorė-
dami sukelti įtarimų”. Teigiama, kad
Rusijos slaptosios tarnybos juos ap-
mokė patekti į su politika susijusių
žmonių ratą ir ten rinkti informaciją.
Jiems buvo duoti nurodymai susibi-
čiuliauti su JAV pareigūnais ir įvai-
riais būdais perdavinėti slaptą infor-
maciją Rusijos valdžiai dirbantiems
tarpininkams.

Maskva pareiškė, kad šnipų tink-
lo nariai, sulaikyti Jungtinėse Vals-
tijose, yra rusai, tačiau neigia, kad jie
veikė prieš JAV. Rusijos užsienio rei-
kalų ministerija pareiškime teigė,
kad tai buvo ,,Rusijos piliečiai, visi
atsidūrę Jungtinių Valstijų teritorijo-
je skirtingu laiku”. Ministerija taip

pat pažymėjo tikinti, kad su sulaiky-
taisiais bus ,,gerai elgiamasi” ir jiems
bus suteikta galimybė naudotis rusų
advokatų paslaugomis.

Rusijos žiniasklaida peikė JAV
pranešimus apie išardytą įtariamą
Maskvos šnipų tinklą, teigdama, kad
šis skandalas tėra neįtikinama ap-
gaulinga akcija, siekiant sužlugdyti
buvusių Šaltojo karo priešininkių
santykių ,,perkrovimą”.                                         

Keli laikraščiai teigia, kad šis
skandalas nukreiptas prieš JAV pre-
zidentą Barack Obama ir jo vadovau-
jamą ,,perkrovimo” politiką, kuria
siekiama pakeisti daugelį metų buvu-
sius šaltus Washington ir Maskvos
santykius. 

,,Kaip kvaila! – piktinasi vienas
iš populiariausių Rusijos bulvarinių
dienraščių ‘Tvoj den’. – JAV specia-
liosios tarnybos nuvylė savo prezi-
dentą, įvykdžiusios kvailiausią ope-
raciją, siekiant sučiupti menamus
Rusijos šnipus.” 

Kitas populiarus dienraštis ,,Mos-
kovskij komsomolec”, kuris, kaip ži-
noma, glaudžius ryšius su Krem-
liumi, pareiškė, jog ,,būtų labiau lo-
giška manyti, kad šioje istorijoje pag-
rindinis taikinys yra Obama, prieš
kurį nusiteikę daugelis jo paties ša-
lies žmonių.”  ,,Šiame skandale dau-
giau politikos negu žvalgybos”, – pri-
dūrė laikraštis. 

,,FTB (Federalinis tyrimų biu-
ras) įsikišo į ‘perkrovimą’”, – skelbia
laikraštis ‘Nezavisimaja gazeta’. – Šis
skandalas kelia abejonių dėl Maskvos
ir Washington suartėjimo.” Tačiau
,,Kommersant” pažymėjo, kad Krem-
liaus ir Baltųjų rūmų reakcija rodo,
jog abi šalys siekia nesureikšminti šio
įvykio ir nepabloginti sparčiai gerė-
jančių Rusijos ir JAV santykių. 

Cituodamas vieną neįvardytą
aukšto rango diplomatą ,,Kommer-
sant” teigia, kad visiems Rusijos ,,iš-
kiliems kalbėtojams” buvo nurodyta
susilaikyti nuo viešų komentarų, kad
nebūtų kurstomos aistros dėl šio
šnipinėjimo skandalo.

V. Putin tikisi, kad šnipû skandalas
nepakenks JAV ir Rusijos santykiams

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

JAV

Meksikâ sukrètè stiprus žemès
drebèjimas 

Rusijos žiniasklaida peikia JAV prane-
šimus apie išardytą įtariamą Mask-
vos šnipų tinklą.          Delfi.lt nuotr.
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GAMTOS NUSPALVINTAS
MAISTAS

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

Šeimininkės
patarimai

Mitybos specialistai tvirtina, kad
turime valgyti spalvingų daržovių ir
vaisių. Kodėl daržovės yra nepakei-
čiamos?

Pomidorai

Juose esantis ir raudoną spalvą
suteikiantis likopenas saugo nuo
grėsmės susirgti virškinimo sistemos,
prostato vėžiu. Beje, jis atsparus tem-
peratūrai ir nepraranda savo savybių
ruošiant maistą – termiškai apdoro-
tas netgi geriau įsisavinamas. Pomi-
dorai turi tas pačias gydomąsias sa-
vybes kaip aspirinas. Šiek tiek liko-
peno yra abrikosuose, melionuose.

Brokoliai

Dėl juose esančio sulforafano
brokoliai yra itin vertinga daržovė. O
ir vitamino C 100 g brokolių yra visa
patariama paros norma. Kituose jų
,,giminaičiuose” – baltagūžiuose, rau-
dongūžiuose, žiediniuose, briuseli-
niuose kopūstuose – yra daug bio-
logiškai aktyvių medžiagų. Manoma,
kad kopūstai gali apsaugoti nuo
skrandžio ir krūties vėžio.

Svogūnai

Juose esantis kvarcetinas – reta
veiklioji medžiaga, ne tik malšinanti
uždegimus, naikinant bakterijas, bet
ir mažina kancerogenų poveikį. Beje,
česnako skiltelėje – taip pat daugybė
veiksmingų medžiagų.

Špinatai

Juose yra liuteino, kuris, mano-
ma, saugo nuo ligų, kurias sukelia su-
aktyvėję laisvieji radikalai. Liuteino
yra ir kitose tamsiai žaliose lapinėse
daržovėse.

Apie vėžį

Vėžys – tai įvairios ligos, atsiran-
dančios dėl daugybės priežasčių. Tų
ligų bendra ypatybė – nevaldomas
patalogiškai pakitusių ląstelių daugi-
nimasis. Kiekvieną valandą mūsų
organizme atsiranda maždaug 6 mili-
jardai naujų ląstelių, kurių – dalis yra

pakitusios. Kuo daugiau neigiamų
veiksnių veikia organizmą, tuo di-
desnė tikimybė, kad tokios ląstelės
ims nevaldomai daugintis. Imuninė
sistema turi nedelsdama į tai rea-
guoti ir ląsteles nukenksminti. Mity-
ba irgi tam turi įtakos – liga gali vys-
tytis sparčiau, jei organizmas su
maistu gaus kancerogenų (tai vėžį su-
keliančios medžiagos arba veiksniai).
Liga gali prislopti, jei organizme nes-
tigs vėžio profilaktikai reikalingų
maisto medžiagų, kurios kancero-
genus padaro nekenksmingus. Tad
nors mokslininkams iki šiol nepavy-
ko atrasti veiksmingai nuo vėžio sau-
gančio maisto, kasdieniniai patieka-
lai gali padėti jo išvengti. Todėl labai
svarbu žinoti, ką mes valgome ir kas
mus valgo.

