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Ryga (ELTA) – Lietuvos jaunių
(iki 19 metų) vaikinų krepšinio rink-
tinė Latvijoje vykusio pasaulio čem-
pionato baigiamosiose rungtynėse
liepos 10 dieną, sekmadienį, 85:67 nu-
galėjo Serbijos krepšininkus ir pir-
mą kartą šalies istorijoje iškovojo

planetos jaunių čempionato aukso
medalius.

Kazio Maksvyčio treniruojamoje
mūsų šalies komandoje nesulaiko-
mas buvo jos kapitonas Jonas Valan-
čiūnas. Lietuvos rinktinės kapitonas
išrinktas naudingiausiu čempionato

žaidėju. Pasaulio čempionato bron-
zos medalius iškovojo Rusijos rink-
tinė, kurioje treneriu dirba lietuvis
Rolandas Radvila. Ji rungtynėse dėl
trečiosios vietos 77:72 įveikė Argen-
tinos krepšininkus.

Jaunieji Lietuvos krepšininkai – pasaulio čempionai!

Dėl galimybių išgauti skalūnų dujas tariamasi su JAV bendrove

Ottawa (LR ambasada Kanadoje) –
Liepos 9 dieną, šeštadienį, Toronto mieste
įvykusiame Kanados šachmatininkų su-
važiavime-turnyre į Kanados šachmati-
ninkų šlovės muziejų oficialiai priimtas
Povilas Vaitonis, pirmasis lietuvis, tapęs
tarptautiniu šachmatų meistru. 

Jo atminimas buvo įamžintas garbės
lentoje, kurią Lietuvos Respublikos amba-
sadorė Kanadoje Gintė Damušytė iškilmin-
gai įteikė P. Vaitonio našlei. Pranešimą apie
P. Vaitonį ir jo šachmatų partijas skaitė iš
Lietuvos atvykęs šachmatų didmeistris
Eduardas Rozentalis. Kanados laikraštyje
„Hamilton Spectator” liepos 8 dieną pasi-
rodė straipsnis apie P. Vaitonį, jo laimėji-
mus šachmatų pasaulyje ir lietuvišką kil-
mę.

P. Vaitonis (1911–1983) kelis kartus buvo
tapęs Lietuvos šachmatų čempionu. Vėliau
karo nublokštas į užsienį, du kartus tapo
Kanados šachmatų čempionu. Šachmatų
didmeistris dalyvavo pasaulio šachmatų
olimpiadose Miunchene, Stokholme, Bue-
nos Airėse ir kitur, taip pat prieškaryje bu-
vo Lietuvos šuolių su kartimi čempionas.

Kanadoje pagerbtas pirmojo lietuvio didmeistrio atminimas
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Vilnius (,,Draugo” info) – Šių
metų balandžio 15 d., švenčiant
Tarptautinę kultūros dieną, Vil-
niaus senamiestyje, Vokiečių g. 22,
greta evangelikų liuteronų bažny-
čios, iškilmingai atidaryta ,,Mažo-
sios Lietuvos ambasada”. Šiuo
skambiu vardu pasivadinusi viešo-
ji įstaiga sieks atstovauti penktojo
etnografinio Lietuvos regiono savi-
tumui, priminti jo reikšmę mūsų
istorijai, skleisti informaciją apie
krašto dabartį, skatinti turizmą.

Tą pačią dieną Vilniuje vyko
Šilutės – 2011 m. Lietuvos kultūros
sostinės pristatymo renginiai, pra-
sidėję Kultūros ministerijoje. Teat-
ralizuotos šventės metu, skambant
Šilutės meno mokyklos pučiamųjų
instrumentų orkestro „Pamarys”
(vad. Gražvydas Raila) maršui,
kultūros ministras Arūnas Gelū-
nas gausiai šilutiškių delegacijai
įteikė simbolinę kultūros sostinės
vėliavą.

„Tikimės, kad Vilniuje liks la-
bai mažai žmonių, kurie nežinos,
kas yra Mažoji Lietuva”, – sakė
„Mažosios Lietuvos ambasados”
direktorė Kristina Toleikienė, vie-
na iš 17 oficialiai Šilutės savivaldy-
bės patvirtintų ambasadorių, kurie

turi pranešti žinią pasauliui apie
šiais metais vyksiantį Šilutės mies-

to 500 metų jubiliejų.
Daugiau skaitykite 14 p.

Vilniuje atidaryta ,,Mažosios Lietuvos ambasada”

Lietuvoje lankysis JAV valstybės sekretorė

Maskva (ELTA) – Rusijos sos-
tinėje Maskvoje vykstančio pasau-
lio dailiojo čiuožimo čempionato
šokių ant ledo atrankos varžybose
Lietuvos pora – 19-metė amerikietė
Isabella Tobias ir 26-erių Deividas
Stagniūnas – užėmė trečią vietą ir
pateko į pagrindines varžybas. Mū-
sų šalies pora surinko 77,63 taško ir
nusileido tik Kanados atstovams
Kaitlyn Weaver ir Andrew Poje
(87,22 tšk.) bei Vokietijos porai –
rusei Nelli Zhiganshina ir Alexan-
der Gazsi (83,67 tšk.).

Į balandžio 29 d. prasidėsian-
č

varžybose dalyvaus 25 ledo šokėjų
poros.

D. Stagniūnas su I. Tobias čiuo-

žia nuo praėjusių metų gegužės.
Sausį vykusiose Europos pirmeny-
bėse jie liko 12-ti.

Lietuvos čiuožėjų pora pateko į pasaulio varžybas

Gintaras Atkinson su šeima jau ketverius
metus gyvena Japonijoje –12 psl.

Kęstučio Puloko nuotr.

I

Vilnius (ELTA) – JAV valsty-
bės sekretorė Hillary Clinton ofi-
cialiai patvirtino, jog birželio 30–
liepos 1 dienomis ji lankysis Vil-
niuje, kur dalyvaus Demokratijų
bendrijos renginiuose.

H. Clinton į birželio pabaigoje
rengiamą Demokratijų bendrijos
šalių užsienio reikalų ministrų
susitikimą pakvietė Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis, vasario 16
d. lankydamasis Washington, DC.

Šeštasis Demokratijų bendrijos
šalių užsienio reikalų ministrų
susitikimas Vilniuje vyks birželio
30–liepos 1 d. Tai didžiausias ir
svarbiausias Lietuvos pirminin-
kavimo Demokratijų bendrijai ren-
ginys. Jo išvakarėse Vilniuje vyks
aukšto lygio pasaulio moterų va-
dovių susitikimas, kuris rengia-

mas Lietuvos ir Suomijos prezi-
denčių Dalios Grybauskaitės ir
Tarja Halonen siūlymu. Tą pačią
dieną Vilniuje taip pat bus surengti
Demokratijų bendrijos parlamenti-
nis, verslo ir jaunimo forumai. Lie-
tuva daugiau kaip 100 valstybių
vienijančiai Demokratijų bendrijai
pirmininkauja nuo 2009 m. vidurio
iki 2011 m. vidurio.

• Kur dingo Lietuvos viešoji
diplomatija? – 2

• Kubilinskas ir mes – 3
• JAV LB Rytinės CT apylinkės
jubiliejinis renginys – 4

• Toronto Lietuvių namų me-
tinis susirinkimas – 4

• ŠALFASS senjorų žaidynės
Detroit – 5

• Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos nauja veikla – 5

• Skautybės kelias – 6
• Draugo” lietuviukai – 7
•

Liepos 11 d. ,,Draugas” sulaukė 102 metų!

Aukso medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė.                                                                                                                                            ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Su antra pagal
dydį energetikos bendrove Jungti-
nėse Valstijose ir trečia pasaulyje
,,Chevron” aptariamos galimybės
išgauti Lietuvoje skalūnines dujas.
Liepos 13 dieną ministras pirminin-
kas Andrius Kubilius susitiko su
,,Chevron” viceprezidentu Europos,
Eurazijos ir Vidurio Rytų reikalams
Ian R. MacDonald. Susitikime buvo
aptartos skalūninių dujų gavybos

Lietuvoje galimybės.
Praėjusiais metais ,,Chevron”

apyvarta siekė 198 mlrd. dolerių.
Bendrovė užima reikšmingą vietą
JAV skalūninių dujų gavyboje, šiuo
metu tiria skalūninių dujų gavybos
galimybes Kanadoje, Lenkijoje, Ru-
munijoje. Bendrovė ketina ieškoti
skalūnų dujų ne tik kitose Rytų
Europos šalyse, bet ir Kanadoje.

Iki šiol skalūnų dujos rinkoje

buvo nekonkurencingos, nes jų iš-
gavimo sąnaudos yra labai didelės.
Tačiau pastaraisiais metais buvo
sukurtos technologijos, atpiginusios
šių dujų išgavimą.  Kaip teigia ben-
drovės ,,ICF International” atstovai,
2007 m. 42 proc. visų JAV išgaunamų
dujų sudarė skalūnų dujos. Iki 2020
m. šis rodiklis gali išaugti iki 64
proc.

• Tema: Dviguba pilietybė – 2, 13
• Dveji D. Grybauskaitės metai

– 3
• Ketvirtų metų derlius – su -

sem tas – 3, 12
• Švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapijos visuomeninė veikla
– 4

• Joninės – ir vėl! – 5
• Skautybės kelias – 6
• Naujos knygos – 7
• Mūsų stalui – 9
• Karališku laivu Viduržemio jū -

ra! (6) – 12
• Šventė, skirta Dariui ir Girė -

nui atminti – 13 
• Įvyko 2-osios golfo varžybos

PLC paremti – 14

P. Vaitonio atminimas buvo įamžintas garbės lentoje, kurią P. Vaitonio našlei
(viduryje) įteikė LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė. Kairėje – apie P.
Vaitonį ir jo šachmatų partijas pranešimą skaitęs Eduardas Rozentalis.                                                    

URM nuotr.
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Liepos�mėnesį�turėjome�daugiau
nei�vieną�progą�giedoti�ar�išgirsti�kitus
giedant� Lietuvos� himną.� Jau� trečius
metus�svetur�gyvenantys� lietuviai� lie-
pos�6�d.�–�Valstybės�(Karaliaus�Mindau-
go� karūnavimo)� dieną� –� būrėsi� į�ma-
žesnes� ir� didesnes� grupeles,� privačiai
ir�viešai�rinkosi�giedoti�V.�Kudirkos�,,Tau-
tišką� giesmę”.� Praėjus� vos� keturioms
dienoms� ir� vėl� traukėme� himną� –� šį-
kart� drauge� su� jaunaisiais� Lietuvos
krepšininkais,�Latvijos� sostinėje�vyku-
siame� pasaulio� čempionate� pasidabi-
nusiais� aukso� medaliais.� Bet� ties� tuo
lietuvaičių�sportiniai�laimėjimai�nepa-
sibaigė�–�liepos�12�dieną�pasiekė�džiu-
gi�žinia�apie�šiuolaikinės�penkiakovės
sportininkės� Lauros� Asadauskaitės
pergalę�Pasaulio�taurės�varžybose,�kur
ji� iškovojo� sidabro�medalį.� Beje,� liepa
dar�tik�įpusėjo.�Kaip�įpusėjo�ir�Europos
jaunimo�lengvosios�atletikos�čempio-
natas,� kuriame� dalyvauja� ir� 26� Lietu-
vos�jauniai.�Tad�būkime�pasiruošę�dar
ne�kartą�giedoti�Lietuvos�himną,�lietu-
vaičiams� sėkmingai� skinant� pergales
pasaulio�arenose.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: DVIGUBa PILIeTYBė

Ką tik surengtas Lie-
tuvos gyventojų su-
rašymas akivaiz-

džiai patvirtino liūdną sta-
tistiką – mūsų vis mažiau
ir mažiau... Trijų milijonų
skai čius vis tiek netrukus
ištirps ir dau ge lį dalykų,
kaip ir Seimo narių skai čių, adminis-
tracinį paskirstymą, rei kės keisti –
kai kuriose apylinkėse ne be bus kam
balsuoti... O kai kur nebesigirdės lie-
tuvių kalbos. Tai ne ga li nejaudinti
Lietuvos žmonių, kad ir kur jie be-
gyventų.

Tad kviečiame LR Seimo narius
neatidėliotinai  iš naujo svarstyti Pi -
lie tybės įstatymą, įsigaliojusį š.m.
balandžio 1 d. 

