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Kent (,,Kent State news”, ,,Drau-
go” info) –  Birželio 9 d. Šiaulių uni-
versiteto (ŠU) rektorius prof. Vidas
Lauruška ir Kent State University
(KSU) prezidentas Lester A. Lefton
pasirašė šių dviejų institucijų ben-
dradarbiavimo sutartį, kuri atvers
galimybes studentų ir dėstytojų mai-
nams bei bendriems moksliniams
tyrimams. Birželio 8–9 d. KSU lan-
kėsi V. Lauruška su žmona ir ŠU Hu-
manitarinio fakulteto Lietuvių kal-
botyros ir komunikacijos katedros
doc. Stasys Tumėnas.

,,Šis susitarimas žymi mūsų
dviejų institucijų draugystės pradžią
ir Kent Sate University  tarptautinės
veiklos plėtrą, – sakė L. A. Lefton.  –
Mūsų bendradarbiavimas su ŠU su-
darys sąlygas atlikti daugiau naujų
mokslinių tyrimų biomedicininės
inžinerijos, energetikos, ekologiškų
technologijų, visuomenės sveikatos
ir lyčių studijų srityse.”

Abiejų universitetų atstovai pra-
dėjo bendrauti pernai. KSU turi ypa-
tingą ryšį su lietuvių bendruomene –
universiteto biblioteka didžiuojasi
turtinga kolekcija, kurią sudaro lie-
tuvių literatūra, archyvinė medžiaga

ir kiti leidiniai, susiję su Lietuvos
išeivija JAV. Doc. S. Tumėnas praėju-
sį rudenį lankėsi KSU ir apžiūrėjo
universiteto retų knygų kolekciją. 

,,Lietuvos Vyriausybės vardu
džiaugiuosi šiuo istoriniu įvykiu –
universitetų bendradarbiavimu iš

dviejų skirtingų žemynų, – sakė Lie-
tuvos Respublikos  garbės generalinė
konsulė Ohio valstijoje Ingrida Bub-
lienė. – Tai bus dovana studentams ir
dėstytojams, turtinga savo skirtu-
mais ir bendrumais tarp šių dviejų
institucijų.”

Šiaulių universitetas pasirašė sutartį su KSU

Vilniuje diskutuojama apie Naująją evangelizaciją

Washington, DC (BNS) – Sep-
tyni respublikonų kandidatai į prezi-
dento pareigas pradėjo pirmuosius
debatus prieš 2012 m. rinkimus ir kri-
tikavo dabartinio JAV prezidento Ba-
rack Obama ekonomikos politiką. Kan-
didatai siekia, kad Respublikonų par-
tija iškeltų jų kandidatą prezidento
rinkimuose. Visi labiausiai kritika-
vo B. Obama 2010 m. sveikatos apsau-
gos sistemos pertvarkymą ir žadėjo jį
panaikinti. Respublikonai susilaikė

nuo kritikos vienas kitam ir daugiau-
sia kritikavo dabartinį prezidentą. Bu-
vęs Massachusetts valstijos guberna-
torius Mitt Romney pirmauja,  mano-
ma, kad jis taps respublikonų kandi-
datu ir rinkimuose kovos su B. Obama. 

Per debatus buvo kritikuojamos
dabartinio prezidento ekonomikos ir
sveikatos apsaugos pertvarkos, o jo
politika Afganistane ir Libijoje taip
pat sulaukė neigiamų vertinimų. De-
batams pakrypus į socialines proble-

mas, kurios visada rūpi respubliko-
nų rinkėjams, penki iš septynių kan-
didatų teigė, kad remia JAV Konsti-
tucijos pataisą dėl tos pačios lyties
asmenų santuokos. Taip pat kalbėta
apie abortus, imigraciją ir bažnyčios
vaidmenį valstybės bei prezidento
asmeniniame gyvenime.

New Hampshire valstijoje vyksta
išankstiniai rinkimai, tikimasi, kad
ten pirminiai rinkimai dėl kandidato
vyks 2012 m. vasario mėnesį.

Prasidėjo respublikonų kandidatų į prezidentus debatai

Rochester plazdėjo lietuviškos vėliavos –
4 psl.

Šiaulių universiteto rektorius prof. V. Lauruška (k.), Lietuvos Respublikos garbės gene-
ralinė konsulė Ohio Ingrida Bublienė ir Kent State University prezidentas Lester A.
Lefton po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.                               Bob Burford nuotr.

Vilnius (ELTA) – Birželio 16 d.
Vilniuje prasidėjo Europos vyskupų
konferencijų generalinių sekretorių
ir atstovų spaudai susitikimas. Iki
birželio 21 d. Šv. Juozapo kunigų se-
minarijoje vyksiančio renginio pag-
rindinė tema – Naujoji Evangeliza-
cija Europoje. Pirmą kartą Europos
vyskupų konferencijų taryba (CCEE)
kviečia susitikti generalinius sekre-
torius ir atstovus spaudai drauge dis-
kutuoti apie Bažnyčios komunikavi-
mą. 

Pirmąją darbų sesijos dieną su-

sirinkusius pasveikino Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Lui-
gi Bonazzi ir Lietuvos kariuomenės
ordinaras bei Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos generalinis sekretorius
vyskupas Gintaras Grušas.

Darbo grupėse generaliniai sek-
retoriai savo dėmesį sutelks ties kai
kuriais konkrečiais Naujosios Evan-
gelizacijos klausimais kaip santykis
tarp kultūros ir tikėjimo kokybės, už
aktyvią Bažnyčią, dvasinis gyveni-

mas ir priklausymas Bažnyčiai šian-
dien padidinto gyvenimo ritmo ir
įtampos sąlygomis, Bažnyčios orga-
nizacijos ir charizmos. Bus pristatyti
darbai, kuriuos atliko CCEE ir Eu-
ropos Bendrijos vyskupijų komisija
(ComECE), taip pat kai kurie arti-
miausi renginiai, kuriuose dalyvaus
vyskupų konferencijos: Pasaulinė jau-
nimo diena Madride (rugpjūčio 16–21
d.), Pasaulio šeimų susitikimas Mila-
ne (2012 m. gegužės 29–birželio 3 d.),
Tarptautinis eucharistinis kongresas
Dubline (2012 m. birželio 10–17 d.).

• Tema: Karaliaučiaus kraštas –
2

• D. Grybauskaitės
grūmojimas – 3
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JAV New Hampshire valstijoje septyni respublikonų kandidatai į prezidentus pradėjo debatus.                                                  EPA nuotr.
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Viso�pasaulio�lietuviai�kviečiami�tęs-
ti�tradiciją�ir�liepos�6-ąją�–�Mindaugo�ka-
rūnavimo�dieną�–�visiems�kartu�giedoti
mūsų� valstybės� himną.� Su� tokiu� prašy-
mu� į� lietuvius� kreipiasi� Lietuvos�Vyriau-
sybė,� teigdama,� kad� šis� renginys� ugdo
Lietuvos� žmonių� tėvynėje� ir� užsienyje
patriotiškumą�ir�vienybės�jausmą,�sutei-
kia� galimybę� prasmingai� paminėti� Lie-
tuvos�valstybingumo�šventę.�Pirmą�kartą
istorijoje� vienos� tautos� žmonės� visame
pasaulyje�vienu�metu�giedojo�savo�šalies
himną�2009�m.�liepos�6�d.,�minėdami�Lie-
tuvos� tūkstantmetį.� Vėliau� atlikta� ap-
klausa�parodė,�kad�V.�Kudirkos�„Tautišką
giesmę”�giedojo�mažiau�nei�pusė� lietu-
vių.�Nekyla�abejonių,�jog�tautišką�giesmę
žymiai�daugiau�lietuvaičių�giedojo�Balti-
jos� kelyje,�prie�Sausio�13-osios� laužų�ar
pasitinkant� iš� Pasaulio� vyrų� krepšinio
čempionato�medalius�parsivežančią�na-
cionalinę�rinktinę.�Ir�tai�buvo�daroma�be
jokių� valdžios�nurodymų�ar� įsakymų.� Iš
tiesų� himnas� reiškia� išskirtinę� pagarbą
valstybei�ir�jį�reikėtų�giedoti�tada,�kai�to
trokšta�mūsų�širdys,�o�lūpos�pačios�veria-
si�užtraukti�„Lietuva,�Tėvyne�mūsų...”.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis

Net iki Europos Parla-
mento nu aidėjo de-
magogiški lenkų ra-

dikalų klyks mai, kad Lietu-
vos valstybėje, kaip niekur
kitur pasaulyje, skriau džia-
mos lenkiškos mokyklos.
Jose, kur viskas dėstoma
lenkų kalba, Lie tuvos isto-
riją ir geografiją, lietuvių kalbą ir literatūrą, be to, dar ir
pilietiškumo pamokas užsimota vesti (Dieve, apsaugok!)
lietuvių kalba! Nelabai patenkinti tokiu ketinimu buvo ir
kai kurių rusiškų mokyklų vadovai, tačiau jie didesnio
nepasitenkinimo nepareiškė. Na, o kaip su lietuviškomis
mokyklomis užsie nyje atsidūrusiose lietuvių etninėse
teritorijose? Apie lietuviškų mokyklų tikrovę Seinų kraš-
te nema ža rašyta. Kiek mažiau apie kelias lietuviš kas mo-
kyklas Baltaru sijoje. Tačiau skandalingiausia padėtis
kaimyniniame, Rusijos Federacijos valdomame Kara-
liaučiaus krašte (Kaliningrado srityje).

Lietuvos „šeimininkui” komunistui Antanui Snieč-
kui panorėjus, dau geliui iš tremties vietų paleistų lietu-
vių nebuvo leista grįžti į savo tė viškes. Nemaža jų apsigy-
veno Kara liaučiaus krašte. Ir taip, čia gyvenan čių lietu-
vių skaičius išaugo iki be veik 45,000. Kai 1957 m. sudary-
tai Lie tuvos TSR liaudies ūkio tarybai 1963 m. buvo pa-
vesta vadovauti Karaliau čiaus pramonei ir transportui,
Kara liaučiaus lietuviai ėmė kelti lietuviš kų mokyklų
krašte klausimą. Deja, ne tik Maskva, bet ir sovietinis
Vil nius (LTSR švietimo ministras Me čis lovas Gedvilas)
buvo kurti jų pra šymams. Buvęs partizanas, Nau jo sios
(rus. Timiriazevo) miestelio gy ven tojas Steponas Bubu-
las nuo 1970 m. kėlė klausimą dėl lietuvių kalbos Kara-
liaučiaus krašte. Vėl – nepaisymas! Buvo tikimasi, kad
padėtis iš esmės pasikeis atėjus Michail Gorba čiov pere-
stroikai. Tuomet jau 72 metų sulaukęs partizanas 1989 m.
surašė apie 800 savo Gastų (rus. Slavsko) ra jono vaikų,
norinčių mokytis būsimoje lietuviškoje mokykloje. Deja,
lietuviška mokykla neatsirado. S. Bubulas apibendrino
taip: „Jei švie timo ministras Rimkus (Antanas) būtų bu-
vęs tikras lietuvis, tai jau 1973 metais būtume turėję lie-
tuviš kas mokyklas.”

Tai, ko iki šiol nepavyko niekam (ir Lietuvos valsty-
bės pareigūnams), padarė paprasta Kybartų mokytoja
Irena Skauronienė. Susitarusi su Sta lupėnų (rus. Nes-
terovo) švietimo sky riumi, ji gretimos Eitkūnų (rus. Čer -
niševskojė) gyvenvietės rusiškoje Po bedinsko aštuonme-
tėje mokykloje jau 1961 m. įsteigė lietuvišką pradinę mo -
kyklą, kurioje mokė net 30 metų. Už si ėmimuose nuo pat
pradžių buvo kal bama tik lietuviškai. Mokytoja tėvus ra-
gino toliau leisti savo vaikus į Lietuvos mokyklas. Beveik
600 jos mokinių tęsė mokslus Kybartų mies telio K. Done-
laičio vidurinėje mokykloje ir taip buvo išgelbėti nuo su-
ru sėjimo.

Naujosios miestelio lietuviai, netekę kantrybės, va-
dovaujami Slav s ko rajono Lietuvių kultūros bendrijos
pirmininko Sigito Šabano, už pa aukotus pinigus įsigijo
namą pirmajai Karaliaučiaus krašte lietuviškai mokyk-
lai ir 1994 m. rudenį norėjo ją atidaryti. Deja, tautietis
Eugenijaus Čajauskas, tuo metu srities Tautinių mažu-
mų komiteto vadovas, pasirūpi no, kaip neleisti tokiai mo-
kyklai atsi rasti. 

Lietuvos švietimo ministerijos darbuotojų Alfonso
Kairio ir Romo Gaideliono rūpesčiu 1990 m. rusiš kose
Karaliaučiaus krašto mokyklose pavyko įsteigti 10 lietu-
vių kalbos ra te lių. Ratelių skaičius 1994–1995 mokslo
metais išaugo iki 21, daugelis jų dabar yra gavę lietuvių
kalbos ir e t no  kultūros fakultatyvo statusą. Deja, vis dar
nėra nė vienos mokyklos, kurioje nors keli dalykai būtų
dėstomi lietuvių kalba ir kurią galima bū tų vadinti lietu-
viška mokykla.

Kas veda lietuvių kalbos pamo kas (pamokėles)
Karaliaučiaus kraš te? Tai keli pedagogo išsilavinimą įgi-
ję vietos lietuviai. Visi kiti, vienai – dviem dienoms pagal
su LR Užsie nio ministerija sudarytas išvykimo su  tartis
atvažiuojantys Lietuvos Res publikos mokytojai. Viena jų
buvo – net 20 metų Karaliaučiaus krašte lie tuvybę puo-
selėjusi mokytoja Vanda Vasiliauskienė. 

Dabar jau 85-erius metus einanti pedagogė V.  Vasi-
liauskienė iš Rokiš kio į Karaliaučiaus kraštą važinėjo
nuo Lietuvos valstybės nepriklauso mybės atkūrimo me-
tų. Ji buvo viena iš Krašto lietuvių kalbos mokytojų aso-

ciacijos steigėjų bei vietos
lietuvių kultūros draugijos
„Birutė” atkū rėjų, yra drau-
gijos laikraščio „Naujoji
aušra” redaktorė ir leidėja.
Už dėtas pastangas Kara-
liaučiaus krašto provincijo-
je kurti lietuvišką mo kyklą
ji yra patyrusi nuoskaudų

iš vietinės valdžios ir net kelių šio krašto lietuvių pusės.
Lietuvos valstybė deramai įvertino jos pasiaukojantį dar -
bą. Ji – ordino „Už nuopelnus Lie tuvai” Riterio kryžiaus
kavalierė. Apie savo misionieriškos pedagogi nės veiklos
Karaliaučiaus krašte pa tirtį, apie tai, kas trukdė šiai
veiklai, apie krašto lietuvių šviesuolius V. Va siliauskienė
išleido prisiminimų knygą ,,Godų duženos tikrovėje”. Tai
knyga apie realią lietuvių tautinės bendruomenės švieti-
mo padėtį Kara liau čiaus krašte.

Visuomeninė organizacija Mažo sios Lietuvos reikalų
taryba, bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savi-
valdybės viešąja biblioteka, šių metų balandžio pabaigoje
jos Menų skyriuje surengė knygos pristatymą Klaipėdos
visuomenei. O šių metų ge gužės pradžioje, Tarybai ben-
dradarbiaujant su Vydūno draugija, šios neeilinės kny-
gos sutiktuvės buvo su reng tos Vilniuje. Susirinko tie,
kam iš tiesų rūpi Karaliaučiaus krašto pra eitis ir dabar-
tis, jos šviesuolių veikla, vietos lietuvių problemos ir
džiaugsmai.

Prisimindama savo misionieriškos veiklos dienas
daugelio mūsų užmirštame Karaliaučiaus krašte V.
Vasiliauskienė rašė taip: „Jaučiau – ne bus lengva, bet
ryžausi... Pirmoji diena mokykloje neapvylė. O džiaugs -
me! Aktų salė pilna mokinių! (...) Paprašiau direktoriaus
pavaduotojos sudaryti pilną lietuvių vaikų sąrašą. O ji
man liepė pasiimti visus lietuvius ir vežtis juos į Lietuvą.
(...) Kai į direktoriaus kabinetą susirinko lie tuvių vaikų
tėvai, direktoriui akys iš šoko ant kaktos. Paleido žodžių
tira dą: ‘Jūs, avantiūriste, nesąmones kre čiate. Jūs, tėvai,
negausite darbo, jū sų vaikų nepriimsiu į mokyklą’! (...)
Netrukus švietimo skyriaus vedėja at siuntė direktoriui
raštą, kuriame pranešė: gautas skundas apie mano nusi-
kalstamą veiklą, man gresia bau džiamoji byla.” Mokytoja
nepalūžo. Ją rėmė, jai pritarė tokie šviesūs tautiečiai
kaip Kaukėnų lietuviai Elzė Stulgaitienė ir Rūta Šiau-
lienė, Gastų lietuviai Vaclovas Botyrius ir Sigitas Šaba-
nas, Vincentas Norušas ir Danutė Noru šai tė iš Tilžės,
kolegės mokytojos Sta sė Rumbaitienė, Janina Matusevi -
čienė, Irena Triūba, Aldona Strojeva, mo kytojai Juozas
Miliūnas, Jonas Glinskis. Užversdama paskutinį pri si mi-
nimų lapą, mokytoja Vasi liaus kienė prisipažino: „Buvęs
vargas – ne vargas! (...) Padėjau tašką. Dar kartą išgyve-
nau nuoskaudas ir džiaugs mus, praradimus ir sėkmes
(...) Ke lias baigtas.”

(...)
Pristatytoji knyga – tai gyvas prie kaištas buvusiems

ir esamiems Lietuvos politikams, tik deklaratyviai pri-
tarusiems lietuviškos mokyklos at siradimui, bet nieko
nepadariu siems, kad ji atsirastų. Tokią mokyklą žadėjo
prezidentas Algirdas Bra zauskas. Nuo jo neatsiliko ir
prezidentas Valdas Adamkus. Cituojame iš kalbingą LR
Švietimo ir mokslo ministerijos 2005 metų atsakymą Ma -
žosios Lietuvos reikalų tarybai: „Ga vę iš Respublikos Pre-
zidento kance liarijos pranešimą, kad Lietuvos Res publi-
kos Prezidentas Valdas Adam kus pritaria lietuviškos mo-
kyklos Sovetske (buv. Tilžėje) idėjai, džiaugia mės šiuo
pritarimu ir manome, jog teigiama Jo Ekscelencijos Pre-
zi dento Valdo Adamkaus pozicija pa greitins lietuviškos
mokyklos Kara liau čiaus krašto vaikams atsiradi mą.”
Lietuvos politikai yra susirū pi nę kuo geriausiais san-
tykiais su kaimyniniais kraštais. Gražu! Tačiau gal vertė-
tų pasimokyti iš tų pačių kai  mynų, kaip reikia kovoti už
savo nacionalinius interesus?

Sutrumpinta.
Vytautas Šilas – Mažosios Lietuvos reikalų tarybos

pirmininkas.

Lietuvių kalbos 
Golgota

VYTAUTAS ŠILAS

TEMA: KARALIAUčIAUs KRAšTAs

Lietuvos politikai yra susirū pi nę kuo
geriausiais santykiais su kaimyniniais
kraštais. Gražu! Tačiau gal vertėtų pasi-
mokyti iš tų pačių kai  mynų, kaip reikia
kovoti už savo nacionalinius interesus?
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Taip jau sutapo, kad skir tingais metais trys
birželiai sukrėtė visus gerus lietuvius.

Pirmasis žiaurus birželis atėjo 1940 metų 15
dieną, labai ankstyvą rytą, visai Europai miegant.
Mūsų mylimai Lie tuvai ultimatumu grasino ko-
munistų diktatorius Stalin, jau nužudęs apie 30
mln. žmonių. Badu numarino apie 20 mln. ukrai-
niečių. Visa Lie tuva žinojo apie to žiauraus dikta-
to riaus elgesį, kiekvienas doras lietuvis bijojo ko-
munistų okupacijos, tik penk toji kolona Lietuvoje
džiūgavo, sužinojusi apie Stalin ultimatumą.

Mūsų gerbiamas prezidentas An tanas Smeto-
na, pasitaręs su kabineto vadovais, nutarė, kad prie-
 šintis neįmanoma, nes Lietuvoje Sta lin jau turėjo
20,000 specialiai atrinktų rusų kareivių, NKVD, GRU
su daugybe šarvuočių, lėktuvų. Prie Lietu vos sie-
nos pasiruošę pulti Lietuvą buvo milijonas rusų.
Didžiosios de mok ratijos JAV, Anglija, Prancūzija,
Šve dija neužtarė Lietuvos. Todėl my limas prezi-
dentas A. Smetona apleido Lietuvą. Vokietijoje jo
ilgai nelai kė, todėl per Šveicariją jis pasiekė Ame-
riką, kur 1944 metais sudegė savo sūnaus name. 