Nauda organizmui

Maisto spalva turi stiprų psi-
chologinį poveikį. Be to, tam tikrų
spalvų produktai išsiskiria ypatin-
gomis maistinėmis savybėmis – vita-
minų ir mineralų gausa. Jei žmogus
nevalgo kai kurių spalvų produktų ar
jų valgo per mažai, yra didelė tikimy-
bė, kad jo organizme pritruks vienos
ar kitos reikalingos medžiagos, o tai
sukels negalavimų. Pavyzdžiui, jeigu
jūs greitai pavargstate ir nuolat pri-
stingate energijos, galbūt jūsų valgia-
raštyje nėra raudonos spalvos pro-
duktų. Ir, atvirkščiai, jeigu jūsų val-
giaraštyje vyrauja kokia nors viena
spalva, tikėtina, kad jums patiems
stinga savybių, būdingų šitai spalvai.
Pasakysite – nesąmonė! Tačiau psi-
chologai ir dietologai vienu balsu
tvirtina, kad ryšio čia išties esama.

Tiesa, spalvą tyrinėjantys moks-
lininkai pataria į valgiaraštį įtraukti
šiek tiek daugiau žalios spalvos pro-
duktų, nes ši spalva sugeba sutvar-
kyti kitų spalvų stygių ar perteklių.

Įdomiais sprendimais išsiskirian-
tys japonai stambiame Osakos medi-
cinos centre taiko pagalbinę sulčių
terapiją – kai drauge su vaistais ligo-
niams patiekiama įvairiaspalvių sul-
čių. Pavyzdžiui, raudonos spalvos
(pomidorų, raudonų kopūstų, buro-
kėlių ir kt.) sulčių gauna širdininkai
ir hipertonija sergantys pacientai.

Oranžinės (apelsinų, morkų, abriko-
sų, moliūgų) sultis geria į depresiją
linkę žmonės bei įvairių spazmų kan-
kinami ligoniai. Geltonos (ananasų,
obuolių, bananų) sultys siūlomos ser-
gantiems reumatu ir turintiesiems
opų.

Agresyvu, bet teigiama

Daugeliui žinoma, kad raudona
spalva simbolizuoja jėgą ir net agre-
syvumą. Šios spalvos maisto produk-
tai suteikia organizmui energijos,
valo kraują ir gerina jo sudėtį, stipri-
na imuninę sistemą. Maža to, toks
maistas šildo, skatina teigiamai žvel-
gti į pasaulį, tvirtai stovėti ant žemės.

Raudoname maiste paprastai bū-
na daug geležies, dalyvaujančios
kraujodaros procese ir aprūpinančios
ląsteles reikiama energija. Iš tokių
raudonų produktų paminėtini mėsa,
dešros, pomidorai, raudonosios papri-
kos, burokėliai, raudonieji kopūstai,
pupelės, juodieji ir baltieji pipirai,
aitriosios paprikos, rozmarinai, vyš-
nios, slyvos, rabarbarai, avietės, braš-
kės, arbūzai ir kt. Tiesa, raudonais
laikomi net kai kurie neraudoni pro-
duktai, pavyzdžiui, žaliųjų salotų
lapai. Vartodami raudonos spalvos
produktus atminkite, kad jie sukelia
alkio pojūtį. Tad jeigu jūsų tikslas –
atsikratyti svarų, nepiktanaudžiauki-
te raudonais produktais.

Oranžinė gyvenimo 
stiprybė

Oranžiniai produktai – nuosta-
bus vitamino C šaltinis. Šios spalvos
maistas gali išvaduoti nuo įvairios
kilmės ir pobūdžio skausmų, mėšlun-
gio. Be to, jis skatina plaučių ląstelių
atsinaujinimą ir didina jungiamųjų
audinių elastingumą. Tai taip pat
nuotaiką kelianti spalva.

Neseniai pasaulį nustebino Iz-
raelio mokslininkų atradimas. Po il-
gų tyrinėjimų jie paskelbė, kad oran-
žinis maistas didina ūgį! ,,Paprastai
augantiems vaikams gali padėti mo-
liūgai, morkos ir oranžinės papri-
kos”, – teigė jie. 

Jeruzalėje tyrimo metu buvo ste-
bima 300 nuo normalaus augimo
greičio atsiliekančių vaikų nuo 3 iki
16 metų. Vienos grupės vaikų valgia-
raštyje buvo daugiau oranžinių pro-
duktų (moliūgų, morkų ir kt.), kitus
maitino kaip įprasta. Pirmosios gru-
pės vaikai ėmė augti gerokai greičiau
nei jų bendraamžiai – maždaug 8 cm
per metus. Antrosios grupės vaikai
vidutiniškai paaugdavo po 4 cm. Tai
aiškintina vitamino A, geležies ir cin-
ko gausa oranžiniuose produktuose.

Pats populiariausias oranžinis
produktas – morkos, sukaupiančios
ypač daug beta karoteno, iš kurio
organizme gaminamas vitaminas A.
Beta karotenas veikia kaip antioksi-
dantas – saugo žmogaus organizmą
nuo kenksmingo laisvųjų radikalų
poveikio, apsaugo odą nuo saulės,
stiprina imunitetą. Oranžiniu maistu
taip pat laikomi moliūgai, medus,
oranžinės paprikos, persimonai, apel-
sinai, persikai, abrikosai, mandari-
nai, papajos, datulės, lazdynų riešu-
tai, kmynai, kalendros ir kt.

Auksu tviskantis maistas

Geltoni produktai naudingi virš-
kinimo ir nervų sistemoms, gerina
atmintį, gebėjimą sutelkti dėmesį,
stiprina protines galias, padeda iš or-
ganizmo valyti kenksmingas medžia-
gas. Valgydami kukurūzų, geltonųjų
paprikų, geltonųjų lęšių, riešutų,
ananasų, mangų, bananų, greipfrutų

tikrai pasisemsime energijos, mūsų
kraujas taps svaresnis, o protas –
aštresnis. Neverta pamiršti ir mums
įprastų geltonųjų produktų: gelsvųjų
rūšių obuolių, sūrių, kiaušinių trynių
ir gana retai vartojamų sojų kruopų.

Geltoni produktai visai neseniai
buvo paskelbti dar vienu pagalbinin-
ku mūsų akims. University of Wis-
consin mokslininkai ištyrė geltonos
spalvos maisto gebėjimą atitolinti
senatvines akių ligas. Pasirodo, mo-
terims iki 75 metų, vartojančioms
daug geltonųjų pigmentų turinčių
maisto produktų, rizika susirgti gel-
tonosios dėmės degeneracija yra ge-
rokai mažesnė. Šie geltonieji pigmen-
tai yra liuteinas ir zeaksantinas, be-
sikaupiantys geltonos spalvos pro-
duktuose: kiaušiniuose, kopūstuose,
ropėse, grūduose ir kt.