LR Konstitucijos 12 str. teigia:
,,Lietuvos Respublikos pilietybė įgy-
jama gimstant”. LR Konstitucijos 32
str.: ,,Pilietis gali laisvai kilnotis ir
pa sirinkti gyvenamąją vietą Lietu vo -
je, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Ne -
ga lima drausti piliečiui grįžti į Lie tu -
vą.” 

2006 m. lapkričio 13 d. spren di mu
LR Konstitucinis Teismas (KT) vie nu
kirčiu LR pilietybę atėmė didelei
daliai Lietuvos piliečių, kurie dėl
įvairiausių objektyvių priežasčių
išvyko dirbti ir gyventi už Lietuvos
ribų. 

2008 m. birželio 30 d. LR Seimo
priimtas naujas dvigubos pilietybės
įstatymas iš dalies ištaisė KT klaidą.
Tačiau Prezidento veto, įstatymo pa -
tai sos ir jų priėmimas parodė, kad
nei LR Seimas, nei Prezidentas ne sie -
kė, kaip teigiama LR Konstitucijos įva-
 de, ,,atviros, teisingos ir darnios pilie-
tinės visuomenės ir teisinės valsty-
bės”. Jiems nerūpėjo Lietuvos pi lie čių
vientisumas ir valstybės išlikimas. 

2009 m. gegužės 5 d. viltį įžiebė
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri
dar iki išrinkimo prezidente, teigė:
,,Esame per maža tauta, kad galė-
tume leisti sau prabangą ignoruoti
po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius.
Mes turime saugoti savo žmones,
todėl dviguba pilietybė turėtų būti
tas įrankis, kuris padėtų tautiečiams,
kad ir kur jie begyventų, išsaugoti
ryšį su Tėvyne.” (PLB valdybos pir -
mi ninkė Regina Narušienė, 2011 m.
sausio 6 d., Bernardinai.lt). 

Deja, už Tėvynės ribų gyvenan-
čių Lietuvos piliečių viltį – dvi gu bą
pilietybę išplečiantį Pilietybės įsta -
tymą (LR Seimas priėmė 2010 m. lap-
kričio 4 d.) – ,,nusinešė” Prezi den tės
veto (2010 m. gruodžio 2 d.), dėl ku rio
spaudė LR Konstitucinio Teismo pir-
mininkas bei jo bendraminčiai. 

1997 m. Europos konvencija dėl
pilietybės (toliau – Konvencija) pa -

tvir tina, kad pilietybės reglamentavi-
mas iš esmės yra valstybės vidaus ar -
ba išskirtinės kompetencijos reika -
las. Daugelio Europos valstybių prak-
tika dėl dvigubos pilietybės yra labai
įvairi. Konvencija pripažįsta, kad
kiekviena valstybė turi teisę skirtin-
gai, atsižvelgiant į jos individualią
pa dėtį, nustatyti dvigubos pilietybės
toleravimo principus.

Lietuvos piliečių pastangomis
įsikūręs JAV lietuvių visuomeninis
komitetas už dvigubą pilietybę (to-
liau – Komitetas), išnagrinėjęs priim-
to Pilietybės įstatymo nuostatas, siū-
lo jį tobulinti – trumpinti, supapras-
tinti ir keisti į: 

,,Lietuvos Respublikos pilietybė
išsaugoma, įgijusiems kitos šalies pi -
lie tybę asmenims (bei jų palikuonims
– vaikams, vaikaičiams ir provai kai -
čiams), kurių tėvai, seneliai ar jie pa -
tys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR
okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.” 

Priėmus mūsų siūlomą įstatymo
pataisą, reikėtų keisti ir Įstatymo
septintąjį straipsnį, kuriuo nustatyti
atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilie-
tis gali būti kartu ir kitos valstybės
pilietis, pvz., dvigubą pilietybę galėtų
turėti ištremti ir išvykusieji iš Lie -
tuvos iki 1990 metų kovo 11 dienos, jų
palikuonys ir t. t. Nepamirškime, kad
masinis Lietuvos piliečių pasitrauki-
mas vyko dar karui nesibaigus (apie
1944 m. pavasarį), todėl vėliau išvy -
ku sieji iš Lietuvos (tremtiniams ga -
lioja pagrindinė nuostata – kurių tė -
vai, seneliai ar jie patys buvo Lietu -
vos piliečiai iki SSSR okupacijos –
1940 m. birželio 15 d.), t. y. iki 1990 m.
kovo 11 d., tėra atskiri atvejai. 

Konvencijos 5 straipsnis drau -
džia, reglamentuojant pilietybę, dis -
kri minuoti asmenis etninės kilmės
pa grin du. Todėl galiojančiame įstaty -
me suformuluotas pilietybės įgijimas
supaprastinta tvarka lietuvių kilmės
asmenims nėra teisingas teisiniu
požiūriu. 

Šiandien neturime teisės reika -
lau ti dvigubos pilietybės ,,tik etni-
niams lietuviams, turintiems prigim-
ti nę teisę”. Lietuvoje šimtmečiais gy -
ve no ir sugyveno ne tik lietuviai, bet
ir totoriai, karaimai, lenkai, žydai,
rusai ir kitos tautybės. Todėl mes,
JAV lietuvių visuomeninis komitetas
už dvigubą pilietybę, nesutinkame su
š. m. birželio mėn. 15 d. šiaurinėje Či -

ka gos dalyje susikūrusiu
,,Judėjimo Lietuvos piliety-
bei išsaugoti” pagrindiniu
šūkiu–laikysena paskelbtu
bir že lio 19 d. Pasaulio lietu-
vių centre Lemont, kur Joni-
nių švęsti susirinko apie
tūkstantis lietuvių: ,,Visi

lietuviai, bet ne rusai, ne lenkai ir t.
t., turi prigimtinę teisę į Lietuvos pi-
lietybę”.

Priėmus mūsų siūlomą patai sy -
tą Pilietybės įstatymą, apsaugosite
Lie tuvos valstybingumą. Dvigubos
pilietybės galimybė skatins kilusių iš
Lietuvos žmonių pasitikėjimą Tėvy -
ne, išlaikant jai pagarbą ir meilę, no-
rą sugrįžti, norą jai priklausyti. O
perfrazuojant Prezidentę, dviguba pi-
lietybė padėtų tautiečiams, kad ir
kur jie begyventų, išsaugoti ir susti p-
rin ti ryšį su Tėvyne. 

Prašome, svarstant Pilietybės
įstatymą, suteikti galimybę dalyvau-
ti Komiteto atstovui, kuris visas išlai -
das, susijusias su atvykimu į Lietu-
vą, pasidengs pats.

JAV lietuvių visuomeninis
komitetas už dvigubą pilietybę

Prof. dr. Rimtautas Marcin kevi čius,
pirmininkas, JAV LB LA pirmi nin-
kas, CA; Ligija Tautkuvienė, pava-
duotoja, choreografė, žurnalistė (Bi-
ciulyste.com vyr. redaktorė), IL; Ed-
vinas Giedrimas, inžinierius (Litua.
com įkūrėjas), CT; dr. Dalia Kairiūkš-
tienė, architektė, PA; Juozas Karso-
kas, žurnalistas, Sausio 13-osios me-
dalininkas, IL; kun. Jaunius Kelpšas,
Marquette Park parapija, Čikaga, IL;
Rūta Kuncienė, istorikė, visuo me  ni-
ninkė, IL; Zita Lenkaitė-Masley, anglų
k. specialistė, visuomenininkė (Biciu-
lyste.com korespondentė), TX; Jolita
Paradnytė-Vlahos, finan si ninkė, ilga-
metė JAV lietuvių verslo tarybos na-
rė, IL; Pranas Povilaitis, inžinierius,
Lietuvių krikščionių demokratų par-
tijos generalinis sekretorius išeivijo-
je, laikraščio ,,Draugas” direktorių
ta rybos narys, IL; Algimantas Šuti-
nas, teisininkas, Sausio 13-osios me-
dalininkas, IL; Stefa Tamoševičienė,
žurnalistė (Biciulystė.com redak-
torė), Vilnius, Čikaga; Jurga Tautku-
tė-Heininga, odontologė, visuomeni-
ninkė (Biciulyste.com koresponden-
tė, atsakinga už Komiteto ,,Face-
book”), RI.

JAV, 2011 m. liepos 10 d.

Laiškas nusiųstas Lietuvos Res-
publikos Prezi den tei Daliai Grybaus-
kaitei, LR Seimo pir mi ninkei Irenai
Degutienei, LR Ministrų tarybos pir-
mininkui Andriui Kubiliui, LR Seimo
nariams, žiniasklaidai.

Kvietimas iš naujo
svarstyti Dvigubos 
pilietybės įstatymą

JAV lietuvių visuomeninis ko mi -
tetas (toliau – Komitetas) susikūrė
2006 m. pavasarį, tikslu iškilmingai
perkelti prel. Mykolo Krupavičiaus
palaikus į Lietuvą. Komiteto pirmi -
nin ku išrinktas Pranas Povilaitis,
Lie tuvių krikščionių demokratų są -
jun gos (LKDS) generalinis sekreto-
rius išeivijoje, laikraščio ,,Draugas”
direktorių tarybos narys, IL, pava -
duotojais Edvinas Giedrimas, www.
litua.com įkūrėjas, JAV LB Connecti-
cut apygardos pirmininkas, ir Ligija
Tautkuvienė, JAV lietuvių laikraščio
,,Bičiulystė” įkūrėja, vyr. redaktorė,
JAV LB Kultūros tarybos narė. Na-
riai: kun. Jonas Duoba, marijonų vie-

nuolyno Čikagoje virši nin kas, kun.
Jaunius Kelpšas, JAV LB Tarybos na-
rys, dr. Petras Kisielius, visuomeni-
nių org. atstovas, ,,Drau gas” direkto-
rių tarybos narys, Juozas Končius,
LKDS atstovas, Romualdas Kriaučiū-
nas, Ph.D., ,,Ateities” žurnalo redak-
torius, Rūta Kuncienė, Čika gos peda-
goginio lituanistikos instituto direk-
torė, JAV LB Kultūros tarybos narė,
Saulius Kuprys, ALT’o (Ame ri kos lie-
tuvių taryba) pirmi nin kas, Lietuvių
Romos katalikų fede racijos pirmi-
ninkas, dienraščio ,,Drau gas” direk-
torių tarybos pirmi ninkas, Marija
Remienė, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė, dienraščio ,,Draugas”

Trumpa JAV lietuvių visuo me ninio komiteto istorija
direktorių tarybos narė, Draugo
fondo pirmininkė, kun. Viktoras
Rimšelis, dienraščio ,,Draugas” mo-
deratorius, prel. Ignas Urbonas, LR
ambasadorius Algirdas Žemaitis.

2006 m. rugsėjo 9 d. Čikagos
Mar quette Park parapijos Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo lietuvių baž-
nyčioje buvo atsisveikinta su prel.
Krupa vi čiaus palaikais. Rugsėjo 11 d.
LR Sei me kalbą apie prel. Krupavi-
čiaus nuopelnus Lietuvai ir lietu-
viams pasaulyje pasakė P. Povilaitis.
Po perlaidojimo P. Povilaitis suspen-
davo savo, kaip pirmininko, įgalio-
jimus.

Nukelta į 13 psl.
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Baigiasi antri prezidentės Da-
lios Grybauskaitės preziden-
tavimo me tai. Lig šiol Lietuvos

vadovės laimėjimai yra reikšminges-
ni negu nesėkmės. Bet jos neatsar-
gios, kartais neatsakingos kalbos už-
sienio ir saugumo politikos klausi-
mais gali pakenkti Lietuvos santy-
kiams su sąjun gi nin kais.

D. Grybauskaitė tapo prezidente
neturėdama didesnės politinės patir-
ties. Nors niekas neabejojo jos protu
ir technokratine kompetencija, nebu-
vo aišku, ar ji gebės rasti kelią Lie-
tuvos politikos labirintuose ir veiks -
mingai veikti šalies politinius proce-
sus, taigi tapti politike. Kandi da tuo-
dama į prezidentus D. Gry baus kaitė
pabrėžė savo nepriklausomumą ir
tai, kad jos nekaustė jokie įsipa rei-
gojimai verslo klanams ar politinėms
partijoms. Ji žadėjo nepūsti miglos į
akis, o daryti tai, kas reikia, net jei
tas atvirumas kenktų jos populiaru-
mui.