Pikta, kad ir šiais laikais niek šai, neišmanė-
liai, norėdami panie kinti prezidentą A. Smetoną,
prikaišioja: „Nors vieną šūvį prie sienos rei kėjo
iššauti, kad pasaulis išgirstų.” Kitas niekina: „Rei-
kėjo paimti 200 šimtus karių prie sienos pašaudyti
ir pereiti į Vokietiją.” Tokios mintys rodo auto-
riaus kvailystę. Stalin to ir reikėjo – už vieną šūvį
su malonumu būtų išskerdęs tūkstan čius lietuvių,
o pasauliui tokie daly kai nereikšmingi. Pažiūrėki-
me į Suo miją: suomiai drąsiai ir garbingai kovojo
prieš Stalin, 10,000 vokiečių ka  rių padėjo suo-
miams, daug žuvo, šimtą kartų daugiau nei rusų, o

pasaulis į tai nekreipė dėmesio.

Pirmomis sovietų teroro aukomis tapo genero-
las Kazimieras Sku čas ir Augustinas Povilaitis.
Nuskurusi, vyžuota, smirdanti raudonoji armija
kaip baisus slibinas slinko per visą Lie tuvą. Lie-
tuvos išdavikai, dauguma jų – svetimtaučiai, gy-
venę šalia lietuvių, su didžiausiu džiaugsmu suti-
ko okupantus, dainavo komunistines dai nas. Kada
jų išmoko? Jų moterys okupantams mėtė raudonas
popierines gėles, net raitelių vyžas iš džiaugs mo
bučiavo. Atrodo, lyg saulė būtų aptemusi virš Lie-
tuvos tą bai sią dieną. Raudonieji komisarai ir Lie-
tuvoje gyvenę išdavikai sudarinė jo geriausių lietu-
vių sąrašus. Prasi dėjo suėmimai, įkalinimai, turto
nu sa vinimai.

Antrasis žiaurusis birželis atėjo po metų – 1941
metų birželio 15 d. Išdavikams nurodinėjant ge-
riau sių lietuvių gyvenvietes, dar saulei nepate-
kėjus, pasmerktieji buvo varomi į rusų sunkveži-
mius, mušami šautuvais, spardomi. Moterys ver -
kė, kūdikiai klykė, pasmerktieji, sukimšti į gyvuli-
nius vagonus, dun dėjo į Sibiro konclagerius badui
ir mirčiai. Jie buvo kalti vien dėl to, kad buvo geri
lietuviai, geri žmonės. Šimtai tūkstančių lietuvių
slapstėsi miškuo se nuo baisaus priešo ir laukė ste-
buklo, nes kitos išeities ne  buvo. Lygiai už savaitės
saulėtą birželio 22 dieną, sekmadienį, bažnyčiose

buvo tik kunigai, tikintieji bijojo viešai pasirodyti. 

O aukštai danguje skraidė nematyti lėktuvai,
šaudė į sprunkančius okupantų lėktuvus, tankus
ir sunkvežimius. Nenugalimoji armija, dvokianti
ir nuskurusi, bėgo žudydama vietinius gyventojus.
Telšių kalėjime gydytojas Gutmanas atrinko 73
lietuvius, daugiausia – moksleivius, jaunus vyru -
kus. Nachmanas Dušanskis ir Ras lanas su rusų
pagalba surištus, už kimštomis burnomis metė į
karinius sunkvežimius, vežė į Rainių miškelį be
teismo proceso. Gutmanui ir Du šanskiui vadovau-
jant, lietuviai buvo žiauriai kankinami: vinys
kalamos į galvą, pjaustomi organai, plikinami ver-
dančiais kopūstlapiais. Kad kankinių riksmų
negirdėtų kaimynai, buvo paleistas dyzelinis mo-
toras. Pasaulis tokių baisybių dar nebuvo matęs. 

Trečias baisus birželis atėjo 2009 metais. Per
Šv. Petro ir Povilo šventę buvo uždaryta Brockton
lietuvių, ge rų tikinčiųjų Šv. Kazimiero bažnyčia ir
lietuvių kultūros centras. Prie bažnyčios stovėjo
daug policininkų, policijos automobilių, turbūt
kažko tikėjosi. Bažnyčia buvo pilnutėlė, tarpdury-
je ir ant laiptų – daug lietuvių, net svetimtaučių,
verkė kartu su mumis. Šv. Kazimiero bažnyčia
buvo pastatyta karštų lietuvių patriotų krikščio-
nių, po Antrojo pasaulinio karo nuvargusių emig-
rantų, kurie, nuskriausdami savo šeimas, iš men -
kų atlyginimų pastatė Die vo garbei ir lietuvybei
išlaikyti skir tą pastogę. Bažnyčią užrakino, kitą
dieną atsirado didelė lenta su užrašu ,,Pardavi-
mui”. Dabar ten muša būg nus Afrikos religinė sek-
ta, o brangūs, spalvoti, di deli Šv. Kazimiero bažny-
čios langai dreba. Nežinia, kokiems dievams da bar
mūsų Šv. Kazimiero bažnyčia ir kultūros centras
tarnauja.

Bene kontroversiškiausi prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės
teigi niai per jos metinį prane-

šimą buvo apie teisėkūrą: „Ir kiek-
vieną kartą, kai man bus pateiktas
koks nors atskiros grupelės užsaky-
tas, korupcija ar tiesiog kvailybe
dvelkiantis įstatymas, asmeniškai
domėsiuosi jo kilmės istorija. Asme-
niškai aiškinsiuosi, kurioje teisė-
kūros grandyje atsirado tokių įtari-
mų keliančios nuostatos.’’

Prezidentės pastabos gali atro -
dyti kaip iššūkis visam Seimui. Soc -
demų vadovas Algirdas Butkevičius
pasakė, kad jei prezidentė mano, jog
Seimas korumpuotas, ji turėtų jį pa -
leisti. Nemanau, kad prezidentė skel-
bia karą Seimui. Pranešime būta ir
teigiamų pastabų. Valstybės vadovė
pažymėjo, kad per šiuos metus ji dvy-
lika kartų grąžino persvarstyti jau
priimtus įstatymus, vienuolika iš jų
Seimas neatmetė prezidentės veto ir,
ko gero, pritars jos siūlomoms Miškų
įstatymo pataisoms. D. Grybauskaitė
padarė išvadą, kad „Seimo nariai
išgirdo argumentus. Tai reiškia, kad
bendradarbiavimas įmanomas ir jau
duoda vaisių, nors ne visada lengvas
ir greitas’’. Tai reikšmingas pagyri-
mas prisiminus, kad prezidentė ne -
linkusi žarstyti komplimentų. Vy -
riau sybė nesulaukė tiesioginio tei -
gia  mo įvertinimo, nors D. Grybaus -
kaitė ir pažymėjo, kad krizę suval -
dėme ir tai padarėme kur kas geriau
negu daugelis Europos Sąjungos sen-
buvių.

Per metus Seimas priėmė apie
500 įstatymų, prezidentė vetavo tik
dvylika iš jų, ir kaskart Seimas jai
nusileido. Taigi tų piktybiškų ar
tiesiog kvailų įstatymų ne tiek ir
daug. Prezidentės nuomone, ji gana
veiksmingai vykdė įstatymų leidimo
kontrolę, jos žodžiais, atskleisdama
„broką’’ ir parodydama, kaip jį iš tai -

syti. Tai kodėl reikia tokių grėsmin -
gų įspėjimų, kad ji asmeniškai rūpin-
sis įtarimų keliančiomis nuostato -
mis?

Pati D. Grybauskaitė tikrai ne -
tirs įtartino įstatymo kilmės istori-
jos. Tam ji neturi nei įgūdžių, nei
priemonių. Tokie tyrimai nepriklau-
so šalies vadovo kompetencijai. Ma -
nytina, kad prezidentė veikiausiai
paprašys kurią nors specialiąją tar -
ny bą, ar tai būtų Finansinių nusi kal -
timų tyrimo tarnyba (FNTT), ar Spe -
cialiųjų tyrimų tarnyba (STT), rinkti
medžiagą ir, ko gero, pradėti ikiteis-
minį tyrimą. STT ir dabar įpa reigota
vykdyti antikorupcinę įstaty mų lei-
dybos kontrolę. Beje, ji kritiškai pa -
sisakė dėl Miškų įstatymo pataisų.

Manytina, kad specialiosios tar -
ny bos tiesioginį prezidentės prašymą
ištirti įstatymą ir surinkti duomenis
apie jo rengėjus laikytų privalomu
nurodymu. Vargu ar jos gebėtų atsi -
spirti spaudimui ir drįstų atmesti
tokį prašymą kaip nepagrįstą. Tai
galėtų būti pagunda sekti Seimo na-
rius ir klausytis jų pokalbių net nusi -
žengiant įstatymams. Neseniai Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas Arvydas Anu -
šauskas neatmetė galimybės, kad „ir
aš pats galiu būti stebimas, klauso-
masi mano pokalbių”, kai vykdomi
teismo sankcionuoti operatyviniai
veiksmai kitų asmenų atžvilgiu. Kad
jis taip ramiai priima šią galimybę,
rodo, jog ir įtakingi Seimo nariai su -

sitaiko su tuo, kam turėtų priešintis
visomis savo išgalėmis.

Prezidentė didžiuojasi, kad už -
kar  dė alkoholio lobistų pastangas,
siekiant praturtinti alkoholio magna-
tus. Gerai, kad tai padarė. Buvo su -
mažintas pridėtinės vertės mokestis
viešbučiams, tai, be abejo, papildė jų
savininkų kišenes. Bet ar reikėtų tik-
rinti šią lengvatą palaikiusius Seimo
narius? Magnatams ir oligarchams
nepaprastai svarbu užkirsti kelią
progresiniams pajamų mokes čiams,
bet ar šiems mokesčiams besiprieši-
nantys deputatai įtartini? Įsta tymai
dažnai yra naudingi ne tik kai ku-
riems individams, bet ir visai ša liai.

Prezidentės pastabos verčia pri -
siminti vieną gėdingiausių atvejų
Lietuvos parlamento istorijoje. 2008
metų vasarį socialdemokratai siekė
inicijuoti parlamentinį tyrimą „dėl
grėsmių Lietuvos valstybės intere-
sams, nacionaliniams projektams ir
valstybės nacionaliniam saugumui’’.
Tyrimas turėjo nustatyti, kaip užsie -
nio jėgos, supraskite, Rusija, „tiesio -
gine įtaka ar kitaip bandė paveikti’’
konservatorius, partiją „Tvarka ir
teisingumas’’, gal ir liberalcentris-
tus. Socialdemokratas Seimo aplin -
kos komiteto pirmininkas Bronius
Bradauskas teigė, kad „reikia išsi-
aiškinti, kas čia vyksta valstybėje, ar
tai yra organizuotas noras pakenkti
valstybės pagrindams, ar kažkas
inspiruoja, kokios tai tarnybos”.
Socdemai atvirai teigė, kad šią inicia-

tyvą nulėmė reiškiama kritika na -
cionalinio investuotojo „Leo LT” pro-
jektui. Rezoliucija žlugo, nors per
vieną dieną pasisekė surinkti 37 par-
lamentarų parašus, remiančius mi -
nėtas pastangas ir atitinkamą nutari-
mo projektą. Tai buvo akivaizdus
mėginimas įbauginti opoziciją, riboti
jos žodžio laisvę. Būtų blogai, jei da -
bar Seimo nariai pradėtų nuogąstau-
ti, kad už savo balsus jie gali patekti į
specialiųjų tarnybų taikiklį.

Sveikintinas prezidentės ryžtas
teikti pirmenybę kovai su korupcija,
kuri jau dabar griauna pasitikėjimą
valstybe. Žengti svarbūs pirmieji
žingsniai, nors laimėjimai kol kas
gana kuklūs. Tačiau prezidentės pra -
nešime pasigedau kokių nors užuo -
 mi nų apie priemones ir saugiklius,
kuriais bus griežčiau kovojama su
teisėsaugos savavaliavimu. Išgirdęs,
kad Lietuvos teisėsauga 85,300 kartų
kreipėsi į komunikacijos operatorius
dėl duomenų pateikimo, premjeras
Andrius Kubilius teisingai pažymėjo,
kad šie skaičiai yra stulbinantys ir
sunkiai suvokiami. Skaičiai turėtų
šokiruoti prezidentę, bet kol kas ji jų
nekomentavo. Tikiu, kad preziden-
tė pareikalaus griežtesnės leidimų
klausytis pokalbių priežiūros ir pa-
siūlys dar kitų priemonių. Juolab
kad šis pasiklausymas yra gana
bergždžias dėl teisėsaugos organų
stulbinamo neveiksnumo. Pati prezi-
dentė pažymėjo, kad per praėjusius
metus tik 18 asmenų neteko laisvės
už veiką, susijusią su kyšininkavi -
mu.

Manau, prezidentė neatsargiai
prabilo ir ji nemėgins daryti įtakos
teisėsaugos institucijoms, pati ne -
spręs, kurie įstatymai atsiduoda ko -
rupcija bei kvailyste ir kurių ren -
gimą skatina „niekdariai, nemokšos
ir parsidavėliai”.

Alfa.lt

Siaubingi, žiaurūs
birželiai
ALGIS VIRVYTIS

D. Grybauskaitės 
grūmojimas
KĘSTUTIS GIRNIUS
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TELKINIAI

Rochester,�NY

Rochester plazdėjo lietuviškos vėliavos

Lygiai prieš metus 2010 m. ge -
gužės 18 d. tarp Rochester NY
ir Aly taus buvo pasirašyta

miestų draugystės ir bendradarbia-
vimo sutartis (,,Drau gas” 2010 m.
birželio 10 d.). Taip, permetus ben-
dradarbiavimo tiltą, prasidėjo naujo
kelio pradžia. 

Pra bėgus metams, susigiminia-
vusių miestų komiteto vardu jo pir-
mininkas, Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulas New York valstijoje Ri-
mantas Česonis pa kvietė Alytaus lie-
tuvių liaudies dai nų ir šokių ansam-
blį ,,Dainava” at vykti į Rochester.

Viešnagės pradžia – Alyvų 
festivalis

Rochester jau buvo pasiruošęs
švęsti Alyvų žydėjimo šventę, kai
sve čiai iš Lietuvos laimingai nusilei-
do Amerikos žemėje. Alyvų festivalis
šia  me mieste jau daug – 113 metų –
gyvuojanti tradicinė šventė, kurioje
kiekvienais metais apsilanko apie
pusė milijo no amerikiečių.

Alytiškiai, nepaisydami kelionės
nuovargio, žygiavo spalvingoje eise-
noje kartu su vietinės bendruomenės
lietuviais, nešdami trispalves, trauk -
dami linksmas lietuviškas dai nas.
Tokia pradžia visus linksmai nu teikė
lietuviškos šventės pradžiai.

Su dainaviškiais atvyko grupė
vers lininkų bei ansamblio rėmėjų –
viso 41 žmogaus grupė. Verslinin-
kams buvo surengti susitikimai su
vietos verslo įmonėmis pagal svečius
dominan čias sritis. Miesto pareigū-
nų ir nepaprastai dideliu Elishos
Kasinskienės, Alytus-Rochester eko-
nominių reika lų pakomiteto vado-
vės, triūso dėka pa sisekė pasiekti
užsibrėžtą tikslą.

Bažnyčioje nuskambėjo 
lietuviška melodija

Aprodant Rochester miestą, sve -
čiai buvo nuvežti pamatyti ir išgirsti
įžymiųjų A. G. Casparini vargonų
(1776 m.), esančių Vilniaus Šv. Dva -
sios (Domininkonų) bažnyčioje, kopi-
ją, įrengtą episkopalų bažnyčioje
Christ Church. Šią įžymybę aprodė ir
vargonų pastatymo istoriją papasa -
kojo bažnyčios vargonų muzikos
direktorius, Eastman muzikos mo-
kyklos sakralinės muzikos mokyto-

jas, žymus vargonų muzikos atlikėjas
Stephen Kennedy.

Dauguma svečių net nežinojo,
kad Lietuva turi tokį unikalų turtą ir
kad jo kopija puikuojasi Rochester
mieste. Išgirdę nuostabų vargonų
skam besį (nepaprastai gera akusti-
ka), ,,Dainavos” ansamblio daininin -
kai liko sužavėti ir sujaudinti. Vėliau
ansambliečiai, užlipę į viršų, sudai -
navo keletą lietuviškų dainų – di din -
gos gotikinės bažnyčios bokštai pri -
ėmė lietuviško skambesio melodiją į
savo svetingą glėbį. 

Alytiškiai buvo nuvežti pamatyti
Niagara krioklius, kurie, pasak vie-
no iš ,,Dainavos” narių, savo nepa-
liaujama tėkme ir šniokštimu dar
kartą patvirtino iš geografijos vado -
vėlių išmoktą tiesą apie jų grožį. 

Prieš koncertą R. Česonis kalbė -
josi su dviem televizijos kanalais
(8–9). Vie nas iš jų dalį koncerto fil-
mavo.

Girtas atlikėjų 
profesionalumas, tautinių 

dra bužių originalumas

,,Dainavos” ansamblio koncertas
vyko puošnioje Hochstein School of
Music & Dance salėje. Ypatingų rek -

laminių pastangų dėka svečių į šį
kon certą sulaukta net  per 400, tarp
jų – ir nelietuvių. Rengėjai buvo dė-
kingi ir iš toliau atvykusiems sve-
čiams: Ottawa LB apylinkės pirmi-
ninkei, Ka nados LB Kultūros ir meno
komi teto vadovei Rūtai Kličienei,
Toronto LB apylinkės pirmininkei
Danutei Garba liauskienei ir Hamil-
ton LB apylinkės pir mininkei An-
gelei Vaičiūnienei.

REGINA JUODEIKIENĖ

LR garbės konsulas, Alytus-Ro chester komiteto pirmininkas Rimas Če sonis perrišamas
padėkos juosta.                                                                                     Erin Marozas nuotraukos

,,Dainava” – tai unikalus, ne-
išsen kantis liaudiško meno šaltinis,
ku ris per muziką, dainą ir šokį at -
skleidžia lietuvių tautos grožį, jos sa -
vitumą, kultūrą. Ši originali grupė
dalyvavo net 2,500 koncertų įvairiuo-
se pasaulio kraštuose.

Žiūrovai buvo sužavėti koncerto
programa. Ypač mes, lietuviai, džiau -
gėmės, nuskambėjus pirmiesiems

,,Ke purinės” akordams, sukantis
grak ščioms poroms scenoje. Dainos,
šo kiai iki pat koncerto pabaigos tarsi
nematomų gijų takeliais vedžiojo
mus po žalius Lietuvos laukus, kvap-
nias pievas.  Ilgesio gaidelė palietė ne
vieno mūsų širdį. Daug gražių ir pa -
lankių atsiliepimų išgirsta ir iš kita -
taučių. Buvo giriamas ne tik atlikėjų
profesionalumas, bet ir tautinių dra -
bužių, juostų originalumas.

Koncertui pasibaigus, ,,Daina -
vos” ansamblio direktorius ir vado -
vas Romualdas Ambrozevičius tarė
pa dėkos žodį Alytaus-Rochester mies -
tų komitetui. Į sceną buvo pakviesta
Jolanda Česonytė – Meno ir Kultūros
pakomiteto vadovė, vyriausioji vieš-
nagės organizatorė. Ji buvo perrišta
asmenišku vardu iš aus ta tautine
juosta, apdovanota meniškai išdroži-
nėta dėžute. Tau tines juostas gavo R.
Česonis ir Ro chester miesto tarybos
narė, susi giminiavusių miestų tary-
bos pirmi nin kė Carolee Conklin. R.
Česonis nuo širdžiai padėkojo sve-
čiams ir di džiausiam šio renginio
rėmėjui Ro chester lietuvių fondo
administratoriui Juozui Urbonui.
Jam negalėjus koncerte dalyvauti,
dovanos, atvežtos iš Alytaus, buvo

perduotos jo draugui Eugenijui Vid-
mantui.

Toliau sekė svečių garbei su-
ruoštas priėmimas gražiose ,,Max’s
at Falls” patalpose. Vakarui grojo
,,Me lo dy Lane” orkestras. Žmonės
vaišinosi vynu, užkandžiais, kava,
saldu mynais. Vyko gražus bendravi-
mas, ap sikeista adresais, verslo
kortelė mis. Skambėjo juokas, sprag-
sėjo fo toaparatai, įsilinksminę daly-
viai trau kė lietuviškas dainas, šoko
ra telius. 