Harmonijos ir pusiausvyros
spalvos

Žalia spalva – tai harmonijos ir
pusiausvyros įsikūnijimas. Ji ramina,
gelbsti nuo streso, galvos skausmo.
Žali produktai maitina mūsų smege-
nis, padidina jų aktyvumą, mažina
įtampą. Juose esantis chlorofilas ge-
rai veikia raudonųjų kraujo kūnelių
(eritrocitų) gamybą, stiprina imuninę
sistemą. Žalios spalvos maistą daž-
niausiai visiškai nesąmoningai val-
gome lėtai, o tai padeda geriau jį įsi-
savinti. Šios spalvos maistas labai
naudingas širdžiai – saugo nuo ligų,
kurias sukelia vitaminų C, E ir A sty-
gius  trūkumas. Šių vitaminų ypač
daug žaliose salotose. Žalios spalvos
maisto mūsų virtuvėje tikrai daug:
tai agurkai, salotos, kiviai, šparagi-
nės pupelės, brokoliai, avokadai, vy-
nuogės, agrastai ir kt.

Daugybė kitų spalvų maisto pro-
duktų taip pat veikia mūsų organiz-
mą. Štai mėlynos ir violetinės spalvos
produktai maitina nervų sistemą ir
yra tarsi atsvara raudoniems, oran-
žiniams ir geltoniems produktams.
Mėlyni produktai šaldo ir ramina,
todėl ypač tinka valgyti esant stre-
siniams atvejams. Tad nuspalvin-
kime virtuvę įvairiausiomis gamtos
spalvomis!

Antioksidantų galia

Oksidacija ir panašūs cheminiai
procesai, atrodo, nelabai yra susiję su
žmogaus organizmu. Bet iš tiesų jie
vyksta ir organizme. Kad maistas
virstų ląstelėms reikalinga energija,
vyksta įvairiausios cheminės reakci-
jos, kiekvieną sekundę susidaro ža-
lingų deguonies darinių, kurie vadi-
nami laisvaisiais radikalais. Laisvieji
radikalai – sveikatai kenksmingos
molekulės, kurioms trūksta elek-
tronų, todėl jos puola kitas molekules
ir atima elektronus. Taip didėja lais-
vųjų radikalų armija – pažeidžiamos
ląstelės, paveikiama jų DNR, todėl
žmogui gresia vėžinės ligos. Antioksi-
dantai atiduoda savo elektronus, ta-
čiau patys dėl to nenukenčia, o lais-
vieji radikalai tampa nekenksmingi.

Todėl turime gauti pakankamai
antioksidantų, kurių pagrindinis šal-
tinis yra maistas. (Tiesa, kai kuriuos
antioksidantus gamina ir pats orga-
nizmas.) Didžiausia jų saugykla –
vaisiai ir daržovės. Verta atsiminti,
kad daugelis antioksidantų yra jaut-
rūs aukštai temperatūrai, todėl jie
sunyksta maisto produktus verdant,
troškinant, netgi džiovinant. Ilgai
laikytuose vaisiuose ir daržovėse jų
taip pat sumažėja.

Pasinaudota dr. E. Gavelienės ir
R. Marcinkevičienės knygomis
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477  WW..  110033  SStt..,,  OOaakk..  LLaawwnn,,  IILL
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CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600..  

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Prie Gulbino ežero Vilniuje išdy-
go taupiausias namas Lietuvoje. Dve-
jus metus bus stebimas energijos
sunaudojimo kiekis. Namo plotas 230
kv. m, nėra rūsio, yra dviejų automo-
bilių garažas. Name įrengtas ypatin-
gos šildymo ir vėdinimo sistemos,
statant naudotos specialios medžia-
gos, stiklai, danga. Šio energijai tau-
paus namo statyba su įranga kainavo
apie 10 proc. daugiau nei panašus
tradicinis namas.

* * *
Grįžus į JAV dažnai manęs tei-

raujasi, kaip Lietuvoje gyvena eilinis
žmogus? Atvirai pasakius, nesupran-
tu! Prekės ne pigios, net ir mums,
dolerio–lito santykiui svyruojant apie
2:1, nebe taip paprasta važinėti taksi,
vaišinti(s) restoranuose, nuomotis
automobilį. Pagal statistiką, trečiąjį
2009 m. ketvirtį vidutinis atlygini-
mas buvo apie 1,665 litai per mėnesį.
Kartais išmokos nereguliarios, suma-
žinti priedai, išeinama neapmokamų
atostogų. Daugelis pragyvena iš 800
litų mėnesinės algos. Tačiau be Vil-
niuje didžiųjų prekybos centrų „Ak-
ropolis” ir „Europa” išdygo dar dides-
nis – „Ozas”!

Pagal nedarbo lygį Lietuva yra
trečia Europos Sąjungoje. Antrąjį
2009 m. ketvirtį buvo užregistruota
223,000 bedarbių, nedarbo lygis 13.6
procentų. Latvijoje yra 17.4 proc., o
Lenkijoje 18.5 procentų. Eksportas iš
Lietuvos 2009 m. 25–30 proc. mažes-
nis nei 2008 metais. Eksportui mažė-
jant, mažėja gamyba, darbo jėgos pa-
klausa, ribojamos namų ūkio apyvar-
tos išlaidos, smunka verslo pelningu-
mas, kyla bankrotų skaičius, seka
darbuotojų atleidimas. Užburtas ra-
tas...

* * *
Dabar Lietuvoje ne tik labdaros

renginių yra žymiai daugiau negu
1993 metais, bet ir savanoriškos veik-
los rinkliavų. Prekybos centre Gedi-
mino pr. 9 buvo išpuošta plastikinė
dėžė su užrašu „Magiškos Kalėdos
visiems Vilniaus vaikams: Padovanok
kalėdinę dovaną – žaislą, knygą, prie-
mones piešti, kurti vaikučiams iš
sunkiai gyvenančių šeimų, globojamų
Vilniaus socialinės paramos centro ir
Vilniaus m. Motinos ir vaiko pen-
siono.” Dėžė sklidinai pripildyta viso-
kių vaikučių širdelėms mielų gėrybių.

„Akropolio” „Maximoje” parduo-
dami atvirukai. Virš lentynėlių užra-
šas – „Reikia draugų”. Atvirukų pel-
nas remia vėžiu sergančius vaikus.
,,TV 3” siūlo, kad globos namų vaiku-
čius visuomenė ypatingai aplankytų
gruodžio 3–18 dienomis. „Lietuvos
ryto” pilname puslapyje išvardyti
Lietuvoje esantys globos namai su
adresais ir antrašte „Išsipildymo ak-
cija – atvirų durų diena”. Akcija ska-
tina: aplankyti artimiausius vaikų
globos namus, kurie jūsų laukia ir
padovanoti dalelę savo meilės.

„Maisto bankas” kasmet pavasa-
rį ir lapkričio gale rengia akciją, ku-
rios metu skatinama pirkti maisto ne
tik sau, bet ir skurdžiau gyvenan-
tiems, maistą paliekant tam tikslui
paliktose dėžėse. Akcija vyksta 33
miestuose. Pernai darbavosi 4,000 sa-
vanorių. Pradėjęs veikti 2007 m.,
„Maisto bankas” turi skyrius Vilniu-
je, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Planuo-
jamas skyrius Kaune. „Maisto ban-
ko” parama per mėnesį pasinaudoja
apie 30,000 žmonių. „Maisto banko”
direktorė Deimantė Žebrauskaitė ap-
gailestauja, kad Lietuvoje skursta
kas penktas žmogus. „Maisto ban-
kas” dalija ir Europos Sąjungos ski-
riamą maistą, bet paramą gaunančių
daugėjant, išduodami maisto kiekiai
mažėja. Ypatingą rūpestį kelia ne tik
ilgalaikiai iš pašalpų pragyvenantys,
bet darbo ir pajamų netekę ir įpuolę į
sunkią padėtį žmonės. Stengiamasi
padėti žmonėms nepaskęsti.