D. Grybauskaitė valdo gana veiks-
mingai. Prezidentė išvengė rimtes-
nių susidūrimų su Seimu ir gebėjo jį
paveikti svarbesniais atvejais. Per
pastaruosius metus valstybės vadovė
vetavo dvylika įstatymų, ir Seimas
kas kartą nusileido, neatmetė jos ve-
to. Ji tai padarė neatsisakydama vei-
kimo laisvės. D. Gry baus kaitė liko
nepriklausoma, nepriartėjo nė prie
vienos partijos, neban dė telkti savo
rėmėjų į kokį nors politinį sambūrį.
Prezidentė kritikavo visas politines
partijas, bet daugiausia priekaištų
sulaukė valdančioji koalicija. Taip ir
turi būti, nes koalicija nustato krašto
politinę darbotvarkę. Santykiai su
Vyriausybe kartais buvo gerokai
įtempti, pavyzdžiui, kai D. Grybaus-
kaitė pareikalavo ūkio ministro Dai-
niaus Kreivio atsistatydinimo. Kita
vertus, ji greitai įsisąmonino, kad
dabartinė Vyriausybė yra veiksmin-
gesnė už galimas kitas. Tad svarbiais
klausimais prezidentė rėmė Vyriau-
sybę ir ministrus, kuriuos laikė kom-

petentingais.
Nors D. Grybauskaitė pati ėjo fi -

nansų ministrės ir Europos Sąjungos
(ES) komisarės biudžetui pareigas, ji
leidžia Vyriausybei tvarkyti ūkį ir fi -
nansus. Tai protingas sprendimas,
nes prezidento įgaliojimai šiose sri-
tyse yra riboti. Kartais D. Gry baus -
kaitė flirtavo su ekonominiu populiz-
mu, bet tvirtai palaikė Andriaus Ku -
bi liaus pastangas suvaldyti biudžeto
deficitą.

Valstybės vadovė skyrė pirmeny-
bę toms sritims, kurias valdyti Kons -
titucija suteikia jai ypatingus įgalio-
jimus. Tai užsienio ir saugumo politi-
ka bei teisėtvarka. Pastaruoju metu ji
skiria vis daugiau dėmesio teisėtvar -
kai, silpniausiai Lietuvos valdymo
grandžiai. Ir specialiosios tarnybos,
ir prokurorai, ir teisėjai dirba pras-
tai. Rezonansinės bylos nebaigiamos
tirti laiku, kova su kyšininkavimu,
kontrabanda ir korupcija vyksta van-
giai. Metiniame pranešime ji pažy -
mė jo, kad prieš dvejus metus buvo
pradėta per 700 ikiteisminių tyrimų
dėl kyšininkavimo, bet nė vienas
žmo gus nenuteistas laisvės atėmimu.
Per pastaruosius metus vėl pradėta
daugiau kaip 700 ikiteisminių tyri -
mų, tačiau už veikas, susijusias su
kyšininkavimu, laisvės neteko tik 18
nusikaltėlių. Tai pažanga, bet labai
menka, ir rodo, kiek dar reikia dary-
ti.

Prezidentė laimėjo Seimo prita-
rimą įstatymams, kurie turėtų pa-
lengvinti kovą su korupcija – pailgin-
ti senaties terminai, taikomi fi nan -
siniams nusikaltimams, padidintos

baudos už ekonominius nusi kal ti-
mus, valstybei suteikta teisė domė tis
nepaaiškinamų turtų kilme, įtvir tin -
ta teisė atimti visą neteisėtai sukaup-
tą turtą, įskaitant ir tą, kuris slepia-
mas kitų vardu. Tai svarbūs ir reikš-
mingi žingsniai. Stebina, kad jų ne-
buvo imtasi anksčiau.

Pritarta prezidentės siūlymui
įvesti teisėtvarkos institucijų aukš-
čiausių padalinių ir vadovų rotaciją.
Ji stengiasi pertvarkyti teismus, ko-
voti su profesiniu nusmukimu, supa-
prastinti teisminio proceso procedū -
ras, įteisinti platesnį visuomenės ats-
tovavimą.

Daug kas priklausys nuo prezi-
dentės gebėjimo rasti tinkamus va do -
vus. Teigiamai vertinamas naujojo
Vals tybės saugumo departamento
(VSD) generalinio direktoriaus Gedi -
mino Grinos darbas. Jis atleido ne -
ma žai netinkamų darbuotojų, susti -
pri no vidaus drausmę, sėkmingai
kovojo su slaptos medžiagos nuteki-
nimu. VSD vadovas, skirtingai nei jo
pirmtakai, nesiveržia į radijo ir tele-
vizijos laidas. Kita vertus, generali-
nis prokuroras Darius Valys neskati-
na pasitikėjimo. Yra pagrindo abejo-
ti, ar tai tas žmogus, kuris deramai
sutvarkys prokuratūros darbą. Ne-
aišku, kaip prezidentei pasiseks už-
tikrinti, kad kompetentingiausi ir są-
ži nin giau si teisėjai eitų svarbiausias
pa reigas.

Kuklūs kovos su kyšininkavimu
rezultatai rodo, jog nebus lengva
pašalinti per dešimtmečius susikau-
pusias problemas. Galime tik linkėti
prezidentei ryžto ir ištvermės kovo-

jant su didžiausia Lietuvos problema.
Kiti metai turėtų būti palyginti ra -
mūs, tad ji šiam siekiui galės skirti
itin daug dėmesio.

Per pirmuosius dvejus metus
prezidentė gerokai pakeitė savo
pirmtako užsienio politiką, atsisakė
pretenzijų vaizduotis pirmaujančia
regione ar dorovės politikos įsikūni-
jimu, pabrėžė ES ir ypač Skandi na -
vijos šalių svarbą Lietuvai, pagerino
ryšius su Rusija, atsiribojo nuo Gru-
zijos. Ji atkakliai reikalavo, kad
NATO parengtų Baltijos valstybių
gynybos planus ir užtikrintų, jog
prieš raketinės gynybos sistemos val-
dyme Rusija neturėtų svaresnio žo-
džio. Visa tai buvo į gera.

D. Grybauskaitė perdėm atkak-
liai stengėsi įrodyti savo nepriklau-
somumą ir tai, kad nešoks pagal Wa-
shington dūdelę. Pernai pavasarį ji
atsisakė susitikti su JAV prezidentu
Barack Obama, ne kartą viešai davė
užuominų, jog Washington ir Krem-
liaus susitarimai gali nepaisyti Lie-
tuvos interesų. Tai iš pradžių stebino
JAV, vėliau gerokai supykdė. Sąjun-
gininkai paprastai santykius aiški-
nasi privačiai.

Amerika – ne vienintelė sąjun gi-
ninkė, kurią prezidentė viešai pamo-
kė. Kalbėdama su Austrijos dienraš-
čiu „Die Presse” ji pasakė, kad NATO
veiksmai Libijoje yra nesuderinami
su Jungtinių Tautų rezoliucija. D.
Grybauskaitės pastabos taip supykdė
Didžiosios Brita nijos ir Prancūzijos
vyriausybes, kad jos nurodė savo am-
basadoriams Lie tuvoje išreikšti nepa-
sitenkinimą dėl prezidentės žodžių.

Tačiau D. Grybauskaitė nesiliau-
ja. Neseniai prezidentė pareiškė, jog
NATO šalių sutarimas skirti gynybai
bent 2 proc. bendrojo vidaus produk-
to yra neoficialus, o tai reiškia, kad jo
nėra. Toks atsainus požiūris į įsipa-
reigojimus NATO sukuria neatsakin-
gos narės įvaizdį, silpnina Lie tu vos
balsą.

Alfa.lt

Jau suėjo ketveri metai, kai
,,Drauge” turiu savo kampelį –
savo skil tį. Pirmaisiais metais

suskaičiavau 60 savo skiltyje parašy-
tų straipsnių. Temos buvo įvairios,
bet apėmė tris pagrindines sritis:
gyveni mą iš psichologinės bei soci-
ologinės perspektyvos (25 straips-
nių), gyveni mą Lietuvoje (12 straips-
niai) ir gy veni  mą išeivijoje (23 straip-
sniai). Antrųjų metų derlius buvo 57
straipsniai. Ir tada temos pasiskirstė
panašiai, kaip ir pirmaisiais metais,
nors ne sistengiau, kad taip būtų. Tre-
čiųjų me tų derlius susidėjo iš 70 skil-
čių. Tais metais Lietuvos temai sky-
riau 7 straipsnius, apie išeivijos
gyvenimą para šiau 26, bet daugiau-
sia mano dė mesio susilaukė sociolo-
ginė/psicho loginė sritis su 37 raši-
niais.

Kuo pasižymėjo šie ketvirtieji
me tai? Temų atžvilgiu likau pramin-
toje vagoje. Per šiuos metus iki birže-
lio 15 d. ,,Drauge”  atspausdintos 72
straipsniais, kur 30 rašinių parašiau
bendromis temomis, tiek pat straips-
nių, skirtų išeivijos gyvenimui. Gim-
ta jam kraštui atiteko likę 12 straip-
snių. 

Iki šiol man mieliausia yra su -
laukti skaitytojų atsiliepimų. Jų gau -
nu privačiai ir ,,Drauge” išspausdin-
tuose skaitytojų laiškuose. Kai kurie
švelniai pakritikuoja, kiti paglosto, o
treti papildo, patikslina, kultūringai
tęsia pradėtą dialogą. Pavyzdžiui, po
skilties apie kapines, kur buvo prisi -
mintas Lietuvių tautinių kapinių 100
metų jubiliejus, iš vieno uolaus skai -

tytojo gavau knygą ,,Šv. Kazimiero
lie tuvių kapinėms 100 metų” (Litua-
nis tikos tyrimo ir studijų centras
Čikago je, atsakinga redaktorė Skir-
mantė Miglinienė, 2007 m.).

Gavęs knygą pirmiausia puoliau
ieš koti daugiau informacijos apie
kun. Matą Kriaučiūną, šių kapinių
įkū rėją. Pastarasis neseniai mūsų
spaudoje buvo pavadintas apgaviku.
Neva steigiant kapines, jis parapi-
joms nepriklausantiems ir laisvama-
niams pažadėjęs, jog su jais bus el-
giamasi vienodai, bet savo pažado ne-
iš tesėjęs. Nieko apie tai man dova-
notoje knygoje nerašoma. ,,Šio kuni-
go nuopelnai lietuviškai visuo me nei
iš tiesų yra nemaži”, – rašoma 19 pus-
lapyje. Tie nuopelnai ten pat ir
išvardyti. Prabėgomis noriu paminė -
ti dar vieną ,,radinį”. Knygoje sutelk-
ta daug istorinės vertės informacijos
apie Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir
dėtas pastangas jas tokiomis išlaiky -
ti. Čia labai svarbų vaidmenį suvaidi-
no Algis Regis. Knygoje perspaus-
dinta daug jo straipsnių ir laiškų, at -
spindinčių tikinčiųjų kovą su bažny -
čios vyriausybe. Dauguma jų buvo
išspausdinti ,,Naujienose”, keletas

paimta iš ,,Drau go”, po vieną pasi-
rodė ,,Dar bininke”, ,,Laisvojoje Lie-
tuvoje” ir ,,Vienybėje”.

Į tą pačią mano skiltį apie kapi -
nes sureagavo kita skaitytoja, pasi-
dalindama savo šeimos bei savo pa -
čios patirtimi su Lietuvių tautinėmis
kapinėmis. Savo nuoširdaus laiško
pabaigoje ji kviečia negalvoti, kad
šios kapinės yra kokių netikinčių, iš -
krypėlių kapinaitės. ,,Jos yra taurių
lietuvių patriotų poilsio vieta”, – rašo
ji ir kviečia mus LTK aplankyti ir
leis tis būti sužavėtiems jų grožio ir
ramybės. Ačiū už kvietimą ir pasi-
dalinimą savo patirtimi.