Renginys sutvirtino miestų 
draugystę

,,Dainavos” pakvietimas į Ro -
ches ter atvėrė plačiajai miesto visuo -
menei duris susipažinti su Lietuvos
kultūra, liaudies muzika, daina bei
šokiu. Tai yra gražus įrodymas, kaip
svarbu tarp kitataučių būti žino-
miems, garsinant Lietuvos vardą, ir,
žinoma, gaivinant mūsų pačių jaus-
mus. Renginys ne tik sutvirtino
miestų drau gystę, bet ir suteikė nau-
jų gali mybių Lietuvos verslininkams
die giant naujoves savo krašte.

Alytaus-Rochester miestų ko-
mitetas atliko didelį organizacinį
darbą ruošiant šią šventę, bet, kaip
komiteto pirmininkas R. Česonis
sako, be pa galbininkų kaip ,,Baltų
vaikai” ir Rochester lietuvių draugi-
ja (RLD), aly tiškių  viešnagė nebūtų
buvusi to kia sėkminga. Ypatingą pa-
dėką ir pa gyrimą skiriame: J. Česo-
nytei ir jos visam Meno ir kultūros
komitetui, Ilonai ir Gediminui Bač-
kams, Gedi mi nui Juodeikiui, Kathy
Gamlen, Kathy Bills, Judith Harris ir
Judy Sether.

Belieka tik pasidžiaugti, kad
nors ir nedidelė Rochester, NY Lie tu -
vių Bendruomenė, ji sugeba lai kytis
draugėje. Aktyviai veikiančios or -
ganizacijos kaip Alytus-Rochester,
,,Bal tų vaikai”, RLD bei radijo
progra ma ,,Dainos aidas” dirba vie-
nin gai, tiesia platesnį lietuvišką
spindu lį, papildydamos margą Ro-
chester miesto kultūrinį gy venimą.

Regina Juodeikienė – Rochester
Lietuvių draugijos komiteto pirminin-
kė, E. Gervicko lituanistinės mokyklos
mokytoja, Rochester lietuvių organi-
zacijos ,,Baltų vaikai” narė.

Nuostabios koncerto akimirkos.

Šventės eisena.



Birželio 19 dieną, sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre (PLC),
Le mont (IL) vėl vyks gražiau-

sia, dar iš pagonybės laikų atėjusi
lietuviška šven tė Joninės. Šiais
metais atvyku siųjų vėl lauks daugy-
bė pramogų, kurias jiems paruošė
organizatoriai restoranas ,,Kuni-
gaikščių užeiga’’, ,,Show centras’’, ir
renginio globėjas PLC.

Šventė prasidės šventomis Mi-
šio mis misijoje, o vidurdienį vaikų ir
suaugusiųjų lauks begalė pramogų,
įdomių renginių, bus kur akis paga -
nyti, raumenis pramankštinti, ausis
palavinti. Šventėje veiks ir liaudies
amatininkų mugė.

Ar galima trumpiausią metų
nak tį praleisti nesilinksminant, ne -
šo kant, nežaidžiant, ir nesigėrint už -
buriančia laužo liepsna? Žinoma,
kad ne! Tas sekmadienis tikrai bus
neei linė diena, linksmintis panoru-
siems lietuviams ir jų draugams
ameri kiečiams.

Susirinkusiems automobilių mė -
gėjams savo plieniniais žirgais leis
grožėtis Čikagos lietuvių baikerių
klubas ,,Chimeras Illinois’’, taip pat
bus galima pasidžiaugti ,,tiuninguo -
tų” automobilių paroda. 

Vyrai ir moterys savo jėgas galės
išbandyti rankų lenkimo varžybose,
kurias rengs Rankų lenkimo klubas.
Stipruoliai turės galimybę parungty-
niauti virvės traukimo ir alaus gėri-
mo varžybose. O kas nepabūgs bu -
liaus (tiesa, tik mechaninio) ir
paban dys išsilaikyti ant jo metalinio
sprando ilgiau už kitus, bus pagerbti
plojimais ir draugų pagyrimais.

Kaip ir pernai, į rungtynes bus
pakviesti sporto mėgėjai. Krepšinio
gerbėjai galės ne tik stebėti gatvės
krepšinio varžybas, kuriose varžysis
iš trijų žaidėjų susidedančios koman-
dos, bet ir patys dalyvauti jose kartu
su savo šeimos nariais. Bus vedamos
tritaškių metimo varžybos, o nugalė-
tojų laukia neblogi apdovanojimai.
Todėl vykdami į Jonines neužmirš -
kite pasiimti sporto aprangos.

Aikštėje vyks mažesnis futbolo
turnyras, kuriame dalyvaus koman-
dos iš trijų asmenų, bus vedamos fut-

bolo pamokos vaikams. 
Mažieji šventės dalyviai galės

pasidžiaugti jų bendraamžių atlie -
kamomis dainomis ir šokiais, gamin-
ti rankdarbius, pažaisti įvairiuose
atrakcionuose, pašokinėti pripučia -
mose pilyse, pasidžiaugti linksmo
klouno gaminamais žaislais iš ba -
lionų, spalvingais ornamentais išsi -
piešti veidus. Susirinkusieji turės
pro gą nemokamai išmokti keletą
populiarių šokių žingsnelių, o
pamokas ves profesionalūs šokėjai.

O kokia šventė be koncerto? Su -
sirinkusius linksmins daugelis gerai
žinomų lietuvių pop grupių – ,,Kau -
kas’’, ,,Broliai Aliukai’’, ,,Colorado
va balai’’, ,,Cigarai’’. Žinoma, šventė-
je dalyvaus ir populiarios vaikų dai -
nų ir šokių grupės ,,DanceDuo’’,
,,Sva jonė’’, ,,Amber Music and Dan -
ce’’, ,,Tu ir Aš’’ ir ,,Pasaka’’.

Šventės dalyvių laukia netikėtu-
mas, kurį organizatoriai leido iš-
duoti – specialiai į Jonines Čikagoje
atvyksta vienas populiariausių Lie-
tuvoje estradinis instrumentinis an-

samblis ,,Vairas’’, kuris susirinku-
sius links mins iki vėlaus vakaro.
Šventę ves šauniausi vedėjai Aušra ir
Hansas, kurie neleis liūdėti nei ma-
žam, nei dideliam.

Nė viena lietuviška Joninių tra -
dicija nebus užmiršta, todėl nepra -
leiskite progos ir kartu su visa šeima
ir draugais dalyvaukite nuotaikingo-
je ir šaunioje šventėje birželio 19 d.
prie PLC. Apsilankę Joninėse ne tik
šauniai pasilinksminsite, galėsite
laimė ti gražių laimikių, skaniai pa-
valgy site, bet ir tuo pačiu paremsite
mūsų visų mylimą PLC. 

Šventės metu visi galės išbandyti
savo laimę loterijoje, kurioje bus gau -
su įvairiausių laimikių. Pagrindinis
jų, pasak organizatorių, šiais metais
dar geresnis ir vertingesnis nei iki
šiol – kelione dviem asmenims sa-
vaitgaliui į Las Vegas. 

Loterijos laimikių steigėjai ir ge -
ne raliniai šventės rėmėjai – ,,Good -
will Financial’’, ,,Erie Insurance’’ ir
,,Baltic Auto Shipping’’.

Dalia Kavaliauskienė – Čikagoje
rašanti žurnalistė.
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Prieš daugelį metų Ralph Waldo
Emerson jaunimą skatino neiti
jau pramintu taku, bet eiti ten,

kur tako dar nėra, ir ten palikti savo
pėdsakus. Šią mintį savo šūkiu pa-
sirinko Pike gimnazijos abiturientai.
Ar toks šūkis įgy vendinamas, kai
šiais metais gimnazijos absolventų
buvo apie 700? Gali atrodyti, kad mi-
lijoninio miesto jaunimui kiekvienas
kampelis jau išvaikščiotas, visi take-
liai jau išminti…

O vis dėlto įmanoma kažkaip iš
tos absolventų minios išsiskirti, savo
šviesomis sužibėti. Vienas tokių ži-
bu rėlių yra Audra Kriaučiūnas, š. m.
sau sio mėnesį išleidusi savo pirmąją
knygą ,,Crown of  Dreams” (www.
tatepublising.com), o birželio 2 d.
Indiana valstijos mugės ,,Pepsi’’ sta-
dione gavusi gimnazijos baigimo
diplomą. Knygą išleido ,,Tate’’ lei-
dykla, o diplomą įteikė Švietimo
tarybos atstovai. Tai buvo 119 išleis-
tuvės šios gimnazijos istorijoje. Iš-
kilmės buvo tradicinės. Gal įspūdin-
giausia buvo tai, kad viskas pasi-
baigė per ly giai dvi valandas, kurios
vai nikavo jaunuolių ryžtą siekti
mokslo ir nenukrypti į šunkelius. 

Baigusiųjų gretose puikuojasi
Audra Kriaučiūnas. Kaip gera ir pa -
vyzdinga mokinė, gimnazijoje ji
priklausė Krašto ir Pike gimnazijos
garbės draugijai. Atliekamu laiku
dalyvavo mokyklos chore ir įvairio -
mis progomis koncertavo. Dainavo
ne tik chore, bet ir solo partijas. Kurį
laiką lankė lietuvišką mokyklėlę ir
savo dainavimu prisidėjo prie lietu-
vių renginių. Tuo pačiu mokėsi groji-
mo pia ninu, klarnetu ir dainavimo
meno. Nesvetimas jai buvo ir sportas.
Audra da lyvavo europietiško futbolo
komandoje. Pasižymėjo ir mokslo
konkursuose. Viename valstijos aka-
deminiame dekatalone ji laimėjo pir-
mą vietą už rašymą. Iš galimų 1,000
taškų ji gavo 997 – daugiausia valsti-
jos istorijoje. Prieš metus buvo pa-
rinkta būti ,,Žmo nių žmonėms” pro-
gramos am basadore ir su grupe ke-

liavo į Aust raliją. Metai prieš tai su
tėveliais ir broliu Vytu lankėsi Lietu-
voje. Po to savo įspūdžius įdomiai
aprašė ,,Bridges” žurnalo dviejuose
nume riuo se. 

Keletą kartų yra stovyklavusi
,,Heritage” stovykloje Dainavoje, ku-
riai jau daugelį metų vadovauja
Rima Polikaitytė-Birutienė. Kai Aud -
ros knyga buvo išspausdinta, pa -
siuntėme ją Rimai, kad matytų, ką
jos buvusi stovyklautoja veikia. Man
rašant šį straipsnį, paštu atkeliavo
Rimos atsiliepimas. Nors neturiu jos
sutikimo laiškučio skelbti, vis tiek
noriu pacituoti bent vieną jos laiš ko
dalį. ,,Ėmiau ir perskaičiau Audros
knygą! Dabar ją dovanoju savo gimi-
naitėms, draugų mergai tėms ir net
savo paauglėms pacientėms! Kaip
nuostabu! Rašau dabar ir jai – kvie-
siu ją savo knygą pristatyti Daina-
voje, ‘Heritage’ stovyklos metu.” 

Audra jau yra priimta į Indiana
University, kur rudenį pradės psi-
chologijos studijas. Pradžiai ji gavo
prestižinę universiteto stipendiją,
ku ri padengs bent dalį būsimų studi-
jų išlaidų. 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ar įmanoma neiti 
jau pra min tu taku?

Trumpiausia�metų�naktis�
su�populiariu�ansambliu�

iš�Lietuvos�„Vairas”

Audra ir Vytas Kriaučiūnai. Aido Kriaučiūno nuotr.

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Šventę ves šauniausi vedėjai Aušra ir Hansas.                                                 Autorės nuotr.

Vytas Peseckas, gyvenantis Beverly  Shores, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Stanley P. Budrys, gyvenantis  Racine WI, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybai 75 dol. Labai ačiū,
kad mus skaitote ir remiate.

Audros Kriaučiūnas knygos ,,Crown of
Dreams” viršelis.
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sKAUTYBės KELIAs

Praėjusiais metais prieš duo-
dama vyr. skaučių įžodį, turė-
jau parašyti rašinį „Kodėl aš

noriu būti vyr. skau tė’’. Rašinys buvo
trumpas:

„Kai kurie žmonės, atsakydami
šį klausimą, gal sakytų, kad jie nori
būti pavyzdžiais; nori dirbti daugiau
su vaikais ar panašiai. Aš taip pat dėl
šių priežasčių noriu būti vyr. skaute,
bet yra ir kita priežastis. 

Kažkaip jaučiu, kad buvimas
vyr. skaute yra sekantis žingsnis
mano gyvenime, kad tai yra teisinga
ir normalu. Buvimas vyr. skaute yra
mano kraujyje, o skautavimas –
mano širdyje. Kaip močiutė ir mama,
ir aš šį kelią pasirenku savo gyve-
nimui.’’

Aš niekad nebūčiau pagalvojusi,
kad po metų mano gyvenimas taip
pasikeistų. Turėjau patekti į univer-
sitetą, užbaigti gimnaziją, būti padė -
jėja lietuviškoje mokykloje, mokyti
lietuvių tautinius šokius ir būti
paukštyčių draugovės „Sau lutės’’
draugi ninkė. Buvo labai sunku, kol
pripra tau prie visų darbų, bet dabar
džiaugiuosi savo pasiekimais ir man
labai dėl to linksma.

Draugininkystės pirmą dieną
skautauti atėjo aštuoniolika mer-
gaičių! Buvo linksma, bet netikėjau,
kad tiek daug jų bus! Ketverius
metus draugovėje buvo trys paukš-
tytės, kartais keturios, o dabar atsi-
rado dar keturiskart tiek. Aš netikė-
jau, kad šie metai bus tokie gausūs.
Aš perė miau draugovę, kuri nėra
buvusi to kia didelė nuo mano paukš-
tytės laikų.

Šiais metais mes labai daug atli -
kome: ruošėmės Kaziuko mugei, žai -
dėme, užsidirbome specialybių, išky -
lavome ir ruošėmės įžodžiui. Po pas -
kutinės šių mokslo metų tunto suei-
gos kiekviena paukštytė gavo bent po
vieną specialybę, trylika paukštyčių
davė jaunesniųjų skaučių įžodį. Vie -

na sesė atliko keturias specialybes
namuose ir iš viso uždirbo aštuonio-
lika specialybių!

Dalis paukštyčių programos yra
parašyti maldelę. Štai paukštyčių
sukurtos maldelės.

Mielas Dievuli,  
Ačiū už maistą, tėvus, mamą,

pasaulį, saulę, dangų, sesę.
Gabrielė

Mielas Dievuli,
Ačiū už maistą ir ačiū už mamą,

tėtę ir brolį ir buvimą čia.
Alma

Mielas Dievuli.
Ačiū už mamą ir tėtę, ir brolį.

Amelia

Ačiū už mano šeimą. Ačiū už šu -
niuką. Ačiū už vandenį. Ačiū už orą.

Sigutė

Ačiū, Dieve, už mano šeimą, me -
džius ir Jėzų. Padėk man, kad būčiau
geresnė, negu šiandien buvau.

Alana

Mielas Dievuli,
Ačiū už mamą ir tėvelį, ir sesutę

ir vakarienę, ir pietus.
Love, Kristutė

Ačiū už Aldą ir Mamą, ir Tėtę.
Love, Ona

Ačiū už tėtę ir mamą, ir Arį, ir
saulę.

Love, Vija

Mielas Dievuli,
Ačiū, kad aš esu paukštytė ir kad

mano žuvys nemirė.
Maya

Po metų savo rašinio aš nepa -
keisčiau. Man labai patinka vadovau-
ti ir vis dar jaučiu, kad būti vyr.
skaute yra mano gyvenimo kryptis.

vyr. sk. vsl. Rima Lintakaitė –
„Saulučių’’ draugovės draugininkė.

Vadovavimo metai su paukštytėmis
vyr. sk. vsl. RIMA 

LINTAKAITĖ

Mano šaudymo diena iš tik-
rųjų pra sidėjo pereitą ru-
denį, kai aš šią iš kylą laimė-

jau. Tai buvo mano skautų  lo terijos
laimikis. Aš buvau labai lai mingas,
kad laimėjau. Iškylą organiza vo vie-
no skauto tėvas. 

Kai aš su sa vo tėčiu nuvykau į
šaudymo aikštę,  su sitikome su mano
draugu ir su šios išvykos vadovu.
Mano draugas irgi lai mėjo šią iškylą.

Mes pirma nuėjo me ir ant lentos
užkabinome taikinį. Tada mes pakar-
tojome visas šaudymo taisykles. Pa-
vyzdžiui, negalima ei ti prie taikinio,
kai kiti šaudo; rei kia nešioti specia-
lius akinius ir klausos ap saugą; ne-
rodyti šautuvu į kitus. 

Po šių saugos taisyklių mes pa-
galiau gavome šaudyti. Aš pirma
šoviau M16 šautuvu. Su juo net
pataikiau į vieną taikinį per pat
vidurį. Jūros pės tininkai taip pat
naudoja šiuos šautuvus. Mano drau-
gas irgi labai gerai šaudė. Tada aš
gavau šaudyti la bai nauju šautuvu.
Mūsų vadovas bu vo tik prieš dieną
gavęs jį, todėl jis ne viską apie tą šau-
tuvą žinojo. Ir su tuo šautuvu labai
gerai šoviau. Nepa tai kiau į taikinio
vidurį, bet pataikiau į mažesnius
taikinius.  

Mano paskutinis šautuvas buvo
Antrojo pasaulinio karo šautuvas.
Viena jo dalis dažnai nu krisdavo, bet
jis vis tiek veikė. Ma no tėvas irgi
šaudė su tuo šautuvu. 

Tada mums reikėjo važiuoti
namo. Bu vo labai smagi diena, vėl
norėčiau va žiuoti pašaudyti.

Šaudymo diena
ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Andrius su taikiniu.

„Šventas miškas – Rakas 2011“

Registracija�jau�vyksta�šių�metų�Čikagos�lietuvių�skautų�ir�skaučių�vasaros
stovyklai.�Vasaros�stovykla,�pavadinta�„Šventas�miškas�–�Rakas�2011“,�prasidės
liepos�9�d.,�šeštadienį,�12�v.�p.�p.�(Čikagos�laiku)�ir�baigsis�šeštadienį,�liepos�23
d.,�12�v.�p.�p.�(Čikagos�laiku).�Stovykloje�vyks�ir�jaunų�šeimų�pastovyklė.�Daugiau
informacijos� ieškokite� stovyklos� tinklalapyje� adresu:� www.rakas.org arba
kreipkitės�į�savo�vieneto�vadovus.

kviečiame į talką!
Visus skautus, vadovus, tėvelius, broliukus ir sesutes

Gaminsime koldūnus skautų stovykloms!

KADA? Ketvirtadienį, birželio 16 d.
KELINTĄ VALANDĄ? Pradėsime 3:30 v. p. p. iki  maždaug 9:30 v. v.
KUR? PLC virtuvėje
KODĖL? Norime, kad skautukai ir vadovai Rako stovykloje gardžiai pavalgytų

Jei turite klausimų, skambinkite sesei Laurai Lapinskienei tel. 630-247-8629
Iki malonaus pasimatymo!
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Šį kartą supažindiname su trečią vietą šių metų JAV LB Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkurse ,,Lietuvos nepriklausomybės atgavimo kelias” laimėjusiųjų darbais. 

9–10 kl.
Matas Šližys, 
NY Maironio lituanistinė
mokykla, 9 kl.

Demonstracijos arabų kraštuose
labai panašios į Lietuvos kelią. Ara -
bų kraštai turi diktatūrą. Arabų pi -
liečiai turi demonstracijas, nes prezi-
dentai neleidžia piliečiams turėti
teisių. Jie irgi turi korupciją.

Arabų kraštų problemos yra pa -
našios į Lietuvos problemas. Kol Lie -
tuva neturėjo nepriklausomybės, Lie-
 tu vos piliečiai nenorėjo komunisti -
nės valdžios. Lietuvoje nebuvo lei-
džia ma demonstruoti prieš valdžią
arba visai kalbėti apie valdžią blogai.
Jie galėjo patekti į kalėjimą arba į
Sibirą. Sibiras buvo vienas blogiau -
sių kalėjimų, nes reikėjo dirbti, kol
buvo šalta, ir daug žmonių mirė.

Lietuva vėliau pradėjo demons-
tracijas, kai komunistinė valdžia
pradėjo griūti. Žmonės nesirūpino
dėl savo gyvybių, bet labiau už Lie -
tuvos nepriklausomybę. Žmonės de -
monstravo prie Televizijos bokšto,
nes norėjo saugoti Lietuvos neprik-
lausomybę. Taip pat Arabų kraštuo -
se, visi pasaulyje žino, kad yra bloga
diktatūra, ir žmonės nori ją sugriau-
ti. Žmonės pradeda gauti daugiau
laisvės, ir visos valstybės pradeda
pyk ti ant arabų. Prezidentas Muba -
rak jau sakė, kad jis atsistatydins. 