Spaudoje žmonės skatinami au-
koti ne tik maistą, bet ir drabužius,
rankšluosčius, patalynę, avalynę,
knygas, indus, šiltus paltus, striu-
kes. Patariama daiktus nuvežti į glo-
bos namus, ligonines, nakvynės na-
mus, bet nepalikti prie šiukšlių dėžių.
Prie „Akropolio” yra dėžė tokiai rink-
liavai.

Į ligonines atveža neblaivius,
sužalotus, nešvarius žmones, juos
išleidžiant reikia įvairių rūbų. Vaikų
globos namų darbuotojai primena,
kad jų globotiniai lanko tas pačias
mokyklas, kaip ir tėvus turintys vai-
kai, tad prašoma, kad aukojami daik-
tai būtų užtenkamai madingi, koky-
biški, nesuplyšę. Vaikams skaudu iš-
siskirti iš kitų. Nereikia užgauti gau-
nančių pašalpą.

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 7

Atkelta iš 5 psl.
Apie Kazimieros Dalindaitės-

Indreikienės gimtinę Šimonių ben-
druomenės laikraštyje 2009 m. rug-
pjūčio mėnesį R. Misiūnienė straips-
nyje taip rašo:

„Šimonių miestelio aikštės pa-
krašty, priešais šventorių, tuščiame
žemės plote, rymo aukštas medinis
kryžius. Jis primena, kad čia buvo
namai, gražūs, šviesūs su ‘gonko-
mis’, stovėjo ūkiniai pastatai, erdvus
kiemas, tiesės daržovių lysvės, žydėjo
darželio gėlės... Juose gyveno gausi,
visoje apylinkėje garsi ūkininkų Ka-

zimiero ir Febronijos Dalindų šeima.”
Jubiliatei šimtametei K. Indrei-

kienei net nereikia užduoti paprastai
ilgaamžiams teikiamo klausimo: „Ko-
kia Jūsų ilgo amžiaus paslaptis?”
Atsakymas aiškus iš jos gyvenimo bū-
do – viskuo besidominti, nuolat užsiė-
musi, bendraujanti su žmonėmis,
dalyvaujanti savo parapijos veikloje ir
lietuviškuose renginiuose, savaran-
kiška, maloni, draugiška, paslaugi,
optimistiškai nusiteikusi. Tad linki-
me jai ir toliau gausios  Dievo palai-
mos, sveikatos ir džiaugsmo, kurį ji
jaučia gyvenimui.

Agronomei K. Indreikienei – 100 metų!

Atkelta iš 3 psl.
Veiksmingesnis valdymas, griež-

tesnė kadrų politika, atlyginimų už-
šaldymas ar mažinimas leis sutaupyti
pinigų, bet neišspręs esminių prob-
lemų. Naujoji Didžiosios Britanijos
konservatorių vyriausybė, tradiciškai
arši didesnių mokesčių priešininkė,
nutarė juos gerokai didinti. Nematė
kitos išeities. Šiuo metu Lietuva yra
labai mažas paslaugas teikianti maža
valstybė. Jei mokesčiai nebus kelia-
mi, Lietuva liks valstybe, kurioje
Žmogus greičiau sulauks gražių žo-
džių nei realios paramos.

Prezidentė neutraliai laikosi mo-
kesčių klausimų. NT ir automobilių

mokesčiai ateityje yra „diskutuotini”,
tačiau jie negali būti laikomi prie-
mone biudžeto skylėms lopyti. Aki-
vaizdu, kad be prezidentės pritarimo
nebus naujų ar didesnių mokesčių.
Taip pat aišku, kad pritardama jiems,
prezidentė rizikuos savo politiniu
kapitalu ir užsitrauks nemalonę. Bet
jei rūpi Žmogus, gal reikia rizikuoti.
O jei ji pritaria Vyriausybės finansų
politikai ar mano, kad nėra geresnės
alternatyvos, ji galėtų tai pasakyti. Ji
taip pat turi toliau kritikuoti nepa-
teisinamus Vyriausybės sprendimus,
kaip nutarimą politinėms partijoms
pažerti daugiau kaip 4 mln. litų.

Alfa.lt

Kubilius – kaltas. Kaltas. Kaltas

Atkelta iš 3 psl.      vietiniais komu-
nistais Lietuvoje Maskvai sekėsi ne-
kaip – toksai Antanas Sniečkus įsten-
gė pristabdyti rusifikacijos procesą, o
Brazauskas, kurį likimas suvedinėjo
su visais sovietų vadovais, pradedant
Brežnev, savo veikla galiausiai ampu-
tavo sovietinės kompartijos lietu-
viškąjį čiuptuvą.

Emocingieji Brazausko priešinin-
kai bando sakyti, kad jo planas buvo
sovietinės respublikos reforma, o ne
nepriklausomybės atkūrimas, ko sie-
kė Sąjūdis. Tačiau, šiaip ar taip, Al-
girdas Mykolas sėkmingai dalyvavo ir
ne savo projekte, netgi perimdamas
vadovavimą jam. Šiandien kai kas
sakytų, sėkmingam projektui. Lietu-
vos sėkme reikia laikyti tai, kad Bra-
zausko projektas labai jau ir netruk-
dė sąjūdiniam.

Ne mažesnė Lietuvos sėkmė ir
tai, kad valstybei vadovavo ir vėliau
harmoningai papildė viena kitą trys

labai skirtingos asmenybės – Lands-
bergis, Brazauskas ir Adamkus. Fak-
tiškai jie ir sukūrė Lietuvos politiką,
kuria tapome jei dar ne Vakarų, taip
bent Vidurio Europa. Manau, kad tai
buvo gera politika, kuriai reikia tęs-
tinumo, nepaisant to, kad viena iš jos
sudėtinių dalių apleido šį pasaulį.

Formaliai (tą patvirtina faktai)
buvau Brazausko priešininkas. Ta-
čiau asmeninio-emocinio bendravimo
erdvėje nebuvome nei susipykę, nei
aršiai ginčijęsi. Nei valdžios įstaigose,
nei susitikę kokioje nors koncertų
salėje. Būsiu visai ne politologiškas,
bet apibendrindamas pabrėšiu, kad
emocinis Brazausko vertinimas dar
ilgai bus gražus, dar ilgai sutaps su
norima matyti Lietuva.

Delfi.lt

Egidijus Vareikis – Lietuvos poli-
tikos ir visuomenės veikėjas, TS-LKD
partijos narys, LR Seimo narys.