Birželio 25 d. ,,Drauge” rašoma,
kad ,,paskirtos šių metų Dr. Kriau -
čiūno fondo stipendijos”. Jau susilau -
kiau sveikinimo ir pagyrimų dėl šio
prasmingo fondo ir paskirtų stipen-
dijų. Atidžiai paskaičius straipsnį
tik rai neaišku, kas tas dr. Kriaučiū-
nas yra. Žinant, kad straipsnio auto-
rė dr. Mirga Girniu vienė yra Lietu-
vių katalikų mokslo akademijos val-
dybos narė ir prisime nant, kad dr.
Juozas Kriaučiūnas yra buvęs Ame-
rikos lietuvių kultūros archyvo Put-
nam, CT, tarybos pirmi nin kas, spėju,

kad, kalbant apie dr. Kriaučiūno fon-
do stipendijas, yra kal bama apie dr.
Juozo Kriaučiūno sti pendijų fondą.
Tai tikrai ne mano su kurtas ar re-
miamas fondas, nors, įdo miu sutapi-
mu, kaip tik šiemet įstei gėme kuklią
Mykolo ir Rožės Kriau čiūnų vardo
stipendiją Lietuvos kai mo jaunimui,
siekiančiam aukštojo mokslo Lietu-
voje.

Beieškant kun. M. Kriaučiūno ir
dr. Juozo Kriaučiūno biografinių
duo menų, šiek tiek daugiau sužino-
jau apie kitus Kriaučiūnus bei Kriau -
čiūnienes, aprašytus bostoniš kėje
,,Lietuvių enciklopedijoje” ir biogra -
fi niame žinyne apie JAV lietuvius
(Mokslo ir enciklopedijų leidybos
ins titutas, Vilnius, 1998). Pirmiausia,
ten neradau kun. M. Kriaučiūno.
Tačiau radau penkis Kriaučiū nus:
Antanas (g. 1898), teisėjas, lietuviškos
spaudos platintojas; Jonas (g. 1864),
visuomenininkas, žurnalistas; Kazys
(g. 1872), advokatas, visuome ni nin -
kas, spaudos bendradarbis; Pet ras (g.
1850), mokytojas, tautinio at gimimo
veikėjas, rūpinosi spaudos at gavimu;
Pranciškus (g. 1866), knyg nešys, vi-
suomenininkas, rašė korespondenci-
jas. Įdomu, kad visi penki čia išvar-
dytieji vienaip ar kitaip buvo susiję
su spausdintu lietuvišku žo džiu.

Visą pulką kitų Kriaučiūnų ra -
dau ,,Biografiniame žinyne”: Edvar -
das (g. 1913), sporto pedagogas, nuo
1949 m. Notre Dame University at le-
tikos reikalų direktorius, buvo ži no -
mas Krause pavarde, krepšininko Fe-
likso brolis;          Nukelta į 12 psl.

Dveji D. Grybauskaitės 
metai
KĘSTUTIS GIRNIUS

Ketvirtų metų 
derlius – susemtas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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TeLKINIaI

Parapijai ėmus vadovauti kun.
Jau niui Kelpšui, veikla joje la-
bai pagyvė jo. Be jau ne viena-

me straipsnyje ap rašytos religinės
veiklos, parapijoje vyksta ir visuo-
meninė veikla.

Paminėti trėmimai

Birželio mėnuo Lietuvai ir lietu-
viams primena skaudžius išgyveni -
mus, įvykusius prieš 70 metų, kada
Lie tuva nustojo tvarkytis kaip nepri -
klau soma valstybė. Tūkstančiai iški-
liųjų tau tiečių buvo naktimis gabe-
nami sunkvežimiais į geležinkelių
stotis, so dinami į gyvulinius vago-
nus ir ve žami į Sibire įrengtus lage-
rius nu marinimui. Parapijos rengi-
nių komitetas su ruo šė šių žiaurių
įvykių minėjimą. Minėjime dalyvavo
Vytauto Didžiojo rinktinės ir Gene-
rolo Daukanto jūrų šauliai. 

Po pamaldų dauguma dalyvių
ėjo į parapijos salę išklausyti prane -
ši mų, pasigėrėti menine programa ir
pasistiprinti paruoštais valgiais.

Kun. Kelpšas, padėkojęs atvyku -
siems į minėjimą, pakalbėti pakvietė
advokatą Povilą Žumbakį. P. Žumba-
kis pabrė žė, kad daug nekalbėsiąs,
nes daugelis asmeniškai ar jų gimi-
nės yra išgy venę barbarišką komu-
nistų elgesį. Pa tarė pasižiūrėti į jo
pateiktas nuotraukas, parodančias
mūsų tautiečių kančias, juk vaizdai
kartais daugiau pasako negu kalbos.

Savaitraščio „Amerikos lietuvis”
savininkas Bronius Abrutis papasa -
ko jo apie iš Lietuvos atsisiunčiamą
radijo programą, kurioje daug kalba-
ma apie baisius Lietuvai laikus.
Kvietė pa sinaudoti internetu ir pa-
tiems pa si žiūrėti. 

Minėjimas užbaigtas mūsų para-
pijos chorui (vadovė Jūratė Lukmi -
nie nė) dainuojant šiam minėjimui
skirtas dainas.

Tėvo diena

Kitas parapijiečių susibūrimas
įvyko per Tėvo dieną birželio mėn. 19
d., kartu pagerbiant ir iš Lietuvos, iš
Vilkaviškio vys kupijos, at vykusį jau-
ną kunigą Dainių Gurevičių, kuris
pavaduos atostogų išvykstantį admi -
nist ratorių J. Kelpšą. Svečią pristatė
pa rapijos sekretorė Audra Zakaraus -
kienė.

Kun. Dainius papasakojo apie
save ir savo darbus Lietuvos parapi-
jose, kurių rūpesčiai niekuo nesiski -

ria nuo mūsų parapijos rūpesčių ir
dar bų. Kvietė klausti klausimus, į
ku riuos jis stengėsi atsakyti. Pokal-
bio me tu paaiškėjo, kad kun. Dainius
tu ri ir meninių gabumų, kuriais
kunigą pasidalinti paragino parapi-
jos komiteto narys. Sunkumų nebus,
nes parapija turi gabią meno vadovę
J. Luk mi nienę. 

Pasistiprinus Vilės, Janinos ir
ki tų talkininkių paruoštais užkan-
džiais prieita prie meninės pro-
gramos. Tėvo pagerbimo dienai skir-
tai me ninei programai vadovavo ga-
bioji parapijos muzikė J. Lukminie -
nė. Programą atliko šie talentai:
smui kas – Dainora Petkevičiūtė, jau -
na pianistė Gabrielė Malūkaitė, tri -
mitas – Vytautas Jurevičius. Parapija
yra dėkinga meninės programos atli -
kėjams, tikimės, kad juos matysime
ir ateityje.

Parapija taip pat yra labai dė -
kinga Svetingumo komitetui, kuriam
vadovauja Vilė Kulikauskienė su
darbš čiomis padėjėjomis. Jos norėtų,
kad būtų įrengta orkaitė su visa ap-
sauga. Esant pi nigų stygiui, Finansų
komitetas kviečia parapijiečius
aukoti, čekius ra šant  ,,virtuvės įran-
gai”.

Būsimi renginiai

Iš didesnių renginių liepos mėn.
17 d. parapijos salėje vyks Da riaus ir
Girėno skrydžiui skirtas mi nėjimas.
Numatoma programa: 10:30 val. r. šv.
Mišios, dalyvaujant šauliams; salėje
vyks meninė programa; vėliau –
vaikų krepšinio paro domosios varžy-
bos. Kviečiame jaunimą iki 15 metų
dalyvauti baudų metimo konkurse.
Vėliau bus pietūs, gros muzika, veiks
baras, vyks šokiai, skambės links-
mos dainos. Salė yra vė sinama.

Talentingi žmonės, norintys da -
ly vauti įvairiose programos dalyse,
turi susisiekti su parapijos sekretore
Audra, tel:. 773-776-4600.

Kun. Kelpšas, svečias kun. Dai-
nius, parapijos komitetai kviečia ti-
kinčiuosius, gyvenančius toliau nuo
parapijos, lankytis gražioje mū sų
šventovėje ir prisidėti prie jos iš lai-
kymo. Parapijas išlaiko tik tikintieji,
kuriems lietuviška parapija yra mie-
liausia. Ne laikas verkti, rašyti skun-
dus, kad bažnyčios uždaromos, jas
reikia lankyti ir remti.

Antanas Paužuolis – Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos komite-
to narys, visuomenininkas, ,,Draugo”
ir ,,Amerikos lietuvio” bendradarbis.

Marquette�Park,�Chicago

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos visuomeninė veikla
ANTANAS PAUŽUOLIS

Akimirkos iš Gedulo ir vilties dienos minėjmo ir Tėvo dienos šventės Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.
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Palikęs rimtus įsipareigojimus
namie gerai prižiūrėtus, į jau
paeiliui penktas (jei ne šeš-

tas...) Jonines (dvi lie taus, audrų ir
vėjų pašventintas) religingai vykau
skubėdamas, beveik vėluodamas,
mat jokių pareigų šventėje netu rė -
jau. Vienintelė pareiga – dalyvau ti ir
tuo prisidėti prie rengėjų paprastai
nemažų pastangų pagerbimo. 

Rengėjai – 2006 metais Kana dos
London mieste uždarytos Šiluvos
Marijos parapijos, o 2010 metais nu -
griautos šventovės per visus tuos
sun kius 5 metus išlikusi Lietuvių Ro -
mos katalikų bendrijos taryba. Jos
nusipelnę penki nariai yra verti dar
kar tą čia būti paminėti: Daina Grige -
nie nė, pirmininkė, Rūta Dragūnevi-
čiūtė, Aušra Janveaux, prof. Romas
Mitalas ir Laisvys Petras Sergautis,
kurio dai laus dvaro  prieglaudoje
(kadaise ,,Royal Canadians – sweetest
music this side of  Heaven” orkestro
vadovo Guy Lombardo buvusi nuo-
savybė) visos penkios Joninės ir vy-
ko. Šios tarybos pamečiui rodomos
pastangos sutelkti ne tik vis retėjantį
sa vo bendrijos būrį, bet ir suburti
lietuvius su jų artimaisiais ir sve-
čiais tik rai nuostabios! Į Jonines
visada susi renka du, triskart dau-
giau negu Šilu vos Marijai London
priklausančių!

Įsukant į 660 Sunningdale ties
vartais ir vėl pasitinka nemaža tris -
pal vė, akordeonu grojančios Felicijos
šįkart jau nėra. Pro sveikinančias
šviesias ir tamsiai žalios augmenijos
ir pušų šakas matyti nemažas sujudi-
mas – baltos padangtės prie g lobstyje
vyksta stropus ir kruopštus pasiruo-
šimas. Įprastoje vietoje po bal dakimu
su kita trispalve – gėlėmis papuoštas
altorius su išsaugotu vie nu nugriau-
tos šventovės vitražu centre, šven-
tovę primenančiu, jaudinančiu.

To neužtenka. Šalia – ir didingas
1967 me tų (Kanados šimtmečio) lietu-
viš kos pakelės kryžius, ir buvusios
kop lytinės dekoracijos. O atokiau,
pla čios vejos šone – ir šventovės
bokštinis kryžius, ir kertinis 1964
metų ak muo, ir... angelai, ir daugiau.
Mišias  laikė iš Toronto Anapilio
atvykęs prelatas Jonas Staškevičius,

patarnau jant S. Grigėnui, Jurgiui
Aušro tui skaitant skaitinius. Giedojo
,,Paš vaistės” giesmininkai, palydimi
dr. Dalios Andrulionis Armstrong.
Tai nebuvo įprastos sekmadieninės
Mi šios, nes prelatas atvežė šiais
Dievo Gai lestingumo metais po para-
pijas keliaujančią Gailestingojo Jė-
zaus paveikslo kopiją. Pamaldoms
pasibaigus prasidėjo Joninių ,,po-
kylis”. Ne gegužinė ar pik nikas.

Dalyvių buvo kiek mažiau nei
ankstesniais metais. Gal kad iš viso
nereikėjo mokėti, o tik ką nors įmesti
į statinėlę au koms? Tačiau viso kito
buvo ne ma žiau kaip anksčiau. Ir sta-
lai, nuo valgių lūžtantys, papuošti, ir
net platus pasirinkimas, ką gurkš-
noti!