Gal arabų piliečiai tuoj galės
būti laisvi. Gal žmonės turės tokią
pačią laisvę, kaip lietuviai turi dabar. 

7–8 kl. 
Emilija Boštogaitė, 
„Aitvaro” lituanistinė 
mokykla, 7 kl.

Lietuva ir Amerika turėjo kovo-
ti, kad turėtų nepriklausomybę.
Ame rika norėjo atsiskirti nuo Angli-
jos. Amerika nenorėjo, kad Anglija
val dytų. Anglija norėjo, kad Ameri-
kos žmonės darytų, ką Anglija nori.
Tas pats buvo su Lietuva ir Sovietų
Są junga. Sovietų Sąjunga norėjo val-
dyti Lietuvą. Amerikai ir Lietuvai
buvo labai sunku gauti nepriklauso-
mybę. 

Amerika išsikovojo nepriklau-
somybę nuo Anglijos anksčiau nei
Lietuva. Lietuva turėjo ilgiau kovoti,
ir Lietuvai buvo sunkiau. Anglija

siuntė kareivius per vandenyną į
Ameriką. Buvo ilga kelionė. Sovietų
Sąjunga buvo arti Lietuvos, ir buvo
lengviau kareiviams nuvažiuot į Lie -
tuvą. Anglams buvo sunku valdyt
Ameriką iš taip toli. Sovietų Sąjunga
vežė lietuvius į Sibirą ir bandė išnai -
kinti lietuvišką kalbą. Anglija siuntė
kareivius, kad neleistų Amerikai iš -
siplėsti. Amerika ir Lietuva sunkiai
išsikovojo nepriklausomybę. 

Aš manau, kad ne visi mano
amžiaus vaikai Lietuvoje jungėsi į
tuos įvykius, nes jiems buvo baisu.
Gal jiems Lietuva buvo nesvarbu, ir
jie galvojo, kad Sovietų Sąjunga nu -
žudys žmones, kurie jiems problemas
sukūrė. Arba gal jie galvojo, kad Lie -
tuva išsikovos nepriklausomybę be
jų pagalbos. 

Jeigu man draugai būtų sakę,
kad nereikia eiti prie bokšto ir ne -
reikia kelti Trispalvės, aš vis tiek
[tai] daryčiau. (...) Lietuva nebebus
Lietuva, jeigu mes nieko nedarysim
ir leisim Sovietų Sąjungai mus val-
dyti. Jeigu mes nieko nedarytume,
Lietuva ir lietuviai išnyktų. 

Jeigu aš gyvenčiau Amerikoje
per 1949–1991 metus, aš bandyčiau
padėti Lietuvai išsikovoti nepriklau-
somybę. Aš turbūt bandyčiau siųsti
savo draugams ir šeimai maisto,
rūbų ir kitokių svarbių daiktų gyve -
nimui. Aš jiems irgi siųsčiau, ko jie
prašo ir ko jiems būtų reikėję. Aš
labai norėčiau padėti jiems išsikovoti
nepriklausomybę nuo Sovietų Są -
jungos. 

4–6 klasė 
Aistė Furajevaitė, 
A. Kazickienės lituanistinė
mokykla, 6 kl.

Mano nuomone, tremtis yra kai
nekaltas žmogus [yra] paimtas iš
šeimos ir išsiųstas į Sibirą. 

Mano močiutė ir teta pasakojo,
kaip mano prosenelis buvo ištremtas.
Kostas Antanavičius, mano prosene -
lis buvo ištremtas, nes jo šeima tu-
rėjo daug žemių. Jis buvo kilęs iš len-
kų bajorų giminės. Jis buvo ištrem-
tas apie 1946–1947 metus. Tremtyje iš-
buvo 10 metų. Ištremtas buvo į Ir-
kutską ir Magadaną. Tremtyje dirbo
vyriškų rūbų siuvėju. Po 10 metų
grįžo į Lie tuvą pas žmoną ir dukrą.
Dukra  nepažino tėtės, nes kai buvo

ištremtas, jo žmona laukėsi. Dukra
buvo nema čiusi tėtės 10 metų. Kai
mano prose nelis grįžo į Lietuvą, jis
su šeima gyveno kaime. Jis turėdavo
su dvira čiu važinėti į Alytų, į darbą.
Jis dirbo Alytuje siuvėju visą gyveni-
mą. Pas kui jie persikraustė į Alytų,
kad būtų arčiau darbo. Jis namie siū-
davo vy rams kelnes. 

Dabar garsina Lietuvą Lietuvos
prezidentė, menininkai, sportininkai
ir politikai. Aš garsinčiau Lietuvą
pa sakodama visiems savo draugams,
kas yra Lietuva, kaip ji išsiskiria iš
kitų šalių. Draugams ir pažįsta -
miems visada rodau foto knygas apie
Lietuvą, iš kurių matyti, kad mūsų
šalis išsiskiria ypatingu grožiu. Pa -
sakoju istorijas apie gyvenimą Lietu-
voje ir aplankytas vietas. 

Vytautas Banevičius, 
„Genio” lituanistinė mokykla,
5 kl.

Kai aš apklausinėjau mano dėdę
Joną apie sausio 13 d., 1991, jisai tu -
rėjo daug ką pasakyti. Kai aš paklau-
siau jo, kodėl jisai stovėjo priešais
Vil niaus televizijos bokštą, jisai
atsakė:

– Aš stovėjau priešais bokštą, nes
tie rusai atvažiavo su tankais ir no -
rėjo sustabdyti Lietuvos komunikaci-
jas su pasauliu. Mes stovėjome prie -
šais bokštą, kad būtų sunkiau tan -
kams atkeliauti prie bokšto. Trylika
žmonių mirė.

Jisai kalbėjo, kad buvo labai bai -
su, bet jis vis stovėjo, kad tik prie
bokšto tankai nepatektų. Jisai irgi
sakė, kad visą naktį stovėjo, ir kad
net ugnys degė, kad būtų šilta. Kai
paklausiau, ar jis buvo sužeistas, jis
atsakė:

– Taip. Tankas sulaužė koją.
Skaudėjo labai, bet vis stovėjau.

Jisai sakė, kad niekada nepa-
mirš tos dienos. 

Man daugiausiai padarė įspūdį,
kad jisai stovėjo, net kai tankas per-
važiavo koją. Jis kentė už šalį, bet po
to Lietuva buvo tikrai vieninga. 

Jeigu aš būčiau ten, aš norėčiau
bėgti, bet gal stovėčiau. 

Kaip aš planuoju garsinti Lietu -
vos vardą savo draugams? Aš pradė-
siu mokinti draugus lietuvių kalbos. 

2–3 klasė 
Alandra Rich, 
Bostono lituanistinė mokykla,
3 kl.

Lietuvos valdžia pasirašė Lietu -
vos nepriklausomybės aktą kovo 11 d.
Vienas svarbus įvykis yra, kad žmo -
nės gynė Vilniaus Televizijos bokštą
nuo rusų, kitas įvykis – rusai norėjo
užimti valdžios rūmus su tankais.
Tankai važiavo ant žmonių, 14 mirė. 

Kai demonstravo prie Bostono
rotušės, buvo paradas su mašinom,
vėliavomis, ir žmonės su plakatais
pra šė, kad Amerika pripažintų Lietu -
vą kaip laisvą kraštą. Aš kalbėjau su
mano babyte ir dieduku. 

Kaip aš galiu garsinti Lietuvą?
Aš galiu per mokyklos Talentų va -
karą šokti tautinius šokius, nešioti
Trispalvę vėliavą. Kai užaugsiu, aš
galiu priklausyti lietuviškoms orga-
nizacijoms. 

9-10 kl., 3 vt., Lara LaBlanc, 10 kl., Bostono LM. 7-8 kl., 3 vt., Gustė Rubikaitė, 7 kl., Aitvaro LM, Cincinnati, OH

D-1, 3 vt., Romas Mitrius, 1 kl., Detroito
Žiburio LM.

2-3 kl., 3 vt., Julija Murauskas, 2 kl., Kudir-
kos LM, Elizabeth, NJ.
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Fernando Ivanauskas (pirmas iš dešinės) su lituanistinių mokyklų seminaro daly-
viais.                                                                                     Laimos Apanavičienės nuotr.

– Jūsų tamsūs plaukai, juodos
akys, vardas išduoda, kad esate ne
tik lietuvis. Kaip ir kada Jūsų pro-
tėviai atsidūrė Urugvajuje?

– Mano mamos seneliai iš Lie -
tuvos į Urugvajų atvyko 1931 me tais.
Mano tėvo seneliai ir giminės yra iš
Sirijos, Ispanijos bei Italijos. Daugu -
ma jų  atvyko apie 1910-uosius. Be -
veik visi urugvajiečiai turi truputį
is paniško arba itališko kraujo.

– Jūsų šeimoje, kiek žinau, lie -
tuvių kalba jau buvo beišnykstan-
ti. Kas paskatino atrasti savo lie -
tu viš kas šaknis?

– Mano senelis jau  labai mažai
kalbėjo lietuviškai, o mama lietuviš -
kai visai jau nekal bėjo. Lietuviškos
šaknys man buvo savotiška paslaptis.
Ryšį su Lietuvoje gyvenančia šeima
praradome prieš daugiau nei 30 me -
tų. Vieną dieną vartydamas albumą
radau senelio nuotrauką. Jis kar tu
su savo broliais buvo nusifotografa-
vęs prieš seneliui išvykstant iš Lietu -
vos. Ta nuotrauka sukėlė man labai
dideles emocijas. Kilo susidomėji-
mas, kodėl senelis išvyko iš Lietuvos,
norėjosi su žinoti šeimos istoriją.
Tuomet ir su radau lietuvių bendruo -
menę, pra dėjau mokytis lietuvių kal-
bos. Pamažu, mokytojai iš Lietuvos
Elenai Kavaliauskaitei padedant,
suradau daug giminių Lietuvoje, o
dar vėliau ir Čikagoje. Didžiulė lai -
mė, kad asmeniškai galėjau beveik
su visais susipažinti.

– Kokia Jus pasitiko Lietuva,
kai ten nuvykote pirmą kartą? Ar
taip ją įsivaizdavote? Kas pada rė
didžiausią įspūdį?

– Lietuva padarė labai didelį
įspūdį. Neabejoju, kad jausmas ir
noras turėti Tėvynę yra visų genuo -
se. Būdamas Lietuvoje, daugiausia
laiko skyriau lietuvių kalbos žinių
to bulinimui. Norėjosi kuo daugiau
su žinoti apie lietuviškus papročius,
geriau išmokti kalbą, būti kartu su
naujai atrastais savo giminaičiais. 

Man patinka paprasti dalykai,
patinka būti lietuviu.

– Ar turite brolių ir seserų, ar
Jiems įdomi lietuviška veikla?

– Turiu brolį, kuris nesijaučia
tokiu lietuviu kaip aš. Manau, kad
lietuviškus mūsų šeimos genus pa -
vel dėjau tik aš. 2010 m. lapkritį su -
laukiau pirmojo sūnaus, žadu jam
per duoti savo pagarbą bei meilę Lie -
tuvai.

– Įdomu lituanistinių mokyk-
lų mokytojams skirtame seminare
buvo sutikti lietuvį iš tolimojo
Urug va jaus. Kas Jus paskatino at -
vykti į URM ULD organizuoja mą
se minarą? Ar tokie semina rai rei -
kalingi?

– Manau, kad tokie seminarai
labai reikalingi. Dauguma lietuvių
kalbos mokytojų, dirbančių litua -
nistinėse mokyklose visame pasauly-
je, nėra pedagogai – profesionalai.
Jie dažnai neturi vadovėlių, metodi -
nės medžiagos, tačiau visi be išimties
iš visos širdies dirba svarbų darbą –
moko neužmiršti kalbos. Tą darbą at -
likti jiems nėra lengva. Kiek vienas
pagal išgales ir patirtį stengiasi mo -
kyti vaikus, jaunuolius ir netgi su au -
gusius žmones.

Svarbiausia šio seminaro dalis –
suteikti galimybę susipažinti su mo -
kytojais, dirbančiais kitose litua -
nistinėse mo kyk  lose, ir pasidalinti
dar bo patirtimi. Naujai susikūrusios
bendruo me nės gali pasisemti seniai
veikiančių mokyklų patirties, o pas-
tarosios – paklausyti naujų idėjų. 

– Ar gyvenantys Urugvajuje
lietuviai nori mokytis lietuviškai?
Ar šiuo metu čia yra lituanistinių
mokyklėlių ? 

– Yra nemažai trečios ar ketvir-
tos kartos lietuvių kilmės žmonių,
ku rie nori mokytis lietuviškai. Deja,
Urugvajuje lietuvių ne tiek daug, tad
galimybės kalbėti lietuviškai – nedi -
de lės. Prieš 40 ar 50 metų veikusios

Nors gyvenu Urugvajuje, Lietuva yra mano širdyje

1941 metų birželio 14-oji. Tą nak -
tį nelaimė atsliūkino į tūkstan čius
lietuvių namų, sudaužiusi daugybę
likimų, suluošinusi gyvenimus nie -
kuo nekaltiems žmonėms. Tomis die -
nomis Lie tuva neteko beveik 20,000
žmonių, tarp jų – 5,000 vaikų. Šiemet
minime šių baisių įvykių 70-metį. Šią
datą pažymi visi pasaulio lietuviai. 

Nuo birželio 18 d. iki spalio 22 d.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) šiai datai atminti skiriama eilė
renginių – parodos, kino filmų per -
žiū ros, knygų aptarimai, pokalbiai.
Renginiai prasidės vaikų piešinių
konkurso-parodos ,,Nepa laužta dva-
sia” (,,Hope and Spirit”) atidarymu
birželio 18 d. 2 val. p. p. Parodos kura-
torius dr. Aud rius Plioplys į darbų
vertinimo ko misiją pakvietė Laimą
Apanavičienę, Čiurlionio galerijos
Jaunimo centre direktorę, Daną Lap -
kų, menotyri nin ką, ir žinomą daili -

ninkę Magdale ną Stankūnienę. 52
jau nieji dailininkai iš JAV ir Kana -
dos į parodą atsiuntė 54 meno darbus,
tad vertinimo ko misijai nebuvo leng-
va paskirti laimė jimus. Nors vaikai
apie Sibirą žino tik iš pasakojimų ir
knygų, stebino jų mokėjimas piešiny-
je perteikti Sibiro kančias. 

Vertinimo komisija, suskirsčiusi
dalyvius į keturias amžiaus grupes,
paskyrė nemažai premijų. Laimė to -
jai bus paskelbti per parodos ati da -
rymą. Tad kviečiame atvykti į paro-
dos atidarymą, apžiūrėti parodą,
susipažinti su jaunaisiais meni nin -
kais. Visi vaikų piešinius galite pa -
matyti muziejaus tinklalapyje www.
balzekasmuseum.org

Atidarymo metu bus rodomas fil-
mas ,,Evangelijos žinia”, pristatyta
istorinė paroda ,,Smurto kronika”.
Daugiau informacijos tel. 773-582-
6500.

www.balzekasmuseum.org info

Renginiai�Čikagoje�tremties�70-mečiui�paminėti

Mokinių darbai ruošiami parodai.                                Laimos Apanavičienės nuotr.

lietuviškos mokyklėlės nelikus besi-
mokančiųjų buvo uždarytos. 

Šiandien džiaugiamės sekmadie-
nine lituanistine mokykla ,,Gabija”,
kurią prieš 10 metų įkūrė Ma risia
Leonavičienė. Tokia mokykla – vie -
nin telė mūsų krašte. Tie, kurie nori
mokytis lietuvių kalbos (net ir ne
lietuvių kilmės žmonės), gali tai da -
ryti šioje mokykloje.

– Esate įsitraukęs į lietuvišką
veiklą Urugvajuje. Mūsų skaityto-
jams būtų įdomu sužinoti, kuo gy -
ve na ir  ką veikia  čia gyvenantys
lie tuviai?

– Mūsų lietuvių bedruomenėje
buriasi įvairiausių profesijų ir už si ė -
mimų žmonės, ir visi jie randa dar -
bų, mielų širdžiai. Vieni mo kosi lie -
tuvių kalbos, kiti – tautinių šokių,
švenčia nacionalines šventes  ir lan -
kosi Lietuvoje. Aš pats, kaip ir dauge-
lis lietuvių, priklau sau Urug va jaus
lietuvių kul tūros draugijai („Club
lituano”), prisidėjau ruošiant Pa sau -
lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
XIII  kongresą, buvau sekretoriumi.
Draugijoje veikia vaikų šokių grupė
„Rintukai”, jaunimo šokių grupė
„Ąžuolynas” bei mano jau mi nėta
sekmadieninė mokyklėlė „Ga bi ja”. 

– O ką, be lietuviškos veiklos,

Urugvajuje veikia Fernando Jor -
ge? 

– Esu informatikos inžinierius.
Su žmona labai mėgstame keliauti.
Esame buvę Lietuvoje, Latvijoje,
Švedijoje, Anglijoje, Ispanijoje, JAV,
daug keliauame po Pietų Ameriką.
Patinka susipažinti su naujais žmo -
nėmis ir priimti savo namuose atvyk -
s tančius iš kitų kraštų keliautojus.

– Pabuvus Lietuvoje, ar ne ky la
noras grįžti gyventi į Lie tu vą?

– Deja, savo gyvenimą jau esu su -
kūręs Urugvajuje ir žadu čia ir toliau
gyventi. Tačiau Lietuvos taip pat ne -
užmiršiu, ruošiuosi ten pa bū voti dar
ne vieną kartą. Steng siuosi, kad ma -
no vaikai pamatytų Lietuvą jau nuo
mažens. Ir kas žino – gal jie kada
nors nuspręs ten gyventi.

Naudodamasis proga norėčiau
pasveikinti JAV lietuvius, su kuriais
man teko susidurti dirbant PLJS ir
ruošiant XIII Kongresą. Širdingi lin -
kėjimai ir mano giminaičiams Sta -
siu kaičiams ir Karaičiams iš Čika-
gos bei Union Pier. Ačiū ir Jums už
domė jimąsi mano asmeniu.

– Dėkoju už pokalbį ir linkiu
sėkmės Jūsų dar buo se.

Kalbino Laima Apanavičienė

2010 m. lapkričio 10–12 dieno mis dalyvavau Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietuvių departamento (URM ULD) organizuotame seminare
lituanistinių mokyklų mo ky tojams, kuriame teko laimė pabendrauti su litua -
nis tinių mokyklų mo kytojais iš įvai riausių pasaulio šalių. Čia susipaži nau ir
su Fernando Jorge Ivanausku, aktyviu Urug va jaus Lietuvių Bendruomenės
nariu. 
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Receptai su vištiena
Pavasarinės salotos

Reikės: apie 1 sv vištienos, ža -
liųjų žirnelių, 16 alyvuogių (be kau -
liukų), pundelio svogūnų laiškų, ma -
jonezo.

Vištieną išvirkite ir supjausty -
kite kubeliais. Susmulkinkite svogū -
nų laiškus. Visa tai išmaišykite kar-
tu su žirneliais ir per pusę perpjau-
tomis alyvuogėmis, pagardinkite ma -
jone zu, druska, keliais citrinų lašais
ir pipirais.

Karališkosios salotos

Reikės: vištos krūtinėlės, pieva-
grybių, sūrio, džiūvėsėlių, majonezo,
druskos, pipirų, citrinos sulčių.

Krūtinėlę išvirkite ir smulkiai
supjaustykite, sūrį sutarkuokite, gry-
bus susmulkinkite. Įberkite džiūvė -
sėlių, pagardinkite druska, pipirais,
citrinos sultimis. Viską išmaišykite
ir užpilkite majonezu.

Daugiaryžis 
su vištiena

Reikės: 4 puodelių vištienos sul-
tinio, 0,5 sv vištienos, 1,5 puodelio
ryžių, svogūno, pusės puodelio baltojo
vyno, ,,Parmesan’’ sūrio, čiobrelių,
lauro lapo.

Užvirkite vištienos sultinį, pali -
kite virti ant mažos ugnies. Didelia -
me puode storu dugnu pakepinkite
smulkiai supjaustytą svogūną, įdėki -
te šiek tiek čiobrelių ir lauro lapą.
Suberkite ryžius, truputį apkepkite,
įpilkite sultinio (nelabai daug) ir
virkite apie 20 minučių, kol skystis
išgaruos. Tuomet vėl įpilkite sul-
tinio, sudėkite kūbeliais supjaustytą
vištieną ir supilkite vyną. Likusį
sultinį taip pat supilkite nedideliais
kiekiais. Po 15 minučių ryžiai bus
išvirę. Tada nukelkite puodą nuo
ugnies, o patiekalą apibarstykite tar -
kuotu sūriu.