A. BRAZAUSKAS...
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Kvietimas į tapybos parodą „Linija, spalva, erdvė”.

Birželio 30 d. galerijoje ,,Arka”
atidaryta Lietuvos  dailininkų sąjun-
gos (LDS) organizuojama tapybos pa -
roda ,,Linija, spalva, erdvė”. Joje
dalyvauja 38 autoriai, tarp jų – žino-
mi tapytojai Algis Skačkauskas, Pa -
lemonas Janonis, Mindaugas Sku -
dutis, No meda Saukienė, Ramūnas
Čeponis, Ri čardas Bartkevičius, Gra -
žina Vi tar taitė, Eimutis Markūnas,
Arūnė Tornau, Arvydas Baltrūnas ir
kiti. Ši paroda savotiškai papildo
Vilniaus 14-osios tapybos trienalės
,,Klaidin gas atpažinimas”, vykstan -
čios Šiuolaikinio meno centre (ŠMC),
žvilgsnį į tapybą. Tarptautinės ŠMC
trienalės organizatoriai į parodą
sukvietė dau gelį dalyvių, jau spėjusių
pagarsėti meno pasaulyje savo netra -
diciniu požiūriu į tapybą, jos suvoki-
mo istoriją bei eksperimentiniu jos
panaudojimu. 

Tuo tarpu ,,Arkos” galerijoje
žiūrovai kviečiami susipažinti su
žinomų Lietuvos menininkų tradi -
cinės koloristinės mokyklos tapybos
darbais, sukurtais pastarųjų trijų
metų laikotarpiu ir atspindinčiais
šiuolaikinę Lietuvos tapybą bei klasi -
kinę estetiką. 

Neatsitiktinai parodos atidary-
mas sutampa su galerijos „Arka”
dvidešimtuoju gimtadieniu. 2010 m.

liepą Lietuvos dailininkų sąjungos
galerija „Arka” mini savo įkūrimo ir
veiklos dvidešimtmetį. „Arka” – vie -
na seniausių Vilniaus galerijų, įkurta
1990 m. sostinės senamiestyje, XVI a.
Bazilijonų vienuolyno archi tek tūri -
nia me ansamblyje. Galerija yra taip
pat viena didžiausių Vilniuje, šešios
parodų salės sudaro beveik 500 kvad -
ratinių metrų parodinio ploto. Tra di -
ciškai „Arkoje” daugiausia rengiamos
tapybos parodos, nes grafika dažniau
rodoma LDS Grafikos centro galerijo-
je „Kairė – dešinė”, o skulptūra –
LDS „Šv. Jonų gatvės galerijoje”.

Lietuvos dailininkų sąjungos
galerija ,,Arka” nuo pat savo įkūrimo
yra nekomercinė galerija, vykdanti
šiuolaikinio meno ir kultūros mainų
projektus, rengianti apžvalgines, te -
mi nes, grupines ir personalines paro-
das. Galerija bendradarbiauja su Lie -
tuvos ir užsienio menininkais, galeri-
jomis, muziejais, kultūros įstaigomis.
Lietuvoje sunku būtų surasti me -
nininką, kuris „Arkoje” nebūtų su -
rengęs asmeninės parodos arba daly-
vavęs bendroje parodoje. Kiekvienais
metais „Arka” pristato apie 30–40
naujų parodų. 

Šimtai surengtų parodų, tūk-
stančiai pristatytų autorių, Lietuvos
dailės pristatymas Lietuvoje ir už -
sienyje – „Arkos” galerijos veikla, jau
apimanti XX ir XXI amžius, yra ta -
pusi neabejotinai svarbia Vilniaus
kultūrinio gyvenimo dalimi.

Parodos organizatoriai
Info tel. 212 13 19

P. S. Primename skaitytojams,
kad šiuo metu Čiurlionio galerijoje
Jau nimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) veikia 30
autorių iš Lietuvos darbų paroda,
kurią į Čikagą atvežė ,,Arkos” galeri-
ja. Paroda tęsis visą liepos mėnesį. Ją
apžiūrėti galima kasdien, išskyrus
an tradienį ir trečiadienį, nuo 12 val.
p. p. iki 7 val. v. 

GALERIJAI „ARKA” - 20 METŲ 
Lietuvos dailininkų sąjungos tapybos

paroda „Linija, spalva, erdvė”

Žymaus archeologo parodoje - 
sugrąžinta praeitis

LAURA PAÇTAUSKAITÈ

Taikomosios dailės muziejuje ati -
daryta žymaus Lietuvos archeologo
habilituoto daktaro Vytauto Urba -
navičiaus, mininčio garbingą 75 metų
jubiliejų, darbų paroda ,,Sugrąžinta
praeitis”. Paropdoje – mokslininko
ty  rinėti paminklai, kuriems V. Urba -
navičius skyrė daugiau kaip 50 metų.

Jubiliejinėje parodoje, kurią su -
daro dvi dalys, – daugiau kaip 1,500
rodinių. Pirmoje parodos dalyje –
Lietuvos nacionalinio muziejaus rin -
kinių eksponatai. Tai radiniai, ku -
riuos V. Urbanavičius aptiko 1957–
1987 m. tyrinėdamas kapinynus. Čia
pristatyti 62 kapų įkapių kompleksai
(daugiau kaip 470 eksponatų) ir ra -
diniai iš Obelių ežero Ukmergės ra -
jone (per 400 eksponatų).

Antrojoje parodos dalyje – 2004
m. Taikomosios dailės muziejuje ati -
darytos ir nuolat atnaujinamos paro-
dos ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikš -
tystės Valdovų rūmų radiniai” ekspo -
natai. Tai VšĮ Pilių tyrimo centro
,,Lietuvos pilys” sukaupta ir šiuo me -
tu Nacionaliniam muziejui Lietu vos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmams perduodama itin vertinga
medžiaga. Ji sukaupta per 1988–2001
m., kai V. Urbanavičius vadovavo VšĮ
Pilių tyrimo centrui ,,Lietuvos pilys”
ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rū -
mų Vilniaus Žemutinėje pilyje ty ri  -
mams.

Tarp parodoje rodomų V. Ur ba -
navičiaus radinių – akmens amžių
me nantys mamuto griaučiai (jų dalis
rasta 1957 m. Vilniuje, Smėlio gatvė-
je, saugoma Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejuje). Čia – ir anks -
tyvieji I tūkstantmečio nedegintų
mirusiųjų kapai iš Jonelaičių, Obelių,
Seredžiaus, Graužių, Jakštaičių-
Meškių bei I tūkstantmečio antrosios
pusės – II tūkstantmečio pradžios de -
gintiniai kapai iš Seredžiaus, Obelių,
Ru seinių, Piktagalio, Graužių. XIV–
XVII a. laidojimo papročius atspindi
Obelių, Diktarų, Jakštaičių, Šlapgirio
senkapių radiniai. Pristatyti ir V.
Urbanavičiaus darbai, atlikti tyrinė-
jant mitologinius akmenis ir alkas.