Koks ,,pokylis” – be linksminan -
čios programos, vaidinimo? Sekant
il ga Joninių tradicija, ir šiose Joni -
nė se matėme vaidilą ir vaidilutes, ne -
trū ko juokų iki ašarų.  Šįkart nebuvo
kam net šventą ug nį užkurti. Gal
todėl atvyko tik vienas pats sens-
telėjęs vaidila, be lazdos. Na, ir pa-
mokslavo! Vos ne valandą! Ret kar-
čiais į pagalbą pasikviesdavo gali-
mus ,,kandidatus” į naujas vaidilutes
ir naujus vaidilas kvotimams. Sura-
do jis nemažai kandidatų ir Jonų,
Janių ir dar kelis panašiais vardais
pasivadinusių, išsky rus keletą Jonų
slapukų. Na, o tradicijai reikalau-
jant, sijonuotas vaidila kibiru van-
dens pašventino juos visus, ir net
prelatą, priėmusį visa tai su rimtu
šypsniu...

Vaidila suspėjo surengti ir pa-
par čio žiedo laimės traukimą (žiū-
rovų di džiam džiaugsmui ir traukėjų
nuo s tabai). Vieno asmens spektaklį
atlikęs Arūnas Paransevi čius tikrai
vertas ,,Oskaro”. Jam su butaforija ir
kitais reikalais gelbėjo žmona Ieva
Naujo kaitytė-Paransevičienė. 

Ir tai – dar ne viskas! Kai su visa
svi ta iš Toronto atvykęs Ramanaus -
kas užgrojo savo akordeonu, Laisvio-
Petro dvaras ir apylinkė skambėjo
lyg operos teatras su chorais ir solis-
tais.

Saulei dar nenusileidus, bet jau
apie septintą Joninių pasaka, lyg jos
ir nebuvo būta, dingo. Liko tik nuo-
traukos, prisiminimai.

London,�CANADA

Joninės – ir vėl! 
EDMUNDAS PETRAUSKAS

Edmundo Petrausko ir Aldonos Valaškevičienės nuotr.



6 2011�LIEPOS�12/14,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Aušra Jasaitytė-Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKaUTYBėS KeLIaS

Projektas – užbaigtas!
Džiaugiamės ir norime pasidalinti mūsų užbaigto projekto nuotrau-

komis. Šią vasarą se sės galės pasidžiaugti naujos prau syklos pastatu. Visos
nekantriai lau kia pamatyti ir išbandyti. Vienas iš ypatingesnių pagerinimų
yra tas, kad dabar pastate turime septynis dušus, o ne du!

Kviečiame aplankyti mus Rake per didįjį savaitgalį – ,,krikštysime” nau-
ją prausyklą.

Šeštadienis, liepos 16 d.
5:30 v. p. p. Vakarienė
6:30 v. v. Paradas/iškilmingas vė liavų nuleidimas
9:15 v. v. Bendras laužas
Po bendro laužo svečiai turės ap leisti stovyklą. Užsiregistravusiems LSS

nariams, norintiems stovyklauti kartu, bus nurodyta stovyklavimo vieta.
Sekmadienis, liepos 17 d. 
10 v. r. Prausyklos ,,krikštas”
10:30 v. r. Jūros diena prie ežero
Vakare – šv. Mišios  
**Įsidėmėkite, kad stovykla vei kia

pagal Michigan valstijos laiką, va dina-
si, viena valanda anksčiau nei Čikago-
je.**

Nuoširdžiai dėkojame visiems už
paramą. Šis projektas baigtas ,,Neri jos”
tuntui švenčiant savo 40 metų su -
kaktuves. Kokia puiki dovana mūsų se -
sėms!

Gero vėjo – Taiyda Chiapetta

Lemont draugovių baigiamoji sueiga

Su šiltu oru, pavasariu bai gia si
mokslo metai, baigiasi ir skau-
tiškos sueigos. Šiais metais

„Aušros vartų/Kernavės” tunto Le-
mont draugovių sesės smarkiai dir-
bo, atlikdamos jų amžiui skirtą lietu-
višką skautišką programą. 

Lemont draugovės-būreliai

Lemont veikia keturios draugo-
vės-būreliai. „Saulučių” draugovė –
tai paukštyčių draugovė, kuriai va -
do vauja vyr. sk. vsl. Rima Lintakaitė
su savo padėjėjomis vyr. sk. vsl. Cari -
na Ozers ir vyr. sk. vsl. Alicija Vikto -
raite. Į paukštytes mergaitės yra pri-
imamos nuo 6 metukų. Čia mergaitės
eina jų amžiui skirtą programą:
mokosi būti savarankiškos, pradeda
mokytis skautamokslį, išmoksta,
kaip surišti gerąjį mazgą, mokosi
jaunesniųjų skau čių įstatus, sužino,
kad kasdien rei kia atlikti po gerąjį
darbelį ir daug, daug daugiau.

„Šešupės” draugovė – tai skaučių
draugovė, kuriai vadovauja ps. Žiba
Kairytė Lapp ir ps. Dalia Stropienė.
Šios draugovės sesės yra 9 metukų.
Jos eina savo amžiui skirtą skautišką
lietuvišką programą, to bu linasi
skautamokslyje: riša mazgus, mokosi
religinės programos, skaučių įstatus,
geležinį įstatą, Lietuvos geo grafiją,
sunkiai dirba, atlikdamos specialy-
bėms skirtus reikalavimus.

„Živilės” draugovė – tai prityru-
sių skaučių draugovė, kurioje daly-
vauja mergaitės nuo 14 metų. Šiai
draugovei vadovauja vyr. sk. s. Audra
Lintakienė ir s. Aušra Jasaity tė-Pet-
ry. Šios draugovės sesės toliau tobuli-
na savo skautamokslį ir ruošiasi
tapti vadovėmis. Jos jau moka dirbti
savarankiškai. 

Negalima pamiršti pačių ma-
žiausių – tunto „Liepsnelių” ir „Gi-
liukų”. Šiame būrelyje dalyvauja
berniukai ir mergaitės, kurie dar
truputį per jauni skautauti be tėve -
lių. Šie mažiukai jau mokosi, ką
reiškia skautauti. Mokosi lietuviškų,
skautiškų dainų bei žaidimų. Šiam
būreliui vadovauja s. Nida Petronie-
nė. 

Iškilminga sueiga

Šie skautiški metai prabėgo grei-
tai. Pažymėti sesių atliktą sunkų
darbą, užbaigti skautiškus metus š.
m. gegužės 14 d., šeštadienio, popietę
po Maironio lituanistinės mo kyklos
pamokų „Aušros vartų/Ker na vės”
tunto Lemont draugovių sesės susi-
rinko Pasaulio lietuvių centro salėje.
Sesės, apsirengusios išeiginėmis uni-
formomis, išsirikiavo, o tėveliai, se-
neliai ir svečiai kantriai laukė iš-
kilmingos sueigos pradžios.

Vyr. sk. vsl. Alicijai Viktorai tei,
tunto komendantei, sušvilpus švil-
puku, visos skautės įsitempė klausy-
ti jos komandos. Sesėms sukoman-
davus ramiai lygiuoti į rikiuotę buvo
įneštos „Aušros vartų/Kernavės”
tunto vėliavos. Vėliavą įnešė psl. Oli-
vija Petry, psl. Karina Viktoraitė ir
Kasandra Rugieniūtė. 

Sesė Alicija pakvietė tunto adju-
tantę j.v.s. Daną Mikužienę per-
skaityti tunto įsakymus. Buvo smagu
girdėti, kaip smarkiai jaunos sesės
dirbo ir kiek specialybių įgijo. Šios
jaunesniosios skautės, paukštytės
įgijo specia lybes:

Tvarkingumo specialybę: Maya
Matušaitytė, Olivija Jameikytė; Siu-
vėjos specialybę: Amelytė Hoch,
Ona Kriaučiūnaitė, Vija Maurukaitė,
Kristutė Sherpitytė, Sigutė Garbon-
kutė, Gabrielė Schneider, Danielė
Schneider, Maya Matušaitytė, Olivija
Jameikytė, Simona Sulminaitė, Lau-
ra Misiūnaitė, Gabrielė Navickaitė;
Dainininkės specialybę: Maya Ma-
tušaitytė, Sigutė Garbonkutė, Simo-
na Sulminaitė, Viktutė Saulytė, Al-
ma Mikūnas-Repond; Dviratininkės
specialybę: Daina Maleiškaitė, Pa-
saulinį ženklą: Alana Jodwalytė,
Daina Maleiškaitė; Vaidilutės žen-
klą: Daina Maleiškaitė; Alana Jod-
walytė, Aistė Kavaliauskaitė; Tau-
tinį ženklą: Daina Maleiškaitė;
Gamtos draugės ženklą: Daina Ma-
leiškaitė, Aistė Kavaliauskaitė; Žai-
dėjos ženklą: Amelytė Hoch, Kris-
tutė Sherpitytė, Sigutė Garbonkutė,
Laura Misiūnaitė, Simona Sulmi-
naitė, Vija Maurukaitė; Darbštumo
ženklelį: Daina Maleiškaitė.

Šios jaunos sesės tikrai ne tin gi-
niavo per metus ir smarkiai dir bo. 

Sesė Dana perskaitė įsa ky mą,
kurios jaunesniosios skautės iš laikė

jaunesniųjų skaučių kandida čių pro-
gramą ir davė jaunesniujų skaučių
įžodį: Amelytė Hoch, Danielė Schnei-
der, Gabrielė Schneider, Gabija Sta-
niškytė, Kristutė Sherpitytė, Laura
Misiūnaitė, Maya Matušaitytė, Oli-
vija Jameikytė, Ona Kriaučiūnaitė,
Sigutė Garbonkutė, Simona Sulmi-
naitė, Vija Maurukaitė, Viktutė Sau-
lytė.

Vyr. sk. vsl. Rima Lintakaitė nau-
joms paukštytėms užrišo naujus,
raudonus kaklaraiščius, prisegė
paukš tyčių kregždutes. Nuostabu
buvo matyti 13 naujų paukštyčių! 

Toliau sesė Dana perskaitė įsa-
kymą, kuriuo leista skautėms gelton-
šlipsėms, užbaigusioms skaučių pir-
mąjį patyrimo laipsnį, pereiti į pri-
tyrusių skaučių eiles – į „Živilės”
draugovę. Trys sesės tapo prityru-
siomis skautėmis: psl. Kristina Ston-
čiūtė, Elytė McCarthy ir psl. Gintarė
Daulytė. 

2010 m. vasaros stovykloje Rima
Lintakaitė, Diana Ramanau skai tė,
Alicija Viktoraitė ir Carina Ozers da-
vė vyr. skaučių įžodį. Šios sesės išti-
sus metus dirbo su tunto sesėmis,

vadovavo, per šią iškil mingą sueigą
jos buvo pakeltos į vyr. skiltininkes.

Paskutiniu įsakymu paskelbta
šios vasaros stovyklos „Aušros var-
tų/Kernavės” tunto „Kernavės” pas-
tovyklės viršininkė. Ja tapo ps. fil.
Rasa Milo-Dumbrienė, kuri jau antrą
kartą sutiko vadovauti tunto sesėms.

Sueiga baigta tunto tuntininkės
s. Aušros Jasaitytės-Petry žodžiu.
Sesė Aušra pasveikino visas seses su
puikiais skautiškais metais. Padė-
kojo tėveliams, kad leidžia savo duk-
relėms skautauti su „Aušros var -
tų/Kernavės” tuntu. Sesė pa lin kėjo
visoms labai smagios, links mos vasa-
ros ir ragino visas seses dalyvauti šių
metų vasaros stovykloje, kuri įvyks
liepos 9–23 d. Rako miš kuose, Custer
miestelyje, Michigan valstijoje. 

Sueiga pasibaigė sveikinimais,
visiems sustojus į ratą ir sugiedojus
„Ateina naktis”. Naujosios paukš -
tytės, susėdusios ant grindų, plačiai
šypsodamosis džiaugėsi savo naujais
kaklaraiščiais. Sesės išsi skirs tė su
gera nuotaika, linkėdamos viena ki-
tai geros ir džiaugsmingos vasaros.

Sesė AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY 

Aistė Kava liauskaitė su „Saulučių“ drau-
govės paukštyčių draugovės vadove vyr.
sk. vsl. Carina Ozers.