,,Viščiukai tabaka” 
(gruzinų virtuvė)

Reikės: mažo viščiuko (cornish
hen), šaukšto sviesto, šaukšto grieti -
nės, druskos, skiltelės česnako, salotų
lapelių.

Viščiuką nuvalykite, išdarinėki -
te, nuplaukite, išilgai perpjovę jo
krūtinėlę, suplokite ir pamuškite
muš tuvėliu. Kojeles sukiškite į ,,kiše -
nėles”. Mėsą iš abiejų pusių pasū -
dykite, įtrinkite grietine, įdėkite į
keptuvę, paslėkite ir kepkite, kol už -
sitrauks šviesiai rusva plutelė. Prie
viščiuko patiekite lapines salotos ir
kapotą česnaką. Skiriama vienai por-
cijai.

Gruzijoje prie ,,viščiuko tabaka”
atskirai paduodamas ,,Tkemali” pa -
dažas. Jis gaminamas iš laukinių
slyvų (jų neturint galima gaminti iš
šviežių slyvų). Slyvas išvirkite, per-
trinkite ir sumaišykite su baziliku,
česnaku, kindza (kalendros) sėk-
lomis, bei maltais raudo  nai siais pipi-
rais. Padažas turi būti aštrus.

,,Arroz con Pollo” – višta 
su ry žiais

Šis patiekalas yra tautinis Kubos
patiekalas.

Reikės: 2–3 sv vištos, 1/2 citrinos,
3–4 skiltelių česnako, 2 šaukš telių alie-
jaus, didelės galvutės svogū no, ankš-
tinio saldaus pipiro, druskos, ant
peilio galo juodųjų pipirų, 1/2 puo -
delio pomidorų tyrės, šaukštelis maltų
raudonųjų pipirų, 2 puodelių ryžių,
1/2 puodelio balto vyno, dė žutės kon-
servuotų žaliųjų žirnelių, keleto ma-
rinuotų saldžiųjų ankštinių pipirų, 4
puodelių vištienos sultinio arba van-
dens.

Vištą išdarinėkite, perplaukite,
įtrinkite druska, citrinos sultimis,
skiltele grūsto česnako ir 1,5–1 valan-
dos palaikykite. Įkaitintame aliejuje
patroškinkite grūstą česnaką, stam-

biai supjaustytą ropinį svogūną, plo -
nais žiedeliais supjaustytą ankštinį
pipirą. Svogūnui suminkštėjus, sudė -
kite pomidorų tyrę ir porcijomis sup-
jaustytą vištą (4–8 dalys). Viską iš -
troš kinkite. Suminkštėjusią vištieną
sudėkite į atskirą indą ir laikykite
šiltai. Gerai perplautus ir nusausin-
tus ryžius suberkite į puodą, kuria -
me buvo troškinama mėsa, gerai
sumaišykite su padažu, įpilkite bal-
tojo vyno, 4 puodelius vištienos sul-
tinio arba vandens ir marinuotų
saldžiųjų ankštinių pipirų sulčių
(galima įpilti ir konservuotų žaliųjų
žirnelių sul čių; jeigu pilamos žir-
nelių sultys, mėsos sultinio reikės
mažiau). Viską gerai sumaišykite.
Ant viršaus sudė kite vištieną. Indą
su produktais pastatykite ant ugnies
ir toliau troškin kite. Kai ryžiai su-
gers skystį, suber kite žaliuosius žir-
nelius. Viską dar 5 minutes palaiky-
kite ant nedidelės ugnies, paskui
papuoškite marinuotų saldžiųjų pipi-
rų ankštimi ir tuoj pat patiekite į
stalą.

Vištienos timbale su kumpiu
(Brazilija)

Reikės: 1/2 sv virtos vištienos,
1/2 sv virto kumpio, puodelio ,,Be cha -
mel’’ padažo, 2–3 šaukštų tarkuoto
sūrio, druskos, pi pirų, pusės šaukšte-
lio tarkuotos citrinų žievelės.

Vištieną ir kumpį sumalkite
mėsmale ir sumaišykite su ,,Becha-
mel’’ padažu bei pipirais. Gautą masę
sukrėskite į riebalais išteptą, ugniai
atsparaus stiklo dubenėlį, apibars -
tykite tarkuotu sūriu ir 30 minučių
kepkite nelabai karštoje orkaitėje.
(Ar patiekalas gatavas, patikrinama
įsmeigus medinį pagaliuką. Jis turi
būti sausas). Iškepusį timbale atsar-
giai peiliu atskirkite nuo dubenėlio
kraštų, įdėkite į lėkštę. Prie šio pa -
tiekalo patiekite bulvių tyrę ir pomi-
dorų padažą.

Skanus� valgis� –� sielos� balzamas
(brazilų�patarlė).

MŪsŲ sTALUI

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

SIŪLO DARBĄ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

IEŠkO DARBO

* Moteris, grįžtanti savaitgaliais, išsinuomotų
atskirą kambarį Villa Park ar Lombard priemies-
čiuose. Skambinkite tel. 708-769-1763, Irena.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, legalų statusą, ieško senelių
priežiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir
išleisti atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-
280-1347.

,,Arroz con Pollo” – višta su ry žiais – yra tautinis Kubos patiekalas.
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JAV Atstovų rūmų narys perspėja dėl 
atominių elektrinių saugumo 

Washington, DC (BNS) – Birže-
lio pabaigoje į Lietuvą atvyksiantis
JAV Atstovų rūmų Europos reikalų
pakomitečio pirmininkas Dans Bur-
ton perspėja dėl Baltarusijoje ir Ka-
liningrade numatomų statyti naujų
atominių elektrinių saugumo. 

Pasak D. Burton, Baltarusijos ir
Rusijos sprendimas statyti reaktorių
Astrave šalia Lietuvos-Baltarusijos
sienos yra grėsmės ženklas, kurio
Vakarai neturėtų nepaisyti. Jo many-
mu, tai yra skaidrumo, tarptautinio
koordinavimo ir bendravimo trūku-
mas. Statant elektrines Astrave bei
vakarinėje Kaliningrado srities daly-
je, Rusija vėl rodo savo ketinimus
stiprinti energetikos monopoliją re-
gione, dėl kurios Rytų Europa gali
vėl tapti politiškai priklausoma nuo
Maskvos, įspėja D. Burton. Jo many-
mu, JAV ir tarptautinė bendruomenė
turėtų griežtai prieštarauti šiam su-
manymui, kol projektai atitiks tarp-
tautinius teisės reikalavimus dėl ato-
minės energijos saugumo.

,,Padėtis Černobylyje ir Japoni-
joje, kur kovo mėnesį Fukušimos ato-
minę elektrinę apgadino cunamis,

skiriasi tuo, kaip sovietinis režimas
reagavo į katastrofą, ją neigdamas
kelias savaites. Tas pats gali atsitikti
ir Baltarusijoje, kurią šiuo metu val-
do autokratinis vadovas”, – rašoma
D. Burton pranešime.

Tačiau JAV neprieštaravo, kai
vos prieš kelias savaites Rusijos vals-
tybės valdoma atominių elektrinių
operatorė ,,Rosatom” pasirašė susita-
rimą su Baltarusijos prezidentu
Aleksandr Lukašenka. Kaimyninių
šalių vyriausybėms vis dar neaišku,
kokiais vertinimais vadovavosi Bal-
tarusija, rinkdama vietą elektrinei –
vos 23 kilometrai nuo Lietuvos sienos
ir 50 kilometrų nuo Vilniaus, rašoma
pranešime.

D. Burton į Lietuvą atvyks kartu
su JAV valstybės sekretore Hillary
Clinton. Jis teigia tikintis, jog prieš
atvykstant į Vilnių H. Clinton dar
kartą apsvarstys projektą.

Lietuvos premjeras A. Kubilius
ir kiti Lietuvos atstovai pabrėžė, jog
Baltarusija nesugebėjo atsakyti į
klausimus apie poveikį aplinkai. Pa-
sak A. Kubiliaus, nebuvo nei tinkamų
atsakymų, nei tinkamos diskusijos. 

B. Obama lankėsi Puerto Rike

ŠBO nepritarė JAV priešraketinio 
saugumo planams

Astana (BNS) – Šanchajaus ben-
dradarbiavimo organizacija (ŠBO)
nepritarė Vakarų šalių planams vyk-
dyti priešraketinio saugumo progra-
mą, nes tada pavojus grės visam tarp-
tautiniam stabilumui, ŠBO viršūnių
susitikimo deklaracijoje pareiškė
regioninio saugumo grupuotė. ,,Anot
ŠBO šalių, vienai šaliai ar grupei val-
stybių dislokavus branduolines rake-
tas, pavojus kyla strateginiam stabi-
lumui ir tarptautiniam saugumui”, –
teigiama pareiškime.

Kinijos, Kazachstano, Kirgizijos,
Rusijos, Tadžikijos ir Uzbekijos pre-
zidentų susitikimas įvyko Kazachsta-
no sostinėje Astanoje, kuriame jie ap-
tarė regioninį stabilumą bei saugu-
mą, taip pat kovą su terorizmu ir nar-
kotikų prekybą. 

Maskva kritiškai vertina JAV
planus dėl priešraketinio saugumo
sistemos Europoje. Branduolines ra-
ketas planuojama išdėstyti 2015–2020
m. netoli Rusijos sienos.

Šiais metais lietuviai įsivaikino 48 vaikus

Paryžius (DELFI.lt) – Prancūzijos
populiarus nemokamas leidinys ,,Met-
ro” Neringos pajūrį įvardija kaip ,,sva-
jonių paplūdimį”. Kasdien 500,000 eg-
zempliorių tiražu leidžiamas laikraštis
skaitytojams siūlo penkis ,,svajonių pa-
plūdimius” Europoje, tarp kurių atsi-
dūrė ir Kuršių nerija. Neringos paplū-
dimys užima antrą vietą, aplenkęs ro-
jaus kampelius Bulgarijoje, Korsikoje,
Italijoje ir nusileidęs tik graikiškajam
Milos saloje. Populiarus laikraštis, kurį
kasdien perskaito apie 2,4 mln. Pran-
cūzijos sostinės gyventojų ar svečių,
Neringos paplūdimio privalumais įvar-
dija ne tik ramybę, gamtos grožį, bet ir
galimybę čia ilgai vakaroti, palydėti
saulę. Gera žinia apie Lietuvą turis-
tams ypač svarbi šiuo metu, kai nerim-
stant padėčiai Tunise bei Egipte, pran-
cūzai ima žvalgytis šiai vasarai naujų
vietų poilsiui, kur gali rasti ramybę ir
saugumą. 

Tremtinių kapų priežiūra rūpinsis
specialus atašė

Vilnius (ELTA) – Per šiek tiek
daugiau nei penkis šių metų mėne-
sius lietuvių šeimos įvaikino 48 be tė-
vų globos likusius vaikus. Įvaikintų
mergaičių ir berniukų skaičius be-
veik susilygino.

Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT)
duomenimis, šiais metais naujus na-
mus rado 26 mergaitės ir 22 berniu-
kai. Tarp įvaikintų vaikų 38 buvo iki
3 metų amžiaus, septyni – 4–6 metų ir
trys – 7–9 metų. Po du vaikus įvaiki-
no trys sutuoktinių poros, visi kiti
vaikai įvaikinti po vieną.

Šiuo metu 34 lietuvių šeimos ar
asmenys, esantys VVTAĮT vedamoje
pageidaujančiųjų įvaikinti apskaito-

je, sutiko įvaikinti jiems pasiūlytus
vaikus, septynioms šeimoms pateikti
pasiūlymai ir laukiama jų atsakymo.
Dar apie 30 šeimų laukia pasiūlymo.

,,Sudėtingas ekonominis metas
neigiamai nepaveikė ketinusių, taip
pat ir ketinančių priglausti tėvų glo-
bos netekusį vaiką šeimų norų bei
tikslų. Pastaraisiais metais vis daž-
niau pavyksta surasti šeimas ne tik
kūdikiams, bet ir vyresniems nei tre-
jų metų vaikams. Jos tampa lankstes-
nės ne tik vaikų amžiaus atžvilgiu,
bet ir jų sveikatos problemoms”, – sa-
kė įstaigos direktorė Odeta Tarvy-
dienė. Pernai lietuvių šeimos įvaiki-
no 109 beglobius vaikus, 2009 m. –
110, 2008 m. – 101.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė nu-
mato skirti specialų atašė Maskvoje,
kuris turėtų rūpintis išlikusių trem-
tinių kapaviečių priežiūra, teigia
premjeras. Anot Andriaus Kubiliaus,
Vyriausybė patvirtino Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių kapų,
palaidojimo vietas žyminčių pamink-
lų priežiūros planą. 

,,Žinome labai gerus jaunimo
darbus, ‘Misija ‘Sibiras’, įvairias ki-
tas iniciatyvas, ir šiuo požiūriu Vy-
riausybė žengia tolimesnius žings-
nius, kad atsiminimai ir tos skausmo
vietos liktų mūsų istorijoje tinkamai

įamžintos”, – sakė premjeras.
Anot jo, minint Gedulo ir vilties

dieną tenka prisiminti pamatinį, la-
bai gilios meilės savo kraštui jausmą,
kurį ,,ištremtieji per visą kančios lai-
kotarpį rodė kaip nekintančią verty-
bę”, o svarbiausias jų tikslas buvo
sugrįžti į Tėvynę. 

,,Šiais laikais tokia vertybė yra
ypač svarbi, kai esame pasklidę po
visą pasaulį. Tad ši diena, šalia kan-
čios ir kovos už laisvę simbolio, turi
ir didžiulės simbolinės meilės Lietu-
vai jėgos simbolį”, – kalbėjo A. Kubi-
lius. 

Vilnius (DELFI.lt) – Europos
žmogaus teisių teismas (EŽTT)  nu-
sprendė iš nagrinėjamų bylų sąrašo
išbraukti buvusio prezidento Rolan-
do Pakso dosniausio rėmėjo Jurij Bo-
risov pareiškimą prieš Lietuvą. 

Strasbūro teisėjai nutarė, kad
milijonieriui teismas leido gyventi
Lietuvoje, todėl „jo padėties netikru-
mas” buvo atstatytas. Ilgalaikį leidi-
mą gyventi Europos Bendrijoje Mig-
racijos departamentas J. Borisov iš-
davė praėjusių metų rugpjūčio 13 d.
po Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo (LVAT) sprendimo.

EŽTT pažymėjo, kad pasibaigus
procesui dėl J. Borisov išsiuntimo iš
Lietuvos ir išdavus jam leidimą nuo-
lat gyventi Lietuvoje, nebėra pagrin-
do nagrinėti bylą iš esmės. EŽTT

sprendime pripažino, kad J. Borisov
byla užtruko ilgiau nei 6 metus ir at-
kreipė dėmesį į Vyriausybės teigi-
nius, jog šioje byloje dėl J. Borisov
gresiančio išsiuntimo iš Lietuvos
„nesusidarė tokia teisinio netikrumo
padėtis, dėl kurios jis nebūtų galėjęs
gyventi įprastinio privataus ir šei-
mos gyvenimo Lietuvoje”.  

Verslininkas EŽTT skundėsi dėl
tariamų daugelio Europos Žmogaus
Teisių Konvencijos teisių pažeidimų
– teisės į teisingą bylos nagrinėjimą,
nėra bausmės be įstatymo, teisės į
privataus ir šeimos gyvenimo gerbi-
mą, saviraiškos laisvę, teisės į veiks-
mingą teisinės gynybos priemonę,
diskriminacijos dėl naudojimosi
Konvencijos pripažintomis teisėmis
ir laisvėmis uždraudimo. 

Strasbūras išbraukė J. Borisov 
skundą prieš Lietuvą

San Chuanas (BNS) – Barack
Obama tapo pirmuoju JAV preziden-
tu, po 50 metų pertraukos apsilankiu-
siu Puerto Rike. Viešnagės metu jis
salos gyventojams žadėjo paramą ap-
sisprendžiant dėl savo ateities. Puer-
to Rikas yra savivaldi, neinkorporuo-
ta JAV teritorija. Puerto Rike kelis
dešimtmečius vyksta debatai, ar jis
turi išlaikyti šį statusą, ar tapti tikra
JAV valstija, ar siekti nepriklauso-
mybės. 

B. Obama viešnagė Puerto Rike
vertinama kaip rinkimų kovos ren-
ginys. Puerto Riko gyventojai JAV
prezidento rinkimuose balsuoti ne-
gali, tačiau jie turi milijonus balsavi-
mo teisę turinčių giminaičių JAV že-
myninėje dalyje. Puertorikiečiai su-
daro svarbią rinkėjų dalį Floridoje,
kur jie gali padėti B. Obama atsverti
respublikonams palankesnius kubie-
čius. Šioje valstijoje B. Obama laimė-
jo 2008 m., o jos palaikymas padidin-
tų šio prezidento galimybes būti per-
rinktam antrai kadencijai.

2008 m. du trečdaliai JAV ispa-
nakalbių balsavo už B. Obama, tačiau
ši rinkėjų dalis nusivylė dėl jo nesu-
gebėjimo išpildyti prieš rinkimus
duoto pažado pakeisti imigracijos įs-
tatymus. Puertorikiečiai yra antra
didžiausia grupė po meksikiečių JAV
ispanakalbių bendruomenėje, kurią

sudaro 50,5 mln. gyventojų. Ispana-
kalbiai sudaro 10 proc. JAV rinkėjų,
tačiau ši dalis yra sparčiausiai didė-
janti.

Per rinkimų kampaniją 2008 m.
B. Obama buvo pažadėjęs, kad atvyks
į Puerto Riką, jeigu taps prezidentu.
Dabar jis išpildė šį pažadą ir tapo pir-
muoju su oficialiu vizitu į Puerto
Riką atvykusiu JAV prezidentu po
John F. Kennedy, kuris šioje saloje
lankėsi 1961 m. 

B. Obama tapo pirmuoju JAV prezi-
dentu, po 50 metų pertraukos apsilan-
kiusiu Puerto Rike.              EPA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Vilnius (ELTA) – Per metus vilnos
kaina pasaulio biržose pakilo dvigubai.
Avių augintojai džiaugiasi, o siuvėjai
įspėja: drabužiai brangs. Kainų poky-
čiai neaplenkia ir Lietuvos. Pavyzdžiui,
,,Lelijos” pasiūtas vilnonis kostiumas
birželio pradžioje kainavo 540 litų,
pusvilnonis švarkas – 340 litų. Tačiau
po poros mėnesių už kostiumus vyrams
teks mokėti daugiau, dar labiau pa-
brangs paltai, nes liko labai mažai tek-
stilės įmonių, gaminančių jiems vilno-
nius audinius. 

Ekonominės krizės metu Lietuvo-
je ir Latvijoje sumažinti atlyginimai
turi būti išlaikyti tame lygyje, kuria-
me yra, teigia Thom Laursen, Pasaulio
banko (PB) vadovas Baltijos šalims.
Anot jo, tai padėtų prilaikyti infliaciją
ir įsivesti eurą. T. Laursen  teigė, kad
euras jo dar neturinčioms Baltijos ša-
lims išlieka siektinu dalyku. Lietuva
2006 m. tapo vienintele valstybe, kuriai
nebuvo leista tapti euro zonos nare –
tuomet koją pakišo infliacija. Žaliavų
kainoms kylant, ta pati kliūtis Lietu-
vai bei Latvijai gali sutrukdyti ir 2014
m. Siekiant euro Lietuvos skola neturi
viršyti 60 proc. BVP., biudžeto deficitas
– 3 proc. BVP, o infliacija neturi būti
daugiau nei 1,5 proc. didesnė nei trijų
mažiausią infliaciją turinčių euro zo-
nos narių.

***
Investuotojas į Visagino atominę

elektrinę turėtų paaiškėti liepos mė-
nesį, o koncesijos sutartį tikimasi pa-
ruošti iki metų pabaigos. Lietuvoje šią
ir kitą savaitę lankysis galimų inves-
tuotojų į naują branduolinę jėgainę –
Japonijos ir JAV susivienijimų „Hita-
chi” ir ,,Westinghouse” – atstovai.
Lietuva tikisi, kad bendradarbiaujant
su Latvija, Estija ir Lenkija iki 2020 m.
bus pastatyta nauja atominė elektrinė.