Atskirą parodos temą sudaro žy -
mių žmonių kapų paieškos ir tyrimai.
Tai Estijos prezidento Konstantin
Pets, Latvijos prezidento Karlis Ul -
manis, lietuvių tautosakininkų brolių
Antano ir Jono Juškų palaikai. Šią
temą tęsia pokario metais žuvusių bei
nužudytų partizanų ir rezistentų
kapai. Vien Tuskulėnų parke Vilniuje
mokslininkas atkasė ir ištyrė 724 lai -
dojimo vietas, identifikavo dalį nu -
žudytųjų. Tarp jų – Telšių vyskupas
Vincentas Borisevičius.

Parodą papildo skulptūrinių por t -
retų, V. Urbanavičiaus atkurtų pagal
įvairių epochų kapuose rastas kau ko -
les, pradedant akmens amžiumi, bai -
giant XVIII a., rinkinys. Tai Barboros
Radvilaitės, Kristijono Donelaičio,

Teofilio Ruigio, kitų iškilių istorinių
asmenybių portretai. Verti dėmesio ir
V. Urbanavičiaus sukurti filmai ,,Oi,
ratu, ratu”, ,,Tėvai ir protėviai”,
,,Obe lių ežero paslaptis”, ,,Šventara-
gio slėnio mįslės”, ,,Karalienės por t -
retas”, kurie bus nuolat rodomi paro-
dos metu.

Paroda ,,Sugrąžinta praeitis”
Tai komosios dailės muziejuje veiks
iki š. m. spalio 10 dienos.

ELTA

Knyga ,,Lietuvos didžiųjų kunigaikš -
čių rezidencija Vilniuje”. Sudarytojas
habil. dr. Vytautas Urbanavičius.

Vytautas Urbanavičius. 

Vilniaus katedros lobynas tuoj po jo
slėptuvės suradimo.

Nuotraukos iš LDM archyvo

Jauna pia nistė, res pub likinių bei tarptautinių konkursų laureatė
Gabrielės Le lytė (nuotraukoje) visus neabejingus klasikinei

muzikai kviečia liepos 10 d., 5 val. p. p. atvykti į fortepijoninės
muzikos popietę, kurioje išgirsite L. van Beet ho ven, F. Chopin, 

M. K. Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūrinius. 

Koncertas vyks Lietuvių dai  lės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont. 

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Margumynai

Saulės laikrodžio likimas dar neaiškus
Nidoje, ant Parnidžio kopos,

daug metų riogso gamtos sugriauto
buvusio saulės laikrodžio nuolaužos.
Iki šiol nesutariama, ką su jomis da-
ryti.

„Tūkstantmečio odisėjos” bu-
riuotojai kviečia besidominčias puses
pagaliau išspręsti šią įsisenėjusią
problemą. „Tūkstantmečio odisėjos”
vadovas Raimundas Daubaras sako,
kad sumanymas atstatyti uragano
Anatolijus sugriautą saulės laikrodį
Nidoje kilo dar plaukiant aplink pa-
saulį. Esą jis geografiniu ir astrono-
miniu požiūriu yra nepakartojamas
kūrinys, stovintis ypatingoje vietoje,
iš kurios galima matyti, kaip saulė
pateka iš marių ir leidžiasi į jūrą.

Atstatytas saulės laikrodis, anot
buriuotojų, galėtų skaičiuoti antrojo
Lietuvos tūkstantmečio metus ar
būti lyg kelrodis emigravusiems lie-
tuviams, kviečiantis sugrįžti namo.

Kuršių nerijos nacionalinio par-
ko specialistai ilgą laiką laikosi nuo-
monės, kad vėjo pustoma Parnidžio
kopa nėra tinkamiausia vieta grani-
tiniam obeliskui. Tačiau parko direk-
torius Tomas Tukačiauskas sako, kad
yra linkęs bendrai ieškoti tinkamiau-

sio problemos sprendimo būdo. Bu-
riuotojai tikina atlikę visos Lietuvos
gyventojų apklausą, kurios rezultatai
rodo, kad už saulės laikrodžio atsta-
tymą pasisakytų daugiau kaip 60
proc. apklaustųjų.

Asta Kažukauskienė, Lrt.lt

Margumynai

Kalnų viršūnės dažomos baltai
Galima ravėti šieną arba žalia

akvarele dažyti nudžiūvusią žolę. O
štai Peru indėnai baltais dažais jau
dažo nutirpusias Andų viršukalnes.
Skamba keistai. Nepaisant to, Andų
kalnų dažymą finansuoja Pasaulio
bankas (World Bank).

Keturi Peru Andų priekalnėse
įsikūrusio Licapa kaimo gyventojai
jau antrą savaitę dažo Chalon Som-
brero kalną baltais dažais. 4,756 met-
rų aukščio viršukalnė vėl suspindės
balta spalva.

Prieš dvidešimt metų, ši beveik 5
kilometrų aukštyje virš jūros lygio
iškilusi viršukalnė buvo padengta
sniego ir ledo danga. Tai buvo pagrin-
dinis vandens šaltinis priekalnės
gyventojams. Tačiau pastaraisiais
metais ten sniegas ištirpo.

Netikėtą sprendimą pateikė 55
metų amžiaus savamokslis Licapa
kaimelio geoinžinierius Eduardo
Gold. Jis pasiūlė nudažyti viršukalnę
baltais dažais ir taip apsaugoti ją nuo
perkaitimo. Šią idėją palaikė Pasaulio
bankas ir ,,100 Ideas to save the Pla-
net” konkurse jam paskyrė finansa-
vimą.

Dažoma rankomis. Dažai – kal-
kių, techninio kiaušinio baltymo ir
vandens mišinys. Nudažius baltai, ti-
kimasi, kad viršukalnės temperatū-
ra sumažės ir ant jos vėl atsiras snie-
go. Beje, kažką panašaus siūlė ir  JAV
energetikos ministras, Nobelio fizi-
kos premijos laureatas Steven Chu.
Tik jis žengė dar toliau. Siūlė baltai
nudažyti visus pasaulio stogus.

Bernardinai.lt

A † A
MARIJONA LEKUTYTĖ

KUŠLIKIENĖ

Mylima, pamaldi ir geraširdė Mama, Močiutė, Promočiutė, kuri
per visą savo gyvenimą sakydavo „Dievulis geras”, sulaukusi 96 me-
tų,  gerojo Dievulio buvo pašaukta Jo amžinai globai 2010 m. birže-
lio 29 d. savo namuose Grand Rapids, Michigan.

Gimė 1914 m. gegužės 20 d. Pervažininkų kaime, Kidulių vals-
čiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje. JAV išgyveno 61 metus.