Naujosios paukštytės rodo visiems, kaip taisyklingai reikia stovėti, kai komanda yra „laisvai“.                     s. Audros Lintakie nės nuotr.
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NaUJOS KNYGOS LIeTUVOJe

Paruošė�Laima Apanavičienė

Martynas Purvinas. ,,Mažosios
Lietuvos etnografiniai kaimai”/
Trakai: ,,Vorutos” fondas, 2011.

Lietuvai atgavus Nepriklauso -
mybę, daug rašoma apie įvairių et-
nokultūrinių regionų (Aukštaiti jos,
Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos)
kaimus. Būtent lietuviškuose kai -
muo  se išliko ir išsivystė lietuviškoji
tautinė kultūra, ten formavosi da -
bartinė lietuvių tauta (dėl šių prie -
žasčių sovietinės okupacijos dešimt-
mečiais varžyti senųjų kaimų tyri-
mai, vengta jų objektyvaus apibūdi-
nimo).

Iki šiol mažiausiai žinoma apie
Mažosios Lietuvos (sovietmečiu su -
nio koto regiono, praradusio beveik
vi sus savo senuosius gyventojus) tra -
dicinius kaimus, kur kelis šimtme -
čius buvo išlikusi lietuvių kalba bei
senieji baltiškieji papročiai. Soviet -
mečiu to krašto tyrimai buvo nepa -
gei dautini, publikacijų apie tradicinį
lietuvininkų gyvenimą senuosiuose
kaimuose nebuvo.

Nuo 1980 m. Mažosios Lietuvos
kul tūros paveldą tyręs (sovietmečiu
ir neoficialiai) dr. Martynas Purvi -
nas per tris dešimtmečius surinko
gau sią medžiagą apie savitus to re -
giono kaimus.

Mažosios Lietuvos senųjų kaimų
specifiką lėmė tiek krašto istorinės
raidos aplinkybės, tiek ir tenykštės
gamtos ypatybės. Ten gyventa Balti -
jos jūros ir Kuršių marių pakrantėse,
potvynių užliejamoje Nemuno delto-
je ir didžiųjų pelkynų pakraščiuose.
Ten – kitaip nei Didžiojoje Lietuvoje
– klostėsi saviti gyventojų verslai bei
jų gyvensenos pobūdis, atsispindėjęs
ir savotiškuose krašto kaimuose.
Taip Kuršių nerijos gyvenvietėse tarp
pustomo smėlio kopų gyveno kopi-
ninkai, jūros marių ir upių pakran-
tėse – žuvininkai (žvejai), už liejamo-
se pievose – pievininkai, sau sintose
pelkėse – pelkininkai, dir bamų že-
mių plotuose – laukininkai (žemdir-
biai). Skyrėsi jų sodybos bei pa s tatai,
kaip ir pats gyvenimo bū das.

Savotiškai klostėsi ir viso krašto
gyvenimas. Dar 1807 m. Prūsijos val-
stybėje panaikinus baudžiavą, senų -
jų kaimų gyventojai ieškojo naujų
verslų, prisitaikydavo prie besikeitu-
sio gyvenimo ypatumų. Kartu krašte
il gai buvo išlikę senoviniai papro -

čiai, ryškios lituanizacijos apraiškos
(lėmusios lietuvių kalbos bei se nųjų
tradicijų išlikimą). Ten klostėsi savi-
ta lietuviškoji kaimiškoji kul tū ra, iki
šiol mažai apibūdinta spaudiniuose.

Knygoje apibūdinami 39 senieji
Mažosios Lietuvos kaimai, esantys da-
barti niuose Klaipėdos, Šilutės, Tau-
ragės ir Jurbarko rajonuose bei Pa-
gėgių sa vivaldybėje. Apibūdinama jų
istorinė raida, pačių gyvenviečių bei
jų sodybų pokyčiai, kaimų plėtra (kai
kada ir sunykimas), tenykščių gyven-
tojų verslai ir gyvenimo ypatybės. Ap-
ra šo mi įvairaus pobūdžio kaimai bu-
vusiame Klaipėdos krašte (Mažosios
Lie tuvos šiaurinėje dalyje) – nuo bu -
vu sio pajūrio žvejų kaimo Kark li -
ninkų/Karklės šiauriau Klaipėdos
iki buvusio pasienio kaimo Ant šven -
čių tarp Smalininkų ir Jurbarko.

Pirmą kartą Lietuvoje išsamiai
aprašoma šio etnokultūrinio rajono
gausių kaimų raida, pasiremiant
įvairiais istoriniais šaltiniais bei il -
gamečiais natūriniais autoriniais ty -
ri mais. Knygą numatoma iliustruoti
autoriaus bei istorinėmis fotonuot -
raukomis, kuriose matomi senieji pa -
s tatai bei sodybos (ne visi jų išliko iki
mūsų dienų).

Knyga jos skaitytojus supa -
žindins su savita lietuviška kai miška
kultūra, šimtmečiais gyvavusia Ma -
žojoje Lietu voje ir okupacinio sovie -
tų režimo sunaikinta po 1944 m.

Ją galima įsigyti Vilniaus cent -
riniame knygyne arba el. paštu voru-
tosfondas@voruta.lt

„Vorutos” info

,,Mažosios Lietuvos lietuvių eg-
ziliniai likimai, 1944–1959” / Giedrė
Milerytė; Vytauto Didžiojo universite-
tas, Lietuvių išeivijos institutas, Vil -
nius: ,,Versus aureus”, 2009.

Šiandien jau į užmarštį nueinan-
ti tema apie Mažosios Lietuvos lietu-
vius emigracijoje, atrodo, neturėtų
kel ti didelio susidomėjimo. Di džio -
sios dalies knygoje minimų veikėjų
jau niekada nebeteks sutikti. Kai ku -
rie jų paliko savo rašytinius atsimi -
ni mus, vadinasi, ir savo įvykių verti -
nimus, kiti – tik nuveiktus darbus.
Atrodytų, jog praėjus daugiau nei 50
metų po aprašomo laikotarpio, net ir
griežčiausiems istorikams mažlietu-
vių išeivijos gyvenimo nagrinėjimas
nebeturėtų kelti didesnių klausimų.

Autorė bando nubraukti istorijos
dulkes nuo archyvinių dokumentų ir
pateikti juos skaitytojo teismui. Gal -
būt ši knyga neatskleis daugybės
naujų dalykų, tačiau ją perskaitęs
žmogus geriau įsivaizduos, kaipgi
lietuviai − išeiviai iš Mažosios Lietu-

vos – gyveno svetimose ir labai daž-
nai nesvetin gose erdvėse. Su kokiais
sunkumais jie susidūrė, kokia veikla
užsiimi nėjo, kas jiems sekėsi ir nesi-
sekė. Kaip įsivaizdavo ateitį ir kokio-
mis nuotaikomis gyveno. Knygą gali-
te užsisakyti el. paštu knygynas@ver-
sus.lt

Paruošė L. A.

Mažosios�Lietuvos�lietuviai�emigracijojeKnyga�apie�Mažosios�Lietuvos�kaimus

Savumo�ir�svetimumo�santykis:�
kitakalbis�Igno�Šeiniaus�paveikslas

Sigutė Radzevičienė ,,Neatrasta -
sis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūry-
ba Švedijoje”: monografija/Vilnius:
Vilniaus pedagoginio universiteto lei-
dykla, 2011.

Niekas nebenustemba, kai moks-
linių knygų lentynų vietas užpildo
jau ne įmantria stilistika vingiuojan-
tis pokalbis tarp profesionalų, o pras-
minga diskusija apie rašytinę kūry-
bą su kiekvienu ja besidominčiu.

Tokia diskusija laikytina ir pro-
fesorės Sigutės Radzevičienės mono -
g rafija ,,Neatrastasis Ignas Šeinius:
gyvenimas ir kūryba Švedijoje”.
Autorė didelę dalį savo mokslinės
veiklos yra skyrusi I. Šeiniaus šve -
diškosios kūrybos tyrimams ir verti-
mams. Galima sakyti, kad ši mono-
grafija yra vi sų atliktų darbų Igno
Šeiniaus kūrybos tema logiška tąsa.
Mo nografija sudaryta iš dviejų vi -
siškai savarankiškų dalių: ,,Igno Šei -
niaus gyvenimas Švedijoje. Biogra -
fijos pėdsakais” ir ,,Ignas Jurkunas
Scheynius – baltiškosios prigimties
balsas švedų literatūroje”.

Pirmoji monografijos dalis su -
domina sumaniai atrinktais biog ra -
finiais faktais, tapančiais vi savertės,
įdomios ir kūrybingos I. Šei niaus
asmenybės paveikslą. Čia regime
rašytoją, aktyviai dalyvaujantį vi -
suomeninėje veikloje. Asmeniškai
suvoktas pralaimėjimas Pabaltijo be -
laisvių byloje tampa tikra dvasios
kan čia dar ne vieneriems metams.
Keliaudami laiku pamatome, kaip I.
Šeiniaus susižavėjimą Skandinavijos
kraštais perbraukia karjeros nesėk-
mės, nesėkmingi bandymai prasima -
nyti pinigų, pastangos „pritapti prie
naujos socialinės, politinės sanklo-
dos”.

O ką jau kalbėti apie milžinišką
emigracijos auką – kūrybos meninės
vertės nuosmukį, nulemtą atotrūkio
nuo šaknų, perskilusios tapatybės.

Biografinė monografijos dalis
bai giama I. Šeiniaus ir jo šeimos
nuot raukomis, atvirlaiškių, laiškų
faksimilėmis, sudėtomis daugiau ar

mažiau chronologine tvarka.
Labai informatyvi antrosios da -

lies įžanga (žr. p. 81–86). Šie keli pus-
lapiai – tarsi kelrodis per kitakalbės
kū rybos pasaulį. Autorė nubraižo
chronologines kūrinių ribas, iškelia
gaires, leidžiančias stebėti „Šeiniaus
filosofinės-estetinės suvokties bren-
dimą” (p. 84).

Žvilgsnis į kitakalbę I. Šeiniaus
kūrybą pradedamas pažintimi su
1915 metais rusų kalba parašytu
,,Meno filosofijos įvadu”, kuris, pa -
sak autorės, esantis teorinis meno
rai dos dėsnių, siekių apmąstymas,
subjektyviai apgalvotas mintijimas
apie kūrybinę sąmonę, meninę
suvoktį. 

Monografija mus ne tik supažin-
dina su Igno Šeiniaus gyvenimo at-
karpomis, bet nuveda profesionaliu,
kiekvienam suprantamai parašytu,
kūrybos analizės keliu, o autorės su -
kurtuose prasminiuose laukuose
pra žysta įvairiakalbė, įvairiapusė,
įvairiažanrė I. Šeiniaus kūryba. Tai -
gi kiekvienam besidominčiajam pap -
rasta surasti reikiamą informaciją,
nereikia lesinėti po knygos skyrius.

Jurga Bartkevičienė
Bernardinai.lt
(Sutrumpinta) 

,,Lietuviškieji�Česlovo�Milošo�kontekstai“
Viktorija Daujotytė, Mindaugas

Kvietkauskas ,,Lietuviškieji Česlovo
Milošo kontekstai”/Vilnius: Lietu vių
literatūros ir tautosakos institutas,
2011.

Ši monografija – tai dar vienas
sva rus Česlovo Milošo asmenybės
prasmių ir reikšmių mūsų Pasauliui
liudijimas. Ji dar aiškiau, akivaiz -
džiau padeda skaitančiam suvokti,
kad Milošo pasaulėjauta, vertybių
sistema – mūsų nūdienos gyvavimo
dalis. Kažin ar po šio tyrimo dar kam
nors kils abejonių, kad Milošas – dvie-
 jų modernių visuomenių (len kiškos
ir lietuviškos) reiškėjas, o jo biogra-
fijos lietuviškai-lenkiškas dvi ly pu -
mas, pasaulėjautos ypatingumas – du-
rys į sudėtingą, kartais sunkiai per -
prantamą lietuvių-lenkų labirintą.

Dr. Rimantas Miknys
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Neseniai kelionių žurnalas
„Qtravel” išrinko Kauną me-
tų populiariausia kelionių

kryptimi Ispa ni joje. Praėjusią savai-
tę į miestą buvo nuk reiptos ispanų
ETB televizijos kame ros.