***
Per paskutinį dešimtmetį varto-

tojų kainos visose Baltijos šalyse au-
go sparčiai, tačiau jos vis dar gerokai
žemesnės nei ES vidurkis. Lietuvoje
kainos yra žemiausios ir yra apie 40
proc. mažesnės nei ES vidurkis, pa-
stebi ,,Swedbank” darbuotojai. Tiesa,
pastebima, kad ne visų gaminių kai-
nos artėja prie ES lygio vienodu grei-
čiu. Šiuo metu, pavyzdžiui, visose
Baltijos šalyse drabužių ir avalynės
kainos jau viršija ES vidurkį – Lietu-
voje šių prekių kainos yra 7 proc.,
Latvijoje – 8 proc., Estijoje – 2 proc.
didesnės nei ES. Daug didesni skirtu-
mai tarp Baltijos šalių pastebimi
analizuojant komunalinių paslaugų –
šildymo, vandens, elektros, dujų –
kainas. Lietuvoje jos sudaro tik apie
44 proc., Latvijoje siekia apie 61 proc.,
Estijoje – net 71 proc. ES vidurkio.
Taip yra dėl Lietuvoje paplitusių
kompensacijų už šildymą ir kitas ko-
munalines paslaugas, kurios mažina
galutinę šių paslaugų kainą, bei tebe-
galiojančios PVM lengvatos centrali-
zuotam tiekiamam šildymui.

***
Sostinės meras Artūras Zuokas,

susitikęs su Lietuvos viešbučių ir
restoranų sąjungos nariais, teigė,
kad bandys gaivinti Gedimino pr. da-
lį nuo Lukiškių aikštės iki Seimo.
Bus peržiūrėtos automobilių statymo

miesto centre kainos, įrengtos naujo
stovėjimo vietos, išspręstos taksi kai-
nų problemos, pagrindinio oro vežėjo
klausimas.  Nuo kitų metų 0,3 proc.
bus sumažintas nekilnojamojo turto
mokestis apgyvendinimo ir maitini-
mo paskirties objektams, išskyrus
naktinius barus, klubus. 

***
Rusijos gamtinių dujų milžinas

ir vienintelis dujų tiekėjas Lietuvai
„Gazprom” kreipėsi į Stokholmo teis-
mą, kurio prašo skubos tvarka už-
drausti Lietuvos teismams spręsti
bylą dėl „Lietuvos dujų” veiklos tyri-
mo. Lietuvos Energetikos ministeri-
jos atstovai tvirtina, kad šis ,,Gaz-
prom” žingsnis yra teisiškai nepa-
grįstas, susivienijimas esą siekia vi-
siškai kitų tikslų – daryti neleistiną
spaudimą Seimui, kad nebūtų priim-
tas ,,Gazprom” neįtinkantis naujos
redakcijos Gamtinių dujų įstatymas.
Nepaisant šio „Gazprom” žingsnio,
ministerija sako derybų nenutrau-
kianti, tačiau pabrėžia, kad Lietuvos
interesai bus ginami visais įstatymų
numatytais būdais.

***
Po to, kai Latvijos ūkio ministras

prabilo apie prastą skrydžių bendro-
vės „airBaltic” finansinę padėtį, bi-
lietų pardavimas šioje šalyje suma-
žėjo 15 proc. Tuo tarpu visi trys Lie-
tuvos oro uostai tvirtina, kad bend-
rovės skrydžiai ir atsiskaitymai vyksta
normaliu ritmu, o keleivius nuo gali-
mų nemalonumų apsaugo kelionės
draudimas.

***
Didžiausiame pasaulyje rekla-

mos festivalyje „Kanų liūtai” šiais
metais rungsis 11 lietuvių darbų, lat-
viai konkursui pateikė 6, estai – 2
darbus. Lietuvos bendrovės dalyvau-
ja lauko reklamos, interneto rekla-
mos, dizaino ir ryšių su visuomene
kategorijose. Iš viso festivalyje rung-
sis 28,800 reklamos, rinkodaros, ryšių
su visuomene darbai iš 90 šalių. Iki
šiol lietuviams festivalyje geriausiai
sekėsi 2007 m. – žiniasklaidos plana-
vimo agentūra „Trendmark/Univer-
sal McCann Vilnius” parsivežė „Si-
dabrinį liūtą”.

***
Rusijos nacionalinė pieno pro-

duktų gamintojų sąjunga „Sojuzmo-
loko” tvirtina, kad pieno produktuo-
se iš Lietuvos, taip pat ir Ukrainos
rasta tropinių augalinių aliejų. Są-
junga siūlo apriboti sūrių importą į
Rusiją, visų pirma iš Ukrainos, ir su-
griežtinti iš Baltarusijos tiekiamų
sūrių kontrolę. 

Pasaulio ekonomiką gali užklupti
pražūtinga audra, kurioje susilietų
JAV fiskalinės problemos, Kinijos BVP
sulėtėjimas, Europos skolos restruktū-
rizacija ir Japonijos sąstingis, teigia
ankstesnės krizės pranašu vadinamas
ekonomistas Nouriel Roubini. New
York University profesorius tikimybę
2013 m. atsirasti visiems išvardintiems
ekonomikos stabdžiams vienu metu
prilygina 33 proc. Likę du pasaulinės
ekonomikos krypties variantai, pasak
N. Roubini, – tai „silpnas, bet geras”
(angl. ,,anemic but OK”) augimas arba
spartesnė ekonomikos plėtra.  Anot jo,
jau dabar jaučiami silpnumo požymiai.
Visi kol kas atidėlioja skolų problemos
sprendimą, o šios problemos itin išryš-
kės 2013 m. Pasaulinę ekonomiką da-
bar sekina aukštas nedarbo lygis di-
džiausioje pasaulio ekonomikoje, bran-
gi nafta ir kylančios maisto kainos,
aukštyn kopiančios bazinės palūkanos
Azijoje ir aptrupėję prekybos saitai su
Japonija. 

***
Didžiausias pasaulio socialinis

tinklas ,,Facebook” per gegužę prara-
do apie 6 mln. aktyvių vartotojų JAV,
apie 1,5 mln. Kanadoje ir po maždaug
100,000 Jungtinėje Karalystėje, Nor-
vegijoje ir Rusijoje, rodo ,,Inside
Facebook” statistika. Nors per mė-
nesį bendras ,,Facebook” vartotojų
skaičius pasaulyje išaugo 1,7 proc.,
galutinį augimą lėmė tokios šalys
kaip Meksika ir Brazilija. Spėjama,
kad ,,nuostoliai” pagrindinėse ,,Face-
book” rinkose gali rodyti brandos
tašką, kuomet vartotojai pradeda
trauktis iš socialinio tinklo. Pasau-
lyje ,,Facebook” turi apie 600 mln.
vartotojų ir yra populiariausias so-
cialinis tinklas daugelyje valstybių.

***
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)

vykdomoji taryba svarstys dviejų kan-
didatų į organizacijos direktoriaus pa-
reigas kandidatūras – tai Prancūzijos
finansų ministrė Christine Lagarde ir
Meksikos centrinio banko vadovas
Agustin Carstens. Naujasis TVF vado-
vas bus paskelbtas iki birželio 30 d.
Nuo TVF įkūrimo jo vadovo pareigas
visada ėjo europietis. Prancūzijos už-
sienio reikalų ministras yra pareiškęs,
kad Didžiojo aštuoneto (G8) šalių vado-
vai anonimiškai palaikė Ch. Lagarde
kandidatūrą į TVF vadovo pareigas.

***
Žarnyno infekcijos protrūkį su-

kėlusi E. coli bakterija rasta iš Bava-
rijos importuotose salotose. Po šios
naujienos buvo pradėta spėlioti, kad
infekcijos šaltinis gali būti ne pupe-
lių daigai, kaip teigia mokslininkai.
Nepaisant to, buvo nustatyta, kad sa-
lotose aptikta E. coli bakterijos at-
maina nėra susijusi su infekciją su-
kėlusia E. coli bakterija. Dėl žarnyno
infekcijos jau mirė 36 žmonės. 

***
Europos Komisija vadinamosios

„agurkų krizės” nuostoliams atlygin-
ti siūlė skirti apie 210 milijonų eurų.
Regis, ši suma nėra galutinė, nes is-
panų ūkininkai, jausdamiesi nepa-
grįstai apkaltinti dėl infekcijos pro-
trūkio, ketina reikalauti šimtapro-
centinio žalos atlyginimo. 

Padėtis Baltarusijoje blogėja kiek-
vieną dieną ir akivaizdu, kad Balta-
rusijos politikai nelabai išmano, kaip
kovoti su valiutinės krizės ir ekonomi-
nės suirutės pasekmėmis. Devalvacija
esminių šalies problemų neišsprendė,
o tik parodė, kad ekonomikos per-
tvarkos – neišvengiamos. Baltarusijos
gamybos sąjunga „Belorusneft” pa-
skelbė ribosianti A-92 benzino ir dyze-
lio pardavimo kiekius atsižvelgdama į
prezidento Aleksandr Lukašenka kriti-
ką, kad Lietuvos ir Lenkijos „turistai”,
išvežantys pilnas talpas degalų, yra pa-
grindiniai besitęsiančios degalų krizės
kaltininkai. Baltarusijos vyriausybė
kreipėsi į TVF prašydama paruošti
naują programą šaliai. Minskas pa-
prašė 3,5–8 mlrd. JAV dol. paramos.

***
Baltarusija ir Kinijos eksporto ir

importo bankas ,,Eximbank” pasi-
rašė susitarimus dėl daugiau nei 1
mlrd. JAV dol. paskolos bendrai įgy-
vendinamiems projektams finansuo-
ti. Daugiausia, 654 mln. dol., teks
Svetlogorsko celiuliozės ir kartono
gamyklos plėtrai, – su vienu kinų su-
sivienijimų planuojama pastatyti ba-
lintosios sulfatinės celiuliozės ga-
myklą. Kitos lėšos bus skiriamos au-
tomobilių keliams tvarkyti ir gele-
žinkelio ruožams elektrifikuoti.

***
JAV drabužių ir avalynės gaminto-

jos VF ir ,,Timberland” susitarė dėl su-
sijungimo. VF sumokės 2 mlrd. dol. už
bendrovę ,,Timberland”. VF gamina
džinsus ir darbinius drabužius, jai pri-
klauso tokie prekių ženklai kaip
,,Wrangler”, ,,Lee Jeans”, ,,Eastpak”,
,,The North Face” ir kiti. Bendrovės pa-
jamos 2010 m. siekė 7,6 mlrd. dol. ,,Tim-
berland” metinės  pajamos sudarė 1,5
mlrd. dol.

***
Italija susigrąžino stambiausios

vyno gamintojos pasaulyje vardą, kurį
2007 m. buvo perleidusi Prancūzijai.
2010 m. Italija pagamino 4,96 mlrd. litrų
vyno, o Prancūzija – 4,62 mlrd. litrų.
Vyno gamyba Prancūzijoje sumažėjo,
tuo tarpu Italijai pavyko išsaugoti pra-
ėjusių metų gamybos lygį. 

Internetiniame aukcione ,,eBay”
už rekordinę sumą – 2.626,411 JAV
dol. – parduota galimybė papietauti su
amerikiečių investuotoju milijardieriu-
mi Warren Buffett. Nežinomam pirkėjui
proga apsilankyti restorane su vienu
turtingiausių pasaulio žmonių kainavo
100 dol. daugiau nei praėjusių metų
nugalėtojui. Laimingasis kartu su sep-
tyniais draugais galės papietauti su su-
sivienijimo ,,Berkshire Hathaway” sa-
vininku New York centre esančiame kep-
snių restorane ,,Smith & Wollensky”. 
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Vilniuje svarstyti demokratijos ir religijos procesai
Tarptautiniame�projekte�dalyvaujantys�JAV�ir�Lietuvos�mokslininkai�

nagrinėjo�demokratijos,�kultūros�ir�religijos�sąsajas�

Vilniaus universitete (VU) ge-
gu žės 17–18 d. vienuolika
mokslininkų dalijosi dviejų

metų tyrimų įžvalgomis Čikagos
Loyola University (LU) sukviestoje
tarptautinėje konferencijoje ,,De-
mokratija, kultūra ir katali ky bė”.
Susirinkusius sveikino VU rek torius
Benediktas Juodka ir Lietuvos ir Lat -
vijos jėzuitų provincijolas kun. Gin-
taras Vitkus, SJ. Visam tre jų metų
akademiniam projektui va dovauja
LU Joan ir Bill Hank katalikiško
intelektualinio paveldo centro di -
 rektorius, teol. dr. Michael J. Schuck,
iš Lietuvos pusės – kun. dr. Vidman-
tas Šimkūnas, SJ. Konferencija buvo
atvira dėstytojams, studentams, pla-
čiajai  visuomenei. 

Apie projektą

Trejus metus truksiančiame aka-
deminiame projekte dalyvauja 32
mokslininkai, ats tovaujantys 14
mokslo sričių. Moks lininkai klausi-
mus tiria pagal savo ša ką, o projekto
uždavinys yra suda ryti sąlygas skir-
tingų kultūrų žinovams svarstyti de-
mokratijos ir religijos procesus, tuo
pačiu aprėpti jėzui tų universitetų
mokslinį tinklą, stiprinant jėzuitų
aukštųjų mokyklų uždavinį jau-
niems žmonėms suteikti tikrai hu-
manistinį išsilavinimą. Per nai Čika-
goje susitikę LU mokslinin kai ir po
du atstovus iš In donezijos, Peru ir
Lietuvos universitetų pristatė šešių
savo šalies mokslininkų pradinius
darbus. Siekiant pažvelgti į demok-
ratijos, kultūros ir religijos rai dos
procesų skirtumus bei ypatumus
kuo platesniu žvilgsniu, LU pa rinko
labai skirtingas keturių žemy nų
šalis. 

Projekto baigiamoji konferencija
įvyks popiežiškame Grigaliaus uni-
versitete Romoje 2012 m. birželio
17–21 d., kur kalbės visi dalyviai, bū -
simos mokslinės knygos 32 autoriai.
Čikagos LU rektorius (amer. prezi-
den tas) kun. Michael Garanzini, SJ
drauge  su katalikiško paveldo centru
projektą pradėjo vystyti prieš dvejus
metus.

Dvylika pranešimų (anglų kalba)
VU salėse papildė bendravimas tarp

dalyvių, trumpos kelionės po Lietu -
vą. Dr. Liudas Jovaiša svečiams apro -
dė 1579 metais jėzuitų įsteigtą Vil -
niaus universitetą. Kadangi Lietu -
voje nuo 1773 metų nėra jėzuitų uni-
versiteto, užsieniečius dalyvius glo -
bojo Vilniaus jėzuitų bendruomenė.
Lietuvos grupės vadovas kun. V. Šim -
kūnas, SJ yra Vilniaus universiteto
Šv. Jonų bažnyčios rektorius ir Vil -
niaus arkivyskupijos akademinės
sie lovados centro vedėjas.

Pirmoji diena

Apie demokratiją ir katalikybę
Lie tuvoje XX a. pranešimą skai tė VU
istorikas dr. Arūnas Strei kus, aptar-
damas valstybės atkūrimą, 1927–1940
m. laikotarpį, pokarį ir 1970–1990 m.
tarpsnį. Pradžioje ryškūs buvo krikš-
čionys demokratai, į politinę veiklą
įsijungę dvasininkai. Po 1926  m. per-
versmo katalikai bū rėsi atskirai. Šis
tinklas padėjo iš gy venti abi okupaci-

jas. Katalikų da ly vavimas kultūroje
sovietmetį nyko, istorijos mokymas
paleido katalikišką Lietuvos istorijos
siūlą. Lietuvos bylą iškelti padėjo ti-
kinčiųjų teisių sąjūdis.

LU prof. Robert Araujo, SJ apta-
rė XV–XVI a. Salamancos Francis de
Vitoria įžvalgas apie žmonių daly-
vavimą visuomenėje kaip demokrati-
jos pagrindą, žmogaus asmens oru-
mą kaip visuo me ninės santvarkos
šerdį. Kovoda mas prieš čiabuvių

indėnų priespau dą Ispanijos koloni-
jose,  de Vitoria tra dicinės filosofijos
pagrindu išvystė žmogaus teisių
sąvoką, kuri atgi mė tik apie 1940-tąjį
dešimtmetį. Žmo gus yra savo likimo
veikėjas, visi žmo nės lygiai gerbtini,
reikia sergėti skir tingas kultūras,
pripažinti die višką žmogaus kilmę.
De Vitoria min tys buvo žinomos ir
JAV kūrėjams Madison, Jefferson,
Adams.

„Lytis, tikėjimas ir kinas: žvilgs-
nis į posovietines visuomenes per
katalikišką lęšį” – LU dr. Elizabeth
Jo nes Hemenway tema, pagrįsta so-
viet ų ir lenkų filmų įvaizdžiais bei
te momis. Aptardama Kieslowski fil-
mą „De ka logą” ir Tarkovski „Nostal-
giją” bei „Auką”, istorikė įžvelgė
demok ratiškus siekius simboliuose,
vaizduojančiuose dorinį nerimą, so-
vieti nės santvarkos nesėkmę, sąmo-
nės bei moralinius klausimus, taip
pat vaidmenų, ryšių ir skirtybių
įvaizdį tarp vyrų ir moterų. Žmogus
filmuose sie kia dvasinio atsinaujini-
mo, namų šventumo, bendruomenės.
Bažnyčia vaizduojama kaip moteriš-
ka erdvė. Nors gyvenimą veikia išo-
rinės jėgos, žmogus atsako už savo
veiksmus, no ri siekti geriau apsis-
pręsti. 

Kun. dr. V. Šimkūnas, SJ svarstė
Lietuvos Katalikų Bažnyčią 1990–
2010 m., išryškindamas stip resnius
bruožus bei trūkumus klasi kiniuose
liudijimo, bendruomenės, tar nystės

ir liturgijos rėmuose (gr. ,,martyria”,
,,koinonia”, ,,dia konia”, ,,leiturgia”).
Pokario pastangos išlikti paveikė
visą bažnytinę laikyseną ir vertė
gintis ir sergėti ti kė jimą, atsitraukti.
Bažnyčia, su vo kiama kaip instituci-
ja, padėjo privatizuoti tikėjimą, o ne
skatinti socialinę ir politinę veiklą.
Vatikano II dėstytas Bažnyčios ben-
druomeninis atspalvis nerado tin-
kamo atgarsio Lietuvoje. Persekio-
jimo laikais savitarpio palaikymas,
pogrindžio, ypač moterų bei vienuo-
lių, veikla iškėlė drąsą ir kūrybin-
gumą. 

Vilniaus Pedagoginio universite-
to dėstytoja ir Švietimo bei mokslo
viceministrė dr. Nerija Putinaitė sa-
vo temoje „Krikščionybė Lietuvoje:
tarp totalitarinės patirties ir demok-
ratijos” klausė, ar įmanoma būti
krikš čio niu dabartinėje valstybėje?
Krikš čionybė priešinasi nužmogini-
mui, siū lo kitą gyvenimo būdą, ben-
dravimą ir apsaugo nuo smegenų
išplovimo. Tačiau viešai krikščiony-
bei tai koma sovietinė patirtis, lyg ji
būtų totalitarinė, kaip sovietinė ide-
ologija. Kaip tik krikščioniškos bend-
ruome nės turėtų ir galėtų būti lyg-
svara visuomenėje ir daryti įtaką
visuome niniam gyvenimui. 

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas iš Vy -
tauto Didžiojo universiteto Teolo-
gijos fakulteto aptarė rinkos teologi-
ją, pagrįstą Jono Pauliaus II encikli-
ka „Centesimus Annus”. Pokomu-
nistinė laisvoji rinka arba ekonomi-
ka su pran tama įvairiai. JAV geras
pilietis yra vertinamas pagal tai,
kiek jis per ka ir įsigyja. Kai Bažnyčia
savo mintį pateikia geriau, vaizduotė
pa deda ugdyti geresnius piliečius,
kurti sklandesnius ryšius, bendra-
vimą vietoj svetimėjimo ir nepasiti -
kėjimo. Lietuvos ekonomika galėtų
būti draugiška, tokia neprarastų tiek
žmonių. Į ekonomiką žmogus įneštų
sa ve geros valios dovana ir išsiskleis-
tų kaip asmenybė. Save kitų labui
skirdamas žmogus patiria transcen-
denciją, savanaudiš kai gyvendamas
jis praranda tikėji mą.

Antroji diena

Antros dienos pagrindinė pas-
kaita buvo dr. Irenos Vaišvilaitės
„Kata likybė: kultūrinė tradicija ar
Jėzaus Kristaus Geroji žinia?” Iš
Gudijos į Vilnių persikėlusio Euro-
pos humanitarinio universiteto vi-
cerektorė api bū dino tiek katalikus,
tiek evangelikus kaip siekiančius
atkurti pra eitį, bijančius Vakarų ir
permainų. Kaita Lietuvą pasiekė
greitai, ne visada suprantamai. Nau-
joji tikinčiųjų kar ta yra veiklūs
miestiečiai, judrūs, jaus miniai įsipa-
reigoję. Jeigu ateitis grindžiama pra-
eitimi, šiandienos nevertinimu ir
ateities baime, tada į praeitį nežiūri-
ma kaip į vilties dova ną – Dievo ma-
lonę sunkiomis sąlygomis. Mes tikrai
esame laisvi, kai pasitikime Dievu.