Nuliūdę liko penki vaikai, vienuolika anūkų ir septyni proanū-
kiai. Dukros Laima su vyru Dave Braune, Liucija Gibson ir Aldona
su vyru Kęstučiu Riškumi, sūnūs dr. Benius su žmona Molly Kuš-
likiai ir Algis Kušlikis. Anūkai Erika su vyru Kovu Lapšiu, Dovydas
su žmona Laura Gibson, Ramona Gibson ir Katrina Gibson; Vida su
vyru Jeff Keene, Audra su vyru Peter Spuhler, Andrius ir Carmen
Riškus, Alisa su vyru Nasser Grainawi; Tomas su žmona Shanna
Kušlikiai, Tadas Kušlikis, Lisa Kušlikis ir septyni proanūkiai. Liko
daug giminių Lietuvoje, Kanadoje ir JAV. Anksčiau mirė a.a. Mari-
jonos sesutė Agutė, broliai Jonas ir Pranas Jekučiai, anūkė a. a. Ja-
nina Braune.

A. a. Marijona priklausė Grand Rapids lietuvių Šv. Petro ir Povi-
lo parapijai, JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkei, Lietuvių Fon-
dui, Lietuvių katalikių moterų sąjungai ir kitoms organizacijoms.
Buvo draugiška, visada su malonia šypsena, visiems padėjo, iki gyve-
nimo pabaigos dalyvavo lietuviškuose renginiuose. Anksčiau mokė
jaunimą tautinius šokius šokti, o mergaites austi.

Velionė bus pašarvota Barto Funeral Home, Myrtle & Quarry
Streets NW, Grand Rapids, MI 49504, ketvirtadienį, 2010 m. liepos
1 d. nuo 2 iki 4 val. po pietų ir nuo 7 iki 9 val. vakare. Rožinis 7 val.
vakare.

Laidotuvių šv. Mišios bus penktadienį, 2010 m. liepos 2 d. 10 val.
ryto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Myrtle ir Quarry Streets. Po šv.
Mišių a. a. Marijona bus palaidota lietuvių Šv. Petro ir Povilo kapi-
nėse, šalia 1991 metais mirusio vyro Igno Kušlikio.

A. a. Marijonos Kušlikienės atminimui galima aukoti Lietuvos
vaikų globai: „Saulutė”, 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439; arba
Carmelite Sisters, Parnell, MI.

Liūdinti šeima

A † A
Gail. sesuo 

ANGELĖ M.
KRAUČELIŪNIENĖ-

MISYTĖ
1911.XI.7–2010.VI.24

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2010 m. birželio 24 d. Hot
Springs, AR, sulaukusi 98 m. amžiaus, mūsų brangi Mamytė,
Močiutė ir Promočiutė atsiskyrė iš mūsų šeimos ir išėjo  Amži-
nybėn. Palaidota Hot Springs, šalia vyro Broniaus.

Liūdesyje liko: duktė Danutė Šlenienė, anūkės Audra ir Lina;
Danutės vyro a. a. Raimundo brolis Liudas su žmona Dalia; duk-
tė Rimutė Jucienė su vyru Valdžiu, anūkai Edis, Marytė ir Rožė
su šeimomis, 6 proanūkiai.

Lietuvoje sesers a. a. Emilijos 3 dukros: Irutė, Genė, Regina,
sūnus Aloyzas ir jų šeimos; sesers a. a. Emiijos vyro brolis msgr.
Edvardas Simaška Šiluvoje, kuriam šią vasarą sueina 101 metai;
kiti giminės ir pažįstami  Amerikoje ir Lietuvoje.

Angelė Lietuvoje gyveno Kaune ir dirbo gail. seserimi chirur-
gijos skyriuje, kuriam vadovavo a. a. prof. dr. Kuzma. Pokario
Vokietijoje, gyvendama Freiburge, dirbo UNRA ir su a. a. dr. Dir-
diene skiepijo žmones DP stovyklose. Augsburge, Servantius Sift
ligoninėje, chirurginiame skyriuje dirbo prie a. a. dr. A. Maciūno.

1949 m. atvykusi į JAV, įsikūrė New York priemiestyje Mas-
peth, LI., priklausė a. a. prel. Balkūno parapijai ir tapo Treti-
ninke, priklausė Altoriaus ir Šv. Sakramento draugijai ir Šv.
Pranciškaus III Ordinui. New York skaučių „Neringos” tunte pra-
vedė Pirmosios pagalbos kursus, a. a. kun. Pakalniškio prašoma.

Čikagoje dirbo Blue Island, Evergreen Park ligoninėse ir pa-
galiau vyresniąja naujagimių skyriuje Šv. Kryžiaus ligoninėje,
Marquette Park.

Išėjusi į pensiją, 1972 m. išvyko į Hot Springs, kur rado svei-
katai palankesnį orą, gamtą, primenančią Aukštaitiją, kur buvo
gimusi, lietuvių gražią koloniją su sielovadžiu a. akun. Patlaba.
Čia ir gyveno, kol Viešpats ją pasišaukė pas save.

Nuliūdusi šeima

Brangiai mamytei ir močiutei

A † A
ANGELEI KRAUČELIŪNIENEI

iškeliavus į Viešpaties Karalystę, sesei giedrininkei
DANUTEI  ŠLENIENEI, anūkėms AUDREI ir LI-
NAI, RIMAI JUCIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią
užuojautą.

Maldoje ir mintyse su Jumis.

Korp! Giedra narės
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad pirmadienį, liepos 5 d., re -
dakcija nedirbs. Nebus išleistas ant -
ra dienio laikraščio numeris.

�Svarbus Panevėžiečių-Aukštai -
čių klubo susirinkimas įvyks šį sek-
madienį, liepos 4 d., 12 val. p. p. Jau -
nimo centre. Prašome visus narius
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 708-
703-7114. Lauksime visų.

�Prisijungdamas prie pilietinio
sumanymo „Lietuva, Tėvyne mūsų”
Lie tuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje maloniai kviečia tau-
tiečius liepos 6 d., antradienį, susirinkti
restorane „Kunigaikščių užeiga” (6312
S. Harlem Ave., Summit, IL 60501) ir 9
val. v. sugiedoti Tautišką giesmę. 

��Liepos 8 d., ketvirtadienį, galeri-
joje ,,Twelfth Floor Gallery”, įsikūrusio-
je University Club of Chicago (76 E.
Monroe St., Chicago, IL 606030), vyks
dr. Audriaus Plioplio parodos ,,Emer -
gence” atidarymas. Renginys vyks nuo
5 val. p. p. iki 7 val. v.

��Cicero jūrų šaulių kuopos
,,Klai  pėda” narių susirinkimas įvyks
liepos 11 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Šv. Antano parapijos mokyklos patal-
pose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuo pos narių dalyvavimas būtinas.
Po susirinkimo – pabendravimas.

��Pasaulio lietuvių centro sode -
lyje (14911 127th St. Lemont, IL
60439) liepos  11 d., sekmadienį, 12
val. p.p. prasidės  Vidurvasario šven-
tė. 12:30 val. p. p.  akor deonisto Mar -
tyno Levickio pasirodymas. Rengia
JAV LB Lemonto apy linkė ir LR ge-
neralinis konsulatas Či kagoje.

��Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas New York malo niai
kvie čia jus į menininkės Jūratės Re -
ke vičiūtės grafikos darbų parodos
,,Įky rus noras būti laimin gai” ati da -
rymą, liepos 8 d., ketvirta die nį,  nuo
6 val. v. iki 8 val. v. LR generaliniame
konsulate  New York,  420 Fifth Ave.,
3rd Floor, New York, NY 10018. Apie
dalyvavimą prašome pra nešti tel.
212-354-7840, ext. 15 ar ba el. paštu
info@ltconsny.org. Skaitytojų dėme-
siui! Pasikeitė parodos atidarymo da -
ta. Anksčiau buvo skelbta, kad paro-
da atsidarys liepos 1 d.

�Liepos 10 d., šeštadienį, 4 val. p.
p. University of Wisconsin–Madison
(716 Langdon St., Madison, WI
53706) akordeonisto Martyno Levic-
kio koncertas., kurį rengia Center for

Russia, East Europe, and Central
Asia (CREECA), LR ge ne ralinis kon-
sulatas Čikagoje ir Ma dison-Vilnius
Sister Cities. Įėjimas nemokamas.

�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

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Bilie -
tus užsisakyti ir daugiau informacijos
gauti galite tel. 732-713-5108 (Žil-
vinas) arba el. paštu

zilvis_bublis@yahoo.com

�A. Mamontovo koncertas sek -
ma dienį, rugpjūčio 1 d., vyks Wa shin g-
 ton, DC klube ,,Black Cat”. Bilieto
kaina – 30 dol. asmeniui. Kon certo
pradžia 8:30 val. v. Koncer tą or ga ni -
zuoja Washington-Baltimore jau ni mo
sąjunga. Daugiau informacijos tel.
732-713-5108 (Žilvinas).

��Liepos 25 d., 2 val. p. p. Seattle,
WA Lietuvos Dukterų organizuoja-
mas Mėlynių balius (Blueberry Acres,
32 McRae Rd. NE, Arlington, WA).
Kasmetinės suneštinės vaišės, vilio-
jantys prizai, tylusis aukcionas, links-
mybės ir, žinoma, linkstančios mėly-
nių krūmų šakos.

Spaudos apñvalga

Gegužės-birželio mėn. žurnalo
,,Pensininkas” viršelis pasipuošęs pa-
vasario žiedais. Nemažai jo puslapių
skirta mamai. 

Taip pat menama pirmoji Lie tu -
vos okupacija (ištrauka iš Vinco Ra -
mono romano ,,Dulkės raudonam
saulėleidy”, rašoma apie motinos
Marijos Kaupaitės sukaktis.

Sveikatos skyrelyje skaitytojai
ras įvairiausių patarimų, o skyrelyje
,,Gero apetito” daugiau sužinos apie
šparagus ir galės juos paruošti pagal
žurnale esantį receptą. 

,,Skaitytojų kertelėje” skaitytojai
dalijasi savo mintimis, kūryba, o
Žalianykštis pasakoja apie priesko ni -
nius augalus ir sėklų daigumą. 

Visiems nuotaiką pakels Plunk s -
na Graužytė skyrelyje ,,Linksmiau”.

,,Pensininkas”  išeina šešis kar-
tus per metus. Jį leidžia JAV LB
Socialinių reikalų taryba. Prenume -
rata metams – 15 JAV dol.; užsi sa -
kant Kanadoje ar kitur užsienyje –
25 JAV dol. Atskiro numerio kaina –
1.50 dol. 

Paruošė L. A.

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

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Nepraleiskite puikios progos susipažinti su Čikagos architektūra ir istori-
ja lietuviškai! Profesionalus Čikagos architektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietuviškai liepos 11 d., sekmadienį, 4:30
val. p. p. plaukiant pačiu gražiausiu laivu ,,Chicago First Lady” Čika gos upe
ir Michigan ežeru. Laive veiks baras.

Laukiame visų. Vietų skaičius laive ribotas. Bilietus galite užsisakyti tele-
fonais 708-207-8406; 708-785-8080 arba el. pašto adresais: altv@com-
cast.net ar kariledalia@yahoo.com. 

Pažintis su Čikagos architektūra ir istorija

Architektūrinė kelionė Čikagos upe 2009 metais.
altv@comcast.net archyvo nuotr.

Praėjusį savaitgalį (birželio
25–27 dienomis) vykusioje Amerikos
biblio tekų sąjungos konferencijoje (at
the Library Association conference)
Wa shington, DC buvo parodytas vi-
deofilmas apie 2011 metais kovo mė-
nesį pasi ro dysiančią  lietuvės Rūtos
Šepe tys knygą ,,Between Shades of
Gray”. Tūks tančiai bibliotekų lanky-
tojų 20 šalių internetu galėjo išgirsti
R. Šepetys pasa kojimą apie tai, kaip
rašytoja rinko medžiagą būsimai kny-

gai, ir trumpai susipa žinti su būsi-
mos knygos turiniu. 

Šią videomedžiagą mūsų skaity-
tojai gali pasižiūrėti tinklalapyje
www.betweenshadesofgray.com

Priminsime skaitytojams, kad R.
Šepetys, pasiremdama savo šeimos
išgyvenimais, parašė knygą apie trė-
mimus į Sibirą. Lauksime pasirodant
Rūtos knygos. 

,,Draugo” info

Pristatyta būsima lietuvaitės knyga

Andrius Ma montovas

Brazilijoje tenykštės Lietuvių
Bendruomenės 10 kartų per metus
leidžiamo žurnalo ,,Mū sų Lietuva”
gegužės mėn. nu me rio viršelyje moti-
nos su vaiku nuot rauka.

Šiame numeryje daug vietos
skiriama Lietuvos gamtai. Rašoma
apie lietuvišką beržą, šalyje gyve-
nančias gulbes.

Žurnalo puslapiuose pristatoma
tėvo Antano Saulaičio, SJ knyga
,,Kaip atrodo dvasios?”, važiuojan-
tiems į Lietuvą pasakojama apie ne-
didelį Lietuvos miestelį Tytu vė-
nus.

A. Saulaitis, SJ skaitytojus su pa -
žindina su dr. Vitu Kiaušu – lie tuviu
gydytoju, misionieriumi. Žinoma,
neužmirštas ir garsusis lietuvis An -
tanas Mockus.

Brazilijos mažuosius lietuviu-
kus žurnalas moko lietuvių kalbos.
O koks žurnalas be lietuviškos vir-
tuvės? Šįkart rašoma, kaip išsikep-
ti skanias bandeles su varške. Rasi-
te leidinyje ir kitų įdomių straips-
nių. 

,,Pensininkas”,,Mūsų Lietuva”

Socialinių reikalų skyrius Čikagoje (Marquette Park) praneša, kad
raštinė nedirbs nuo penktadienio (liepos 1 d.) iki antradienio (liepos 6 d.).
Daugiau informacijos tel. 773-476-2655. 

Restoranas  ,,Seklyčia” dirbs nuo 10 val. r. iki 6 val. v. kaip įprasta –
visas dienas, išskyrus pirmadienį. 

Linkime visiems smagios Amerikos Nepriklausomybės šventės, o keliau-
janties į Dainų šventę Kanadoje – laimingos kelionės ir daug linksmų aki-
mirkų!

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500