Kaunas dvi dienas ir vieną naktį
buvo laikomas Baskų krašto televizi -
jos turizmo ir kelionių laidos „Chi -
loe” kūrybinės grupės taikiklyje.

Laidos rengėjai patikino: ligi šiol
Kaune viešėję jų kolegos, ispanų
spaudoje laikinąją sostinę nušvietę
kaip savitą miestą su daugybe žalu-
mos, skaniu maistu ir itin gražiomis
moterimis, tikrai yra teisūs.

Pradėjo nuo Sporto halės

„Tačiau mums į Kauną atvykti
la biausiai norėjosi dėl krepšinio.
Ypač viliojo galimybė išvysti senu -
tėlę Sporto halę – jūsų krepšinio lop -
šį, kuriame karjerą pradėjo pasauly-
je garsus Arvydas Sabonis ir kiti
krepšininkai. Nuo čia ir pradėsime
laidą apie Kauną”, – prisipažino sep -
tin tus metus baskų ir ispanų kal -
bomis rodomos kelionių ir kultūros
laidos vadovas Alberto Arizcorreta.

Jis kartu su laidos vedėju Xu -
banu Intxausti ir operatoriumi John
Martinez Sporto halėje turėjo progos
net išbandyti rankos taiklumą mėty-
dami į krepšį ir vienas prieš vieną
žaisdami su buvusiu Kauno meru
An driumi Kupčinsku.

Net keliems kelionių žurnalams
straipsnius rengęs žurnalistas Ma -
nuel Sevilla džiūgavo, kad jis vienas
pirmųjų aprašys ir nuotraukose savo
skaitytojams Ispanijoje parodys baig -
tą statyti naująją „Žalgirio” sporto
areną.

Sužavėjo baravykų sriuba

Ispanų žurnalistus lydėjęs Lie -
tuvos turizmo informacijos centro
Barselonoje direktorius Raimundas
Michnevičius tvirtino, kad baskus
su domino turistų lankomiausios
Kau no vietos – Laisvės alėja, sena -
miestis, Velnių ir M. K. Čiurlionio
muziejai, fortai, funikulieriai.

Svečiai daug dėmesio skyrė lie -

tuviškai virtuvei.
„Geras maistas tikram ispanui

yra gyvybiškai svarbus, kaip oras ar
vanduo.

Mes paragavome cepelinų, bulvi -
nių blynų, šaltibarščių, rūkytos žu -
vies.

Tai tikrai labai skanu ir siū -
lysime jų paragauti mūsų žiūrovams,
tačiau duonoje patiektą baravykų
sriubą įvertinome aukščiausiai”, –
sakė M. Sevilla.

Išskyrė garsų Kauno grafiką

Lietuvoje išskirtinių asmenybių
ieškoję ispanai kalbino ne tik gatvėje
sutiktus praeivius.

Dar Ispanijoje rinkdamas medži-
agą apie mūsų šalį A. Arizcorreta
susidomėjo vilniečiu dainininku An -
driumi Mamontovu ir kauniečiu gra -
fiku Egidijumi Rudinsku.

Laidos vadovui parūpo nufil-
muoti Kauno senamiestyje įsikū -
rusią Grafikos galeriją, kuri yra lyg
maža E. Rudinsko citadelė.

„Kada beužeitum, visada rasi jį
apsuptą savo darbų, kažką krapštinė-
jantį, bet pasirengusį kalbėti apie
nepelnytai primirštą grafiką. Žvel-
giant į kauniečio darbus nesunku
pasiklysti laike ir erdvėje, tačiau
kalbėdamas su juo aiškiai jauti, kad
šis menininkas tvirtai stovi ant
žemės”, – tokiais žodžiais baskai ren-
giasi pristatyti Lietuvoje ir už jos
ribų žinomą grafiką.

Lrytas.lt

Ispanus domino ne tik krepšinis,
bet ir menas

Popiežiaus kunigystės jubiliejui
skirta paroda – žingsnis atkuriant

dialogą
VIOLETA KASPERAVIČIŪTĖ

Šiuolaikinis menas atspindi
šiuo laikinę visuomenę, kuri
dažnai nesiremia krikščioniš-

komis vertybė mis, kurias Bažnyčia
visais amžiais gynė. Krikščioniškas
menas pagal Bažnyčios mokymą taip
pat yra katechezė; jis mus įkvepia,
uždega, pakelia gėrio, grožio link,
akimirkai per kelia tarsi į dievišką
tikrovę, padeda giliau išgyventi tikė-
jimą, jo paslaptis.

Vis dėlto kiekvienas istorijos lai -
kotarpis yra savaip ypatingas, vei -
kia mas Šv. Dvasios, kuri vis kitu bū -
du kalba šiuolaikiniam žmogui, kaip
visada ieškančiam tiesos ir gėrio.
Me nas yra kaip tik ta jautriausia sri-
tis, kuri kyla iš žmogaus vidaus – yra
jo esybės atspindys šiuolaikinėje kul -
tūroje.

Kardinolas Gianfranco Ravasi,
Po piežiškosios kultūros tarybos pir -
mininkas, Vatikano radijui pažymė -
jo, kad dabar atnaujinamas dialogas
tarp šiuolaikinių menininkų ir Baž -
nyčios nėra lengvas, nes ilgą laiką jo
išvis nebuvo.

2011 m. liepos 4 d. prieš atidarant
parodą popiežiaus Benedikto XVI
jubiliejui pažymėti, visi menininkai,
kurių darbai pristatomi parodoje, pa -
vadintoje „Tiesos švytėjimas ir gai -
lestingumo grožis”, buvo pakviesti
su sitikimui su Šventuoju Tėvu. Tai
jau antras tokio tipo bandymas at -
kurti dialogą ir ieškoti bendrų idėjų
ateičiai (pirmas susitikimas su įvai -
rių sričių menininkais įvyko 2009
lap kričio 21 d. Siksto koplyčioje).

Parodoje dalyvavo 60 kūrėjų iš
įvairių pasaulio kraštų – architektų,
dailininkų, skulptorių, juvelyrų, mu -
zi kantų, poetų, fotografų. Kiekvienas
iš jų pristatė po vieną savo kūrybos
darbą. Tokiu būdu kiekvienas meno
kū rinys atspindėjo vienus popiežiaus
Benedikto XVI kunigystės me tus.

Iš įsimintinesnių būtų galima
pa minėti skulptorės Francesca Ca -
taldi, gimusios Neapolyje, dabartiniu
metu gyvenančios ir dirbančios Ro -
moje, darbą, pavadintą „Gimimas”.
Jame ji bando sujungti metalą, ce -
mentą, stiklą, celiuliozę, ieškodama
gilesnės ir labiau įvairiapusiškos
meno išraiškos. Parodoje ji pristato
knygą, sudarytą iš lapų, kuriuose
matomos geležies rūdžių ir vandens
paliktos žymės.

Kitas nepaprastai įdomus italų
juvelyro Guido Veroi darbas, pava -
din tas taip pat, kaip ir paroda: „Tie -
sos švytėjimas ir gailestingumo gro -
žis”. Šis menininkas yra gerai žino-

mas šiuolaikinės numizmatikos me -
ne. Medalyje, padarytame iš bronzos,
skirtame pažymėti jubiliejinius po -
piežiaus metus, menininkas pasiren-
ka angelo figūrą, bandančią sujungti
dvi pasaulio dalis, kurias yra persky -
ręs drakonas, simbolizuojantis ego -
izmą. Pagrindinė kūrinio mintis –
vil tis, kad žmonija sugebės bend -
radarbiauti siekdama bendro gėrio.

Dar vienas, ypač kruopštus juve-
lyrikos dirbinys – graviruotas sidab -
ras – „Antspaudas su popiežišku her -
bu”. Jį pristato Mortet šeima iš Ro -
mos, jau daugelį metų besidarbuo-
janti bažnytinių reikmenų gamyboje,
ir šį amatą paveldėjusi iš savo prose-
nelių. Antspaude matyti popiežiaus
herbas, kuris laikosi ant vienos iš
kolonų, kurios sudaro Bernini supro-
jektuotą baldakimą Šv. Petro bazi-
likoje. 

Žymaus muziko romiečio Enio
Marricone, įgarsinusio daugiau nei
400 filmų ir pelniusio daugybę apdo -
vanojimų (tarp kurių ,,Auksinio Liū -
to” apdovanojimas) parodoje pristatė
darbą, pavadintą „Kryžius”, kuriame
savo kaip kompozitoriaus talentą de -
rina su kryžiaus ikonografija.

Slovakų menininkas, teologas,
jėzuitas Marko Rupnik viename iš
savo paskutinių darbų „Mūsų Vieš -
paties Apsireiškimo šventė”, liaudy-
je vadinama Trys Karaliai, naudoda -
mas ikonos stiliaus tapybą, bando
sujungti religinę ir dvasinę šios šven-
tės reikšmę.

Austrų kilmės fotografė Claudia
Henzler parodoje pristato nuotraukų
iš Haičio po 2010 įvykusio žemės dre -
bėjimo, kuris praktiškai sunaikino
šią Karibų salą. Pasirinkta kryžiaus
forma atskleidžia įvairias gyvenimo
akimirkas, egzistuojančias tuo pat
me  tu – džiaugsmą ir skausmą, kuris
paliečia kiekvieną žmogų ir visą pa -
saulį.

Italų architektas Paolo Por to -
ghesi, įkvėptas Šventojo Tėvo moky-
mo, suprojektavo bažnyčios modelį,
(projektas dar neįgyvendintas), pa -
vadintą „Bažnyčia popiežiui Bene -
dik tui XVI”. Kiekviena bažnyčios da -
lis turi simbolinę ir teologinę pras-
mę. Iš esmės norėta atskleisti tarp
gamtos ir architektūros vykstantį
dialogą, kurį Šventasis Tėvas dažnai
pabrėžia kaip būtiną kūrybos aspek-
tą. 

Popiežiškosios kultūros tarybos
sumanymu surengta paroda prasi -
dėjo liepos 5 d. ir veiks iki rugsėjo 4 d.

Ši paroda kaip tęsinys pradėto
dialogo tarp Bažnyčios ir šiuolai -
kinių menininkų, bet kartu ir kaip
įžanga į 2013 metais Venecijoje ren-
giamą parodą vadinama „Biennale di
Venezia”, kuri rengiama kas antri
metai. Ateinančios parodos tema –
„Pradžia”, kurioje dalyvauti yra pa -
kviesta ir Bažnyčia.

Bernardinai.lt Egidijus Rudinskas  „Žemės druska”.

ETB baskų televizijos turizmo ir kelio-
nių laidos rengėjus A. Arizcorreta (kai-
rėje) ir J. Martinez domino, kuo garsi
Laisvės alėja ir miesto senamiestis. 

M. Patašius nuotr.

„Antspaudas su popiežišku her bu”
Violetos Kasperavičiūtės nuotraukos

Francesca Cataldi. „Gimimas”
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Su dūmo kvapu
Pyragėliai prie alaus

Reikės: 4 oz salami dešros, 4 oz
sūrio, 12 alyvuogių, pomidoro, kiau-
šinio, 1 sv šaldytos tešlos.

Smulkiai supjaustykite salami,
sūrį, pomidorą ir alyvuoges. Įmuš -
kite kiaušinį ir išmaišykite. Tešlos
lakštus atšildykite, suformuokite iš
jų nedidelius vokelius ir prikimškite
įdaro. Kepkite orkaitėje, kol gražiai
pagels. Tai puikus užkandis gamtoje,
kol kepsniai ar šašlykai dar kepa.

Česnakinis marinatas

Reikės: 8 skiltelių česnakų, 2
šaukš telių garstyčių, šaukšto alyv -
uogių aliejaus, 1/2 šaukštelio šviežiai
maltų juodųjų pipirų, 1/2 šaukštelio
tarkuotos citrinos žievės.

Nedideliame dubenėlyje sumai -
šy kite susmulkintus česnakus, alyv -
uogių aliejų, garstyčias, druską, pipi -
rus ir citrinos žievelę. Rankomis
įtrin  kite mėsą paruoštu marinatu ir
palikite 2 valandoms (galite visai
nakčiai), paskui iškepkite kepsninė-
je. 

Šis marinatas puikiai tinka viš-
tienai, kiaulienai, avienai ir jūrų gė -
rybėms.