„Traumuota visuomenė, demok -
ra  tija ir tikėjimas” – tokia buvo dr.
Danutės Gailienės tema. Trumpai
apibūdinusi 1940–1990 m. pasekmes,
psichologijos profesorė, pasitelkda-
ma mokslinius duomenis, aiškino,
kad Lie tuva prarado trečdalį savo pi-
lie čių, kolektyvizacija suardė bend-
ruo menę, vyro vaidmuo visuomenėje
ir šeimoje            Nukelta į 15 psl.

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Iš k. į d. 1 eilėje sėdi: dr. Elizabeth Jones Hemenway, Moterų ir lyčių studijų centras,
Loyola University Istorijos fakultetas, LU Čikagoje Hank vardo katalikų intelektualinio
paveldo centro direktorius, teologijos mokslų daktaras Michael Schuck; dr. Bren Ortega
Murphy, Moterų ir lyčių studijų centras, LU Čikagoje Komunikacijos fakultetas; dr. Ne-
rija Putinaitė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė, Vilniaus peda-
goginio universiteto Etikos katedra; prof. habil. dr. Danutė Gailienė, Vilniaus univer-
siteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; 2 eilėje stovi: Dr. Julia Pryce, LU
Čikagoje Socialinės rūpybos fakultetas; kun. Antanas Saulaitis, SJ; dr. Arūnas Streikus,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas; dr. David M. Posner, LU Čikagoje Šiuolaikinių
kalbų ir literatūros katedra; dr. Irena Vaišvilaitė, Europos humanitarinio universiteto
Vilniuje prorektorė; kun. Kęstutis Kėvalas, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos
fakulteto prodekanas; kun. dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ, Vilniaus akademinės sielova-
dos centro vadovas, kolokviumo koordinatorius Lietuvoje.

Konferencijos narai susipažįsta su Vilniumi.                        Gabijos Steponėnaitės nuotr.
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JUSTInAS PIkŪnAS

Nr. 22

Sutikau, nepaisant, kad visais
atvejais turėjau daug užsiėmimų UD
dėstydamas ir dirbdamas psicholo-
gu, ypač 6-ame ir 7-ame dešimtme-
čiuose. Gal dėlto nukentėjo šeimos
ugdymo darbai ir kai kurios moksli-
nio darbo funkcijos. Joms dažnai pri-
trūkdavo ir energijos, ir laiko. Kritiš-
ku metu Reginai sergant ištisus me-
tus, trijų vaikų priežiūra buvo kiek
sutrikusi. Stigo laiko išvystyti ir tin-
kamai užbaigti kai kuriuos moksli-
nio tyrimo planus, pritrūkdavo laiko
sveikatai stiprinti, dvasiai gaivinti.
Ar turėjau kada nors tikras ir be jo-
kio darbo atostogas? Atrodo, kad ne,
bent iki 2005 metų jau Hawaii apsi-
gyvenus. Taigi, sulaukus 85 metus
amžiaus.

Pabaigai

Sakoma, kad laikas gydo bet ko-
kias, taigi ir fizines, emocines, socia-
lines, politines bei ekonomines žaiz-
das. Vienok, po 18 nepriklausomybės
metų tauta tebėra profesinės pagal-
bos šaukiantis fizinis ir psichinis li-
gonis. Nors iškilioms galvoms jos
diagnozė yra gana aiški, ji dar nėra
pakankamai išryškėjusi užsnūdusio-
je tautoje, jos valdžioje, todėl ir atei-
ties perspektyvos nėra lengvai nu-
spėjamos. Iššūkiams ir pavojams ne-
simato pabaigos. Todėl tautos patrio-
tams rūpesčių ir darbų srautas pas-
toviai didėja. 

Kas gali žinoti, kur atsidurs
anksti į klystkelius (pvz. į alkoholio
ir narkotikų glėbį) patekęs jaunimas
po 10 ar 20 metų? Koks nuošimtis
apsispręs mesti ir nugalės jau įgytas
priklausomybes, kokia dalelė emi-
gravusiųjų sugrįš dirbti savo tautos
labui? Kada jų karta pradės vadovau-
ti tautai ir valstybei? Jeigu kelias
atgal į tautiškumą ir padorumą ne-
bus krikščioniškos sąžinės apšvies-
tas, jis nepritrauks daugelio beklai-
džiojančiųjų. 

Rūkai ir niurūs debesys temdo
Lietuvos miestus, tuo labiau kaimus,
jų tamsybėje žmonės nesugeba atras-
ti nei protinės tiesos, nei blaivybės,
nei tarpusavio meilės kelio. Kritiškai
žvelgiant, visos tautos perspektyva
nėra pakankamai apšviesta – trūksta
ilgalaikių strategijų. Trūksta kovo-
jančių už gėrį, už Dievo palaimą tau-
tos likimui lenkti. Kai sava visuome-
nė netenkina asmeninių poreikių,
kai trūksta gilaus socialinio susitap-
atinimo su ja, gimsta ir stiprėja
troškimas pinigų ir laimės ieškoti
svetur... Išsibėgiojamas jau daug me-
tų vyksta stambiu mastu. 

Vis dėlto vilties negalima pra-
rasti dėl Lietuvos, nes žvelgiant į ki-
tas tautas ir valstybes ji, vieną tūks-
tantį metų teturinti, yra jauna, todėl
galėtų būti drąsi ir kūrybinga.
Nūdienos metu ji sunkiai kovoja dėl
tautinės ir ekonominės ateities. Lai-
kas tvirtinti dorovę, laikas diegti
lietuvybės šaknis ir stiprinti jaunus
ūgius. Todėl nusikračius pusės am-
žiaus sovietmečio tamsą, iškęstas
žaizdas ir iškreiptus įvaizdžius, šalis
galėtų atgauti entuziazmą ir norą at-
gimti, kad pilietinis susipratimas bei
solidarumas galėtų vėl ištiesti spar-
nus. O sutartinai dirbdami (Seimas,
Vyriausybė, Prezidentūra), Katalikų

Bažnyčia bei gausios ir stiprėjančios
visuomeninės organizacijos (gausė-
jantys jų nariai ir vienetai) galėtų iš
esmės keisti tautos ir valstybės li-
kimą visų piliečių gerovės link.
Tiesiog būtina žengti žingsnį po
žingsnio link didesnės meilės lietu-
viui, altruizmo, gilėjančio tautinės
sąmonės pojūčio, gilėjančio tikėjimo
bei noro ugdyti kiekvieno jauno as-
mens moralę tiek namuose, tiek ir
mokyklose, taip pat organizacijose ir
bendruomenėse. Kai daug veiksnių
kreips asmenį ta pačia linkme, bus
sukurtas sinergistinis reiškinys.
Stiprus bendradarbiavimas tarp pri-
vačių ir viešų veiksnių atneš visa-
vertį tautos atgimimą. 

Prisimintinas iškilaus vyskupo
Motiejaus Valančiaus iškeltas moty-
vas: lietuvio meilė lietuviui. 

Pikūnai – broliai, vaikai 
ir vaikaičiai    

Vyr. brolis Antanas po 8 su puse
metų sugrįžęs iš Vorkutos lagerių ve-
dė mokytoją Genę Urbanavičiūtę ir
sulaukė dviejų sūnų Mindaugo ir
Gintauto. Pirmasis jų turi dukrą Ne-
ringą ir sūnų Gintarą, antrasis, kaip
įtėvis, augina sūnų Liutaurą ir duk-
rą Algirdę. Sesuo Sofija liko neište-
kėjusi – nėra abejonės, kad politinės
kalinės dalia prisidėjo prie jos vie-
natvės. Tardymo metu tardytojo kie-
tu smūgiu buvo iškreiptas jos veidas
ir išmušti dantys. Tai labai kenkė jos
jaunatviškam patrauklumui. Ji pati
su pasididžiavimu tvirtina: ,,Tardo-
ma aš nė vieno neišdaviau.” Kaip
Dainavos štabo ryšininkė, ji pažinojo
daugelį partizanų. Sunkiai nuken-
tėjo šimtai ir tūkstančiai lietuvių:
daugelį jų kankino, buvo atskirti
kalėjimuose, kiti slapstėsi savose so-
dybose, bunkeriuose, miškuose, treti
dėl partizaniškos veiklos buvo iš-
tremti į Sibiro taigas, kur dauguma
jų sunkaus darbo, šalčio, banditinių
užpuolimų ir bado buvo nukankin-
ti.

Patekęs į Vakarus ir 1948 m. emi-
gravęs į JAV jaun. brolis Stanislovas
1954 m. vedė Reginą Rutkauskaitę ir
sulaukė šešių vaikų: Rimo, Vidos,
Kęstučio, Laimos, Ritos ir Arvydo.
Visi jie vedė/ištekėjo – brolis džiau-
giasi vienuolika vaikaičių. Ir tai gal
ne pabaiga. Viešpatie, laimink Sta-
nislovo ir Reginos Pikūnų šeimos at-
žalas. Beje, 2007 m. gegužės 11 d. mirė
vėžio nukankinta Stasio žmona Re-
gina. Tolesnis jo likimas – gyventi
našliu iki kada Viešpats pašauks jį į
dangiškąją Amžinybę... Gaila, kad ne
savoje šalyje, o pasitraukusiu į Vo-
kietiją ir vėliau emigravusiu į JAV.
Jungtinės Valstijos daugeliui karo
tremtinių buvo trokštama pasiekti
didžiulė Šiaurės Amerikos šalis. De-
ja, vežė tik sveikus asmenis ir šei-
mas. Nors JAV yra toli nuo tėvynės,
bet ji toli ir nuo ilgų bolševikiško
siaubo nagų.

Mano šeimos odisėja yra aprašy-
ta kitur (žr. Aldonos Vasiliauskienės
knygą ,,Mokslo ir idealo keliu”, Kau-
nas: Pasaulio lietuvių kultūros, mok-
slo ir švietimo centras, 2001). Pridur-
siu, kad sūnus Justas Vytautas turi
magistro laipsnį ir mokytojauja Wa-
terford mokyklų sistemoje. Kristina

turi JD ir Ph. D. laipsnius ir verčiasi
psichologine praktika Oahu saloje.
Ramona ilgus metus kūrė dailės dar-
bus ir moterų papuošalus, dabar kar-
tu su savo italų kilmės vyru Myles
verčiasi prekyba internetu. Gyvena
Maui saloje. Aš ir Regina gyvename
šalia jų savo namuose. Ramonos
dukra studijuoja Rytų mediciną San
Diego mieste, pietinėje California
dalyje. Ji dažnai išreiškia savo meilę
močiutei ir man. Deja, daugiau anū-
kų sulaukti nėra vilties. 

Pastabos

Mano anglų kalba išleistas kny-
gas, monografijas, psichologinius
testus bei eksperimentines studijas
iš 6–10-ojo XX a. dešimtmečių gali-
ma atrasti internete: Amazon.com,
Google.com ir kt. tinklalapiuose.
Daug kas apie mano gyvenimą, moks-
linę veiklą bei Pikūnų šeimos likimą
yra atskleista A. Vasiliauskienės kny-
goje ,,Mokslo ir idealo keliu” (2001).

Didžioji šios biografijos dalis
rašyta 2008 metais.                 Pabaiga.

Draugo fondo direktorių posėdis
Pasibaigus Draugo fondo (DF)

2011 m. pavasario vajui, šių metų
birželio 7 d. įvyko DF direktorių tary-
bos posėdis, kuriame dalyvavo šeši
direktoriai ir iždininkas.

Priėmus praeito posėdžio proto -
kolą ir posėdžio darbotvarkę, DF
pirmininkė Marija Remienė skaitė
pranešimą apie einamuosius reika -
lus. Ji pasidžiaugė šių metų pava -
sario vajaus rezultatais – iki 2011 m.
birželio 1 dienos vajus atnešė 23,080
dol. Nors rinka nėra pastovi, DF ka-
pitalas per pusmetį atnešė neblogą
uždarbį – 21,871 dol. 

Iždininkas Leopoldas von Braun
finansinę apyskaitą pateikė raštu,
detaliai nurodydamas pajamas ir iš -
laidas. DF direktoriai džiaugiasi tu -
rėdami tokį darbštų, tvarkingą ir
atsakingą iždininką, kuris tvarko ne
tik DF iždą, bet ir užpildo reikiamus
dokumentus, neimdamas jokio mo -
kes čio.

Iždininkas pranešė, kad DF išlai-
dos per pusmetį buvo 1,168 dol., jas
sudaro vien vajų rengimo išlaidos:
paštas, vokų ir laiškų spausdinimas.

Jokie fondai nesitvarko taip tau-
piai, kaip DF, nes viskas atliekama
savanorių talka. Administracinių iš -
laidų nėra. Kiekvienas DF paaukotas
doleris eina ,,Draugo’’ laikraščiui pa -
remti. Per pusmetį suteikta parama
,,Draugo’’ leidybai  siekė 34,000 dol.,
honorarams išmokėta 12,625 dol.
Šiuo metu DF pagrindinis kapitalas

siekia 634,172 dol.
Metinį DF narių suvažiavimą

nu tarta šaukti lapkričio 12 d. Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje,
Čika go je, IL. Programoje numatyti
veiklos pranešimai, tolimesni pla-
nai, direktorių rinkimai. Kadenciją
šiais me tais baigia dr. Augustinas
Idzelis, Vaclovas Momkus ir Marija
Remienė. Suvažiavimo metu taip pat
nutarta skelbti rudens vajų, jis pra-
sidės rug sėjo mėnesį

Posėdyje buvo pasidžiaugta kai
kurių rėmėjų dosnumu, kurie savo
aukas atsiunčia kiekvienam vajui.
Pirmininkė padėkojo tarybos narei
dr. Onai Daugirdienei už jos sumany-
mus ruošiant DF vajus. 

Tarybos nariai reiškė padėkas
visiems DF nariams, kurių dėka
,,Drau gas’’ gyvuoja. Atrodo, kad kai
kurie skaitytojai neįvertina gero
laik raščio ir neaukoja DF. Koks būtų
mūsų išeivijos lietuviškas gyveni-
mas be ,,Draugo’’? Kaip vienas narys
sa kė, gyventume kaip užrištomis aki -
mis. Jei ne DF, sustotų ,,Draugo’’ lei-
dyba, kaip nustojo gyvuoti seniausia
lietuviška radijo laida ,,Mar gutis II”.
Tad kviečiame visus tautiečius,
kuriems rūpi išeivijos tautinis ir
kultūrinis gyvenimas, aukoti Draugo
fondui. Nors pavasario vajus pasi-
baigė, DF neatostogauja ir laukia
Jūsų aukų.

DF informacija

D R A U G O
F O N D A s

4545�WEST�63rd�STREET��•�CHICAGO�IL�60629�•�Tel.:�773-585-9500
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Jurbarko rajone ant vaizdingo
Nemuno skardžio iškilusi Raudonės
pilis paskutinįjį gegužės šeštadienį
įspūdingai atšventė 200 metų jubi lie -
jų nuo tos dienos, kai pilį įsigijo Ru -
sijos imperatorienės numylėtiniu lai -
kytas grafas Platonas Zubovas. Bū -
tent nuo tada prasidėjo pilies atgimi-
mas, ji buvo rekonstruota, iškasti
tven kiniai, sutvarkytas parkas, išli-
kęs iki šių dienų.

Paminint šį jubiliejų, surengta
jau dešimtoji šventė „Panemunių
žiedai’’, gausius lankytojus apstulbi-
nusi savo užmojais ir dovanojusi ne -
pamirštamą reginį visiems apsilan-
kiusiems. Dar XVI amžiaus pa bai-
goje miško pirklio iš Prūsijos Kriš -
pino Kiršenšteino statyta pilis, bė-
gant amžiams ne kartą perstatinėja-
ma, kentėjusi nuo gaisrų ir karų, at-
gimė ir sušvito netikėtomis spal -
vomis. 

Rusijos kunigaikštis Platonas
Zubovas į Lietuvą pirmą kartą atvy -
ko 1803 metais, įsigijo žemių Raudo -
nėje. Gavęs Raudonės pilį, jis grąžino
šiam statiniui išskirtinį grožį, ją sut-
varkė ir atgaivino, o 1816 metais kaip
kraitį perdavė savo labai jaunai ne -
santuokinei dukrai Sofijai. 

Tai buvo gražiausi pilies gyvavi-
mo metai, nes vėliau vėl keitėsi jos
savininkai, per Pirmąjį pasaulinį
karą pilis buvo nusiaubta, išgrobsty-
ta. 1934 metais ji parduota iš varžy-
tinių, pilį įsigijo Lietuvos švietimo
ministerija, bet netrukus statinius
perėmė bankas. Per Antrąjį pasau-
linį karą vokiečiai susprogdino jos
didįjį bokštą. Pilis atstatyta 1965 me-
tais, dabar jos viduje veikia Rau-
donės pagrindinė mokykla. 

Prisimindami įdomią ir turinin-
gą pilies istoriją, šventės organizato-
riai nutarė atkurti 200 metų senumo
aplinką, bent trumpam atgaivinti ir
istorinius personažus. Pavyko su -
rasti grafo Zubovo palydovo, visų
„Nykštuku’’ vadinto, metraštį, pava -
din tą „Ivano Jakubovskio gyvenimo
istorija’’. Dešimtyje kruopščia met -
raš tininko rašysena prirašytų sąsiu-
vinių aprašyti visi grafo Zubovo val -
dyti dvarai Baltijos šalyse, pateikta
daug įdomių duomenų apie Raudo-
nės pilį. Istorinės medžiagos apie
pilies gy venimą prieš 200 metų ieško-
ta Šiau lių „Aušros’’ muziejuje, Latvi-
jos Rundalės dvare, kurį taip pat
valdė grafas Zubovas ir kurio atsto-
vai apsilankė Raudonės šventėje,
vartyti archyvai Maskvoje ir Sankt
Peter burge.

Šventės režisierė Devalta Valen -
tienė teigė, kad renginiui pradėjo
ruoštis beveik prieš metus, nes norė-
ta sukurti šventę, kuri įsimintų. Ir
išties į Raudonę susirinkę žmonės
vienu balsu tvirtino – tokių origina -
lių, laikmečio dvasią perteikiančių
švenčių labai retai pasitaiko. Viskas
čia buvo apgalvota iki smulkmenų –
ir pilies papuošimas, ir senoviniai
rūbai, ir įvairios amatininkų dirbtu-
vėlės, ir muzika bei jos atlikėjai.
Šventė sukurta teatriniu principu,
viskas patikėta profesionaliems akto-
riams, kurie atkūrė to laikmečio
aurą. 

Atvykusius į Raudonę pasitiko
romantiška muzika, vyko pasirengi-
mas XIX amžiaus pradžios puotai,
raudonu kilimu žingsniavo svečiai,

buvo dengiamas didelis stalas, neša-
mas brangus porcelianas. Pasigirdo
karietos bildėjimas, į šventę atvyko
ir kunigaikštis Zubovas su Nykštu-
ku, šoko dvaro freilinos, nuaidėjo
trys se novinės patrankos salvės.
Įmantrio mis šukuosenomis, spalvin-
gais rū bais pasipuošę svečiai atvežė
įdomių dovanų – paveikslų, audinių,
juvely rinių dirbinių, muzikos instru-
mentų. Žiūrovai, ant kurių galvų bi-
ro spal voti konfeti nuo pilies bokštų,
vos spėjo dairytis – tiek visko įdo-
maus vyko vienu metu.

Didžiulėje pilies teritorijoje at -
kur ti to meto amatai – į pilį pakviesti
kalviai ir juvelyrai, čia pat buvo gali-
ma pamatyti visą tekstilės gamybą,
veikė senovinė fotostudija, įamžinusi
visus norinčius senoviniais rūbais,
sklido žolelių, specialiai šventei su-
kurtų kvepalų, čirškinamų patiekalų
ir šokolado bei dar daugelis kitų
kvapų. Skulptoriai kūrė kaukes iš
gipso, tapytojai kūrė kunigaikštytės
Sofijos portretą, prie pilies iškilo 4
metrų aukščio Nykštuko skulptūra.
Klaipėdos „Pilies teatro’’ atlikėjai
dovanojo nepamirštamą progra mą
„Dainuojantys Versalio sodai’’, pri-
statydami pramogas, kuriomis šimt-
mečiais žavėjosi visa Europa.

Šventės dalyviai galėjo apsilan -
kyti aliejinėje, ragauti šviežiai iš-
spaus to aliejaus, šokolado meistrų
dirbtuvėje išgerti gilių kavos, sena-
jame pilies malūne įsikūrusios „Vol -
fas Engelman’’ alaus daryklos meis-
trai rodė, kaip gaminamas šviežias
alus, žolelių ir senovinių užpilų siūlė
„Aptiekos’’ vaistininkai, veikė sena-
sis pilies paštas, kuriame buvo gali-
ma išsiųsti originalų laišką ar atvi -
ruką, žvejų kaimelyje seilė tyso nuo
rūkomų žiobrių kvapo, armijos lauko
virtuvėje buvo galima apžiūrėti gin-
klus, veikė ir dvaro prausykla ir skal -
bykla, kur galėjai senoviniu būdu
,,išsitrinkti’’ skalbinius, įsigyti „po -
nių’’ muilo.

Devynias valandas Raudonės pi -
ly je vykusioje šventėje visko buvo
tiek daug, kad niekas nenuobodžiavo
ir tik stebėjosi, kad įmanoma sukurti
tokią įspūdingą šventę. Vakarop prie
pilies surengtas koncertas, kuriame
koncertavo mėgstami atlikėjai, o
šven tę baigė kvapą gniaužiantis
pirotechnikos ir ugnies spektaklis
„Raudonės pilis’’. Skambant muzikai
senąją pilį nušvietė įvairios spalvos,
virš jos bokštų sušvito ugnys ir
spalvotos ugnies salvės. Besiskirs -
tantys žmonės kalbėjo, jog jautėsi ne
kaip nedideliame Lietuvos miestely-
je, o kaip didžiausių Europos šalių
sostinėse, kurias tokios šventės taip
pat galėtų papuošti.

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ,,Draugo” bendradarbis. 

Raudonės pilis jubiliejų atšventė 
kvapą gniaužiančiu reginiu

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šventė buvo įspūdinga.

Atkurta to meto pilies aplinka.

Senovinė „Aptieka’’.

Džiaugsmingą nuotaiką dovanojo ir vaikai.                                     A. Vaškevičiaus nuotr.
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Ką veikti Lietuvoje vasarą
Rytas�Energetikos�ir�technikos�muziejuje

Labas visiems skaitytojams. Ra -
šau Jums iš Lietuvos, kur aš leidžiu
savo vasaros atostogas. Vakar su savo
dėde, tėvu ir broliu važiavau į Ener -
getikos ir technikos muziejų, esantį
Vilniuje. 

Iš pradžių mes nega lėjome rasti,
kur tas muziejus yra, bet pagaliau ra-
dome. Suaugusiam įė jimo bilietas
kainavo 10 litų, o man ir broliui buvo
nemokamai (atseit, tik tai dienai).
Prie įėjimo yra didžiulis boileris,
toks, kur anksčiau naudojo. 

Mes apžiūrėjome elektros paro-
dą, daug ko išmokau apie muziejaus
pastatą. Įdomus faktas, kurį sužino-
jau, yra tas, kad per Antrąjį pasau-
linį karą vokiečiai visai susprogdino
tą elektros pastatą, ir Vilnius be elek-
tros buvo net dvejus metus. 

Pirmame aukš te yra ir mašinų
paroda. Ten yra viso kių mašinų –

prieškario ir tarybinių. Antrame
aukšte yra maža paroda apie Lie-
tuvos pramonės istoriją nuo Vidur-
amžių iki šio dešimtmečio. Ta me
pačiame antrame aukšte yra paro da
vaikams, kur yra visokių užsiė mi -
mų. Daug kur informacija buvo pris-
tatyta ir angliškai, ir be rašybos klai-
dų. Mums visiems labai patiko mu -
ziejus (ir įėjimo kaina). Iš 10 žvai gž -
džių aš duočiau 9,5.

Aš tikiuosi, kad kada nors ten
bus įrengta dar viena paroda,  nes
ka da ten buvome, truputį atrodė tuš -
čia. Bet nebijokite, yra daug ką ten
veikti. Muziejaus adresas: Rinktinės
gat vė, nr. 2 (internete: www.muzie
jai.lt/ vilnius/energeti kos_muziejus.
htm). Būdami Vilniuje būtinai nu-
veskite ten savo vaikučius. 

Gytis M. Kriaučiūnas – 14-metis
,,Draugo” bendradarbis, šią vasarą
leidžiantis Lietuvoje.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 12 psl.    sumenkėjo,
stipriai reiškiasi sau kenkiantis el-
gesys. Abejingumas sovietinės val-
džios metams, okupacijos neigimas,
nenubausti nusikaltimai apsunkina
visą išgyvenimą. Dės tytoja apibūdi-
no traumų ženklus, iš kylančius pir-
moje ir antroje kartoje. Su tokiu pa-
veldu susidoroti padeda tikėjimas,
šeima, vidinė jėga, viltis, draugai,
sveikata, vidinės permainos, rodo
tyrimo duomenys. 

Modernių kalbų bei literatūrų
LU profesorius David Posner tyrė Ju -
lijoną Apostatą, Michel de Montai gne
ir Emanuel Levin požiūrius bei
elgesį su „kitokiais, skirtingais”. IV
a. imperatorius atkūrė Romos impe-
ri joje pliuralizmą, kuris yra demok -
ratiškesnės visuomenės bruožas.
Mon taigne rūpinosi dora visuomene,
kurioje būtų ne tik pripažinta, kad
visi žmonės yra Dievo vaikai, bet
tokia nuostata būtų įkūnyta teisinga
veikla, ne tik gražiais norais. „Ki-
toks, skirtingas” yra ne tik kitatikių,
laukinių žmonių, žydų, bet ir paties
Dievo, į kurį žmogus turi eiti atvirai
ir nuolankiai, savybė.

Indijoje jaunimo projektui talki-
nanti LU socialinio darbo mokyklos
dr. Julia Pryce aptarė temą  „Demok -
ratizacija ir jaunimas: katalikiškas
atsakas teigiamu jaunimo ugdymu”.
Apibūdinusi Indijos demokratinį
vys tymąsi, profesorė pabrėžė nevie-
nodą augimą „dviejose Indijose”.
Keturių indų katalikų kunigų pradė-
tas projektas ugdo jaunimo dalyvavi -
mą visuomenėje, įtraukiant visų ti -
kė jimų ir žemiausių kastų jaunimą.
Programa padeda jaunimui siekti
mokslo, turėti suaugusius patarėjus,
pa tarnauti kitiems ir dalyvauti vi -
suo meninėje veikloje. Jaunimas per
savitumą, saviraišką išmoksta su -
vok ti esąs dovana kitiems.

Seserų vienuolių vaidmenį Šiau -
rės Amerikoje nuo XVII a. apžvelgė
LU Komunikacijos mokyklos atstovė
dr. Bren Ortega Murphy. Atvykusios
iš Europos seserys gyveno ten, kur
žmonės gyveno, visur steigė mokyk-
las, mokė niekur kitur mokslo neran-
dančius, labiausiai mokydamos savo
pavyzdžiu. Pi lietiniame kare (1861–
1865) 600 vienuolių slaugė abiejų
kariavusių pusių karius. Steigė ligo-
nines, bendrabu čius. Visu darbu ir
gyvenimu seserys liudijo, kad kiek-
vienas asmuo yra vertingas.

VU filologijos fakulteto atstovas
dr. Man tas Adomėnas dėl įsipareigo-
jimų Sei me savo  darbo „Nuo ‘šven tos
laisvės’ iki žmogaus teisių apoteozės:
katalikybės idėjų įtaka Lietuvos

demokratijos suvokimui ir diskursui
1990–2010” negalėjo pristatyti. 

Konferencijai pasibaigus

Konferencijos dalyvius savo būs -
ti nėje priėmė Lietuvos katalikų mok-
slo akademija, supažindindama sve-
čius su  savo tikslais bei veikla. LU
mokslininkai Lie tuvoje išbuvo savai-
tę, patys vaikš čiojo po Vilnių. Po pas-
kutinio prane ši mo Šv. Jonų bažny-
čios koplyčioje gie dojo ,,Gospel” cho-
ro nariai, prie al toriaus buvo kunigai
G. Vitkus, K. Kėvalas, A. Saulaitis,
skaitinį skaitė dr. Bren Ortega Murp-
hy. Vilniaus jėzuitų gimnazijos valgo-
majame konferencijos dalyviai bei
talkininkai ilgokai bendravo prie
vakarienės sta lo, dėkodami vieni ki-
tiems, įteikdami lietuviškų suveny-
rų, gėlių, sakydami gražius linkėji-
mus. Kun. Šimkū nui nuo pat pradžių
talkino poetas ir vertėjas Antanas
Gailius, o Čikago je bei Vilniuje – LU
Katalikiško paveldo centro darbuoto-
ja Gabija Steponė naitė. 

JAV profesoriai savo viešnagės
metu Lietuvoje ap lan kė Kryžių kal-
ną, Šiaulius, Trakus, Vilniuje KGB-
Genocido muziejų, Ga ono žydų mu-
ziejų. 

Už metų visi 32 dėstytojai susi-
burs Romoje, po šešis jų atvyks iš
Peru, Indonezijos ir Lietuvos, li-
kusie ji iš LU ir trijų kitų jėzuitų uni-
versi tetų JAV. 

Paskutinės pastabos

Indonezijos Sanata Dharma uni-
versiteto Yogyakartoje mokslininkai
tiria šias temas: menų poveikį kata-
likiškai demokratiniams įgūdžiams;
demokratišką švietimą Indonezijos
mokyklose; katalikų pasauliečių ug -
dymą dviejuose demokratiniuose są -
jūdžiuose; Indonezijos katalikus ir
kovą už demokratiją; islamo ir katali -
kybės įtaką socialinei atsakomybei
Indonezijoje. Šešios Limos (Peru)
Antonio Ruiz de Montoya universite-
to domėjimosi sritys: religinis Andų
šalių politi nės kultūros bruožas;
katalikų pa sauliečių sąjūdžiai Peru
valstybėje; Peru Bažnyčios ir valsty-
bės teisėtumo bei ryšių santykis; Ka-
talikų Baž nyčia ir vietiniai sąjūdžiai
Amazoni joje; katalikiškoji krikščio-
nybė ir kova dėl atminties; Katalikų
bažny čia ir kairiosios populistinės
valdžios Lotynų Amerikoje. 

Vilniuje nedalyvavę JAV tyrinė-
tojai tiria šias temas: jaunimą kaip
visuomenės vėjarodes; musulmonų
ir katalikų XXI a. derybas dėl kultū-
ros, religijos ir pilietiš kumo; ar mo-
derni demokratijos teorija išreiškia
daugiakultūrę katalikišką nuostatą;
valstybės poveikį religijai ir kata-
likybės vaidmenį de mokratinėse per-
mainose; katalikišką ir musulmoniš-
ką patirtį demokratizacijoje; XXI a.
katalikus ir kliūtis so li darumui bei
visuomeniniam įsipa reigojimui; tei-
singumą katalikiška me socialiniame
mokyme; religines partijas bei sąjū-
džius Turkijoje – ry šį tarp islamo,
krikščionybės ir de mokratijos.

Daugiau apie LU programą gali-
ma rasti internete adresu: www. -
luc.edu/dccirp. 

Antanas Saulaitis, SJ – Pal.
Jurgio Matulaičio misijos Lemont, IL
kunigas, tarptautinės konferencijos
,,Demokratija, kultūra ir katalikybė”
dalyvis.

Pirmoji konferencijos diena: dr. M. Schuck,
prof. akademikas, Vilniaus universiteto
rektorius B. Juodka ir kun. V. Šimkūnas.

Vilniuje svarstyti demokratijos 
ir religijos procesai

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. Gali
pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-492-
8795.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos,
legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai
kalbančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.



lius Karpis, Guoba-Vaclovas Pet raus -
kas ir Viesulas-Vitalius Kuz mickas”,
– skaitome knygos 21-ajame puslapy-
je.

Ir vis tik knyga buvo išleista. Iš -
leista tam, kad jaunimas suprastų,
jog „Tėvynės gerovei jokia auka nėra
per didelė. Kiekviena auka yra tei -
sin ga ir reikalinga, jeigu ji prisi deda
prie Tėvynės kančių palengvinimo…
Mes turime tik vieną tikslą, tik vieną
idėją – Laisvą Lietuvą…” (L. Baliu ke -
vičius-Dzūkas).

Knyga gausiai iliustruota nuo-
traukomis. Ją išleido Lietuvos gy -
ven tojų genocido ir rezistencijos ty -
rimo centras.

Knygos kaina  – 23 dol. Kny gą ga -
lima įsigyti paštu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

čIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

Liongino Baliukevičiaus
PARTIzANO DzūKO DIENORAŠTIS
1948 m. birželio 23 d.-1949 m. birželio 6 d.

,,DRAUGO” KNYGYNėLIs

,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545�W.�63rd�Street,�Chicago,�IL�60629.��
Tel.�pasiteiravimui:�773-585-9500

Knyga – žuvusio Dainavos apy-
gardos partizano Liongino Baliuke -
vi čiaus-Dzūko dienoraštis, pusę am -
žiaus išgulėjęs KGB archyve Vil niu -
je. Tai jau trečias knygos leidimas.

L. Baliukevičius-Dzūkas, baigęs
Aly taus gimnaziją, 1943 m. pradėjo
mokytis Kauno universiteto Medi ci -
nos fakultete. Besimokydamas įstojo
į Vietinę rinktinę. Naciams išforma -
vus junginį, L. Baliukevičius tarna-
vo Tėvynės apsaugos rinktinėje. 

1946 m. įsijungė į partizanų gre-
tas. 1949 m. ir 1950 m. L. Baliu ke vi -
čius-Dzūkas apdovanotas 1-ojo ir 2-o -
jo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiais
(su kardais). Žuvo 1950 m. birželio 24
d. Žaliamiškyje kartu su bendražy-
giais Augustinu Babrausku-Radvila,
Švendra, Antanu Vailioniu-Špoku,
Anastazu Kaknevičium-Švidriu. Li -
ko Dzūko gyvenimo ir kovos liudi -
ninkas – jo rašytas dienoraštis.

,,Šis dienoraštis jokiu būdu nėra
skirtas viešumai. Aš rašiau jį tik
sau. Tuo atveju, jeigu aš žūčiau, die -
noraštį prašau perduoti mano mie -
lam broliui Kostui. Visų kitų, ku -
riems bus lemta gyventi ir rasti šį
dienoraštį, aš prašau neskaityti jo,
bet sunaikinti. Tai bus mano pasku -
ti nis pageidavimas.

Jeigu radėjas bus sulaukęs taip
labai trokštos mūsų brangios Tėvy -
nės laisvės, tada aš jam iš Anapus
siunčiu karščiausius sveikinimus. O
jeigu mūsų Lietuvai būtų skirta ver -
gijai tęstis, tada lai jis nepabūgsta
sun kios savo dalios, bet, priešingai,
aš jam linkiu galingos dvasinės stip -
rybės.

Partizaniškas su Dievu
Dzūkas
Rašyta bunkeryje 1949. IV. 24, 6

val. 20 min. Bunkeryje buvo Vana -
gas  -A. Ramanauskas, Vieversys-Ju -

� JAV LB Cicero apylinkė sekma dienį,
birželio 19 d., po lietuviškų šv. Mišių 9
val. r. Šv. Antano šventovėje rengia 70 m.
lietuvių trėmimo į Sibirą minėjimą. Pag-
rindinė kalbėtoja – Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejaus Išeivių literatūros sky-
riaus vedėja dr. Virginija Pap laus kienė,
gimusi tremti nių šeimoje, Vorku toje.
Pra džia 10 val. r. parapijos kavinėje.
Nuoširdžiai kviečiame ne tik cice rie čius,
bet ir toliau gyvenančius atvykti ir daly-
vauti šiame svarbiame minėjime. Vi si
bus pavaišinti kugeliu, kava, pyragais.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo parapijos bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL)  birželio 19 d.
10:30 val. r. šv. Mišių metu paminė si -
me Tėvo dieną.  Bus suteiktas palaimi-
nimas tėveliams, prisiminsime Amžiny -
bėn iškeliavusius tėvus. Tėvams bus
įteiktos klebono pa ruoštos dovanėlės.
Kviečiame gau siai dalyvauti. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje birželio 19 d. po 10:30 val.
r. šv. Mišių vyks tėvelių pagerbimas ir
susitikimas su kun. Dai niumi Gurevičiu-
mi iš Vilka viš kio vys ku pijos.

� Filisterių skautų sąjungos Čikagos
sky riaus vasaros gegužinė įvyks birželio
25 d. 1 val. p. p. Vilučių sodyboje, Sche-
 rerville, IN. Daugiau informacijos gau-
site pas fil. Aušrelę tel. 630-243-6302.
Apie savo ketinimą dalyvauti pra neškite
iki birželio 17 d. 

� Čikagos arkivyskupija š. m. rugpjūčio
23–gruodžio 6 d. siūlo tikybos mokyto-
jų (katechetų) 15-kos susitikimų kursus,
kurie vyks pirmadieniais 6:30–9:20 val.
v. Saint Xavier University (3700 W.
103rd St., Chicago). Programą užbai-
gus, gaunamas arkivyskupijos kateche -
to(-ės) pažy mė jimas, įgalinantis mokyti
vaikus, jaunimą ir suaugusius. Kreiptis į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
raštinę arba tiesiogiai į universitetą el.
paš  tu: Clendenen@sxu.edu arba  tel.
773-298-3440. Daugiau informacijos
el. paštu: nlorenzo@archchicago.org,
tel. 312-534-8045. Kursų kaina 125
dol. (baigusiems SXU – 25 dol.). Misija
prisidėtų prie mokesčio už mokslą.

� Gedulo ir vilties diena bei pirmųjų
ma sinių trėmimų į Sibirą 70 metų su -

kak tis Philadelphia bus paminėta birže-
lio 19 d. Šv. Andriejaus lietuvių bažny -
čioje 10:30 val. r. šv. Mišių metu. Mi -
šios bus aukojamos už visus į Sibirą iš-
t remtus, ten augusius, žuvusius ir iš
trem ties sugrįžusius. JAV LB Philadel -
phia apylinkės valdyba kviečia visus
dalyvauti šv. Mišiose. Po Mi šių parapijos
salėje vyks trumpas apylin kės susirinki-
mas. Apylinkės Valdybos no  minacijų ko -
misija pristatys kandidatus į naują apy -
linkės valdybą ir pakvies susirinkusius ją
patvirtinti. Po valdybos patvirtinimo sa -
lėje – Gedulo ir vilties die nos paminėji-
mo antroji dalis.

� Birželio 25 d. Estų namuose, Jack-
son, New Jersey, vyks vasaros šventė
,,Tėvų ir protėvių takais”. Kviečiame at-
siliepti visus JAV LB centrinio NJ apy-
linkės lietuvius, galinčius ir norinčius
pa dėti suruošti šventę. Daugiau infor-
macijos suteiks Rasa Miliūtė tel. 732-
581-8796 arba el. paštu  lietuviskaben-
drija@yahoo.com

� XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas vyks liepos 3–5 die-
nomis Kaune ir Vilniuje. Simpoziumas
taip pat rengs bendras sesijas su liepos
4–5 d. Vilniuje vyksiančiu Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumu. Informaciją
apie simpoziumą ir dalyvių registraciją
galima rasti: www.simpoziumas.lt. In-
formaciją apie Pasaulio lietuvių ekono-
mikos forumą galima rasti www.plef.lt

� Liepos 17–24 dienomis kviečiame
mo  teris į kūrybinę stovyklą Holland, MI.
Meninis pasiruošimas nebūtinas. Kaina
320 dol. Informacija teikiama el. paštu
artimusu@yahoo.com. 

� Kiekvieną trečiadienį galima balsuoti
už Ivetą Lukošiūtę, dalyvaujančią TV lai -
do je ,,So You Think You Can Dance?”
(laida rodoma trečiadieniais ir ketvir ta -
die niais 7 val. v. Čikagos laiku per Fox
te  levi zi  jos kanalą). Balsuoti galima in -
terneto adresu www.fox.com/dance/
(vie nam žmo gui per sezoną internetu
leidžiama balsuo ti 50 kartų). ,,Face -
book” puslapyje www.facebook.com/
D8Iveta anglų kalba (kad visi su prastų)
galite parašyti savo pasisa ky mą, o tink -
lalapyje www.fox.com/dan ce/ – pažiūrėti
TV laidos ,,So You Think You Can Dan -
ce?” akimirkas. Padėkime lietuvaitei
laimėti.

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 11 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (Lemont, IL) pakvietė parapijiečius į
Sekminių šventę. Šv. Mišias aukojo kun. dr. Artūras Sederevičius, SJ.

Dainos Čyvienės nuotr.

Birželio�21�d.,�antradienį,�,,Gintarinių�šak�nų”�klubas
visus�kviečia�į�susirinkimą�Lie�tuvių�namų�kultūros
centre�(2715�E.�Allegheny�Ave.,�Philadelphia,�PA
19134,�įėjimas�per�šonines�Tilton�St.�duris). �

Joyce Lukas pristatys Rūtos Šepetys knygą
„Between Shades of Gray”. 

Po�pristatymo�–�pokalbis�ir�diskusijos�apie�Sibiro
trėmimus.�Programa�vyks�anglų�kalba.�
Po�programos�vaišės�ir�pabendravimas.