Pomidorų marinatas šašlykams

2 sv mėsos reikės: 1 sv svogūnų,
1 sv pomidorų.

Smulkiai supjaustykite pomido -
rus (geriau minkštus) ir sumaigy ki -
te. Dalį svogūnų supjaustykite žie -
dais, dalį sutarkuokite. Sudėkite svo -
gūnus į pomidorų masę ir dar kartą
pamaigykite rankomis. Į marinatą
su dėkite gabalėliais supjaustytą mė -
są, gerai išmaišykite ir palaikykite
ne mažiau kaip 6 valandas, o dar ge -
riau – parą. Likus valandai iki kepi-
mo, mėsą pasūdykite ir pagardinkite
pipirais.

Jogurtinis marinatas paukštienai

Reikės: 1/2 puodelio jogurto, skil-

telės česnako, 1/2 šaukštelių pap rikos,
2 šaukštelių susmulkintų švie žių
mėtų. 

Česnaką sutrinkite, mėtas smul -
kiai supjaustykite ir suberkite į jo -
gurtą. Suberkite paprikos miltelius.
Paruoštu marinatu ištrinkite paukš-
tieną ir palaikykite ne trumpiau kaip
6 valandas. Prieš kepdami pasūdy -
kite.

Kepsninėje kepti avokadai

Reikės: 2 avokadų, 2 šaukštų ža -
 liųjų citrinų sulčių (lime), 1,5 šaukšto
alyvuogių aliejaus, druskos.

Avokadus perpjaukite pusiau,
išimkite kauliukus, apšlakstykite ža -
liųjų citrinų sultimis ir patepkite
alyvuogių aliejumi. Perpjautąją pusę
dėkite ant kepsninės ir kepkite 2–3
minutes. Apibarstykite druska.

Galima kepti ir nuluptus juoste -
lė mis supjaustytus avokadus, bet tą
darykite labai atsargiai, kad nesu-
byrėtų.

Cukinijos su mėtomis, 
česnakais ir citrinomis

Reikės: 1 sv cukinijų, 2 skiltelių
česnako, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus,
citrinos, 2 žalių aitriųjų papri kų,
šaukšto ,,Parmezan’’ sūrio, 10 mė tų
lapelių, druskos.

Įkaitinkite kepsninę arba šašly-
ki nę. Cukinijas supjaustykite išilgai
plonais griežinėliais. Sudėkite į du -
benį ir kruopščiai išmaišykite su
susmulkintais česnakais ir šaukštu
alyv uogių aliejaus. Cukinijas dėkite
ant grotelių ir vartydami kepkite
maždaug 5 minutes, kol suminkštės
ir pa sidengs auksine plutele. Tuo
metu išspauskite citrinos sultis ir
sutar kuokite žievelę. Smulkiai su-
pjausty kite aitriąsias paprikas. Iš-
keptas cu kinijas sudėkite į lėkštę,
apšlaksty kite sultimis, apibarstykite
tarkuota žievele ir susmulkintomis
papriko mis, apliekite likusių aly-
vuogių alie jumi ir palikite atvėsti.
Paskui pa barstykite tarkuotu sūriu

ir supjaus tytomis mėtomis, pagar-
dinkite druska. Patiekite su šašly-
kinėje ar keps ninėje kepta mėsa ar
žuvimi.

Keptos bulvės su svogūnais

Reikės: 1/2 puodelio majonezo, 3
skiltelių česnako, 1/2 šaukštelio pap -
rikos, 1/4 šaukštelio druskos, 1/4
šaukš telio juodųjų pipirų, 3 bulvių,
svogūno.

Įkaitinkite kepsninę arba šašly -
kinę. Dideliame dubenyje sumaišy -
kite majonezą, susmulkintus česna -
kus ir paprikas, druską bei pipirus.
Sudėkite griežinėliais supjaustytas
bulves ir taip supjaustytą svogūną.
Gerai išmaišykite ir sudėkite ant
folijos lapelių. Sandariai užvyniokite
ir dėkite ant kepsninės arba į žarijas.
Kepkite 25–30 minučių, kol bulvės
suminkštės.

Kepsninėje kepti pomidorai

Reikės: 2 sv pomidorų, puodelio
sūrio, sviesto, druskos, česnakų, žalu -
mynų.

Pomidorus nuplaukite ir nudžio -
vinkite. Kiekvieną pomidorą įpjauki -
te kryžmai ir sudėkite pjūviu į viršų
ant sviestu pateptos folijos. Foliją su
pomidorais atsargiai uždėkite ant
kepsninės grotelių. Kepkite 5–7 mi-
nu tes, po to atsargiai praskleiskite
odelę ir į kiekvieną įpjovą įdėkite po
gabalėlį sviesto, sumaišyto su smul-
kiai tar kuo tu sūriu. Pagardinkite
druska, patepkite sutrintais česna-
kais ir pa barstykite žalumynais.
Kepkite dar 15 minučių. Patiekite
karštus.

Marinuotos dešrelės

Reikės: 2 šaukštų medaus, citri-
nos sulčių, žiupsnelio maltų kmy nų,
18 kiaulienos dešrelių, 18 rū kytos šo-
ninės juostelių.

Sumaišykite medų, citrinos sul-
tis ir kmynus. Sudėkite į paruoštą
ma rinatą dešreles ir palikite 10 mi -

nu čių. Kiekvieną dešrelę įvyniokite į
šoninės juostelę. Įkaitinkite kep-
sninę ir kepkite dešreles vis pavarty-
dami.

Vištų šlaunelės su rozmarinu

Reikės: 6 vištų šlaunelių, 3
šaukš  tų citrinų sulčių, 2 šaukštų
alyvuogių aliejaus, šaukšto šviežių
rozmarinų, skiltelės česnako, drus kos,
pipirų.

Nedideliame dubenėlyje sumai -
šy kite citrinų sultis, alyvuogių alie -
jų, susmulkintus rozmarinus ir čes-
nakus, druską bei pipirus. Šiuo miši -
niu aptepkite vištieną. Įkaitinkite
šašlykinę arba kepsninę. Sudėkite
vištų šlauneles ant grotelių ir iškep-
kite iš abiejų pusių.

Folijoje keptas upėtakis 
(rainbow trout)

Reikės: Upėtakio, druskos, pipi -
rų, kitų prieskonių, citrinos sulčių,
saulėgrąžų aliejaus, svogūnų, žalu -
my nų.

Žuvį nuvalykite ir įtrinkite iš
drus kos, pipirų, kitų prieskonių, ke -
lių lašų citrinos sulčių ir saulėgrąžų
aliejaus paruoštu padažu. Į upėtakio
vidų prikimškite smulkiai supjaus -
tytų svogūnų ir žalumynų. Žuvį su -
vyniokite į foliją ir kepkite žarijose
5–10 minučių (svarbiausia neperkep-
ti).

Parengta pagal 
,,Vasaros valgiai”

mŪSŲ STaLUI

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

Įsteigta V. Patašiaus stipendija

Šiemet sueina metai, kai Vytau -
tas Jonas Patašius (1930.8.31–
2010.6.16) tyliai pasitraukė iš

mūsų tarpo. Tylus, visuomet santū-
rus, bet daug pasitarnavęs mūsų
lietuviškai bendruomenei. Dažnai
nepastebėtas ir neįvertintas. Išsky-
rus šachmatų tur nyrų nugalėtojo
taures, kitais me daliais nenusagsty-
tas. 

Tie, kurie būgnais muša, kurie
ant bačkų lipa, tie lieka atmintyje.
Vytautas turbūt daugumai mūsų – ir
iš akių, ir iš atminties pasitraukė.
Kito tokio tauraus lietuvio, kaip
Vytas, kažin ar kada turė sime tarp
savųjų.

Šią puikią lietuvišką asmenybę
prisimindama Onutė Maskvytienė
Uni ver sity of  Tasmania Vyto Pata-
šiaus fondui paaukojo 8,000 dol., tikė-

dama, kad lietuviškos organizacijos
ir pa vieniai asmenys prie šio Fondo
pri sidės. Taip užtikrinsime Vytauto
pri siminimą, bus galimybė rasti stu-
dentų, kurie domisi Lietuvos istori-
ja, ką Vytautas taip aistringai mėgo
stu dijuoti, pastūmėtas buvusios is-
torijos mokytojos Marijos Gimbu-
tienės.

Stipendiją gali gauti ir nelietu-
viai, nesvarbu, kur jie gyventų.

Stipendijos gavimo taisyklės:

– ,,V. Patasius Lithuanian Stu-
dies” stipendija bus suteikiama stu-
dentams, kurie lanko garbės ar kitas
ma gistro lygio studijas srityje, susi-
jusioje su Lietuva. Tai gali būti bet
kokia sri tis, įskaitant literatūrą, isto-
riją, meną, politiką ar mokslą.

– 2,000.00 dol.  stipendija bus tei -
kia ma kas metai, kol stipendijos fon-

das nebus išnaudotas.
– ,,Lithuanian Honours Scholar -

ship”, kurį šiuo metu teikia universi-
tetas, gavėjai taip pat gali siekti ,,V.

Patasius Lithuanian Studies” stipen -
dijos ir, atrankos komiteto nuožiūra,
gauti abi stipendijas. 

Nukelta į 15 psl.

ALGIS BUČINSKAS

Iš k.: Vyr. projekto vadovas Eoin Breen, Onutė Maskvytienė, Algis Taškūnas, adminis-
tracijos vadovas Michael T Weitnauer.
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LIeTUVOS IR PaSaULIO NaUJIeNOS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Žuvusiųjų per laivo avariją skaičius pasiekė 100

Vilnius (ELTA) – ,,Respublikos
leidinių” grupės savininkas Vitas
Tomkus svarsto galimybę savo bylą
prieš JAV administraciją perkelti į
šios šalies teismus.

,,Tikiuosi, kad kaip Norvegijoje,
taip ir JAV atsiras drąsių teisininkų,
kurie teisiškai įvertins JAV ambasados
veiksmus ir padės atstatyti ne tik ‘Res-
publikos’, bet ir visos Lietuvos žinia-
sklaidos reputaciją”, – sakė V. Tomkus.

Oslo advokatų kontora DALAN
teismui rengia dokumentus pagal
,,Respublikos leidinių” grupės ieš-
kinį Norvegijos žiniasklaidos grupei
,,Schibsted” dėl jos paskelbtos infor-
macijos apie tariamai korumpuotą
Lietuvos žiniasklaidą. Pirminiu tei-
sininkų vertinimu, ,,Schibsted” dien-
raštis ,,Aftenposten” ne kartą pažei-
dė žurnalistų etiką bei įstatymus.
,,Schibsted” paskelbti straipsniai rė-
mėsi 2007 m. JAV ambasados Vilniuje
paruošta pažyma, kurią paviešino
,,WikiLeaks”. Iš Vilniaus į JAV valsty-
bės departamentą nusiųstame doku-
mente minimi trys dienraščiai  – ,,Lie-
tuvos rytas”, ,,Respublika” ir ,,Kauno
diena”.

Vilniaus apygardos teismas atsi-
sakė priimti ,,Respublikos leidinių”
ir V. Tomkaus ieškinį JAV, atstovau-
jamai ambasados Lietuvoje. Teismo
nutartyje teigiama, jog ieškinys reiš-
kiamas pagal atsakovo buvimo vietą.

Ieškovams išaiškinta, kad jie gali iš-
versti ieškinį į anglų kalbą ir kreip-
tis į Columbia apygardos teismą Wa-
shington, DC.

,,Jokie atstumai mūsų negąsdi-
na. Turiu įrodymus, kurie liudija,
kad JAV ambasadorius dirbo ‘Wil-
liams’ aferistams ir buvo suintere-
suotas šmeižti ‘Respubliką’, vieninte-
lę Lietuvoje kritikavusią ‘Mažeikių
naftos’ ‘prichvatizavimą’”, – sako V.
Tomkus.

Tačiau pirmiausia bus siekiama
įrodyti, kad byla prieš JAV administ-
raciją gali būti nagrinėjama Lietu-
vos teismuose, todėl Vilniaus apygar-
dos teismo nutartis jau apskųsta Lie-
tuvos apeliaciniam teismui. V. Tom-
kus tvirtina turįs įrodymų, kad JAV
ambasados dokumente pateikta in-
formacija neatitinka tikrovės.

Lietuvoje pirmoji ,,Schibsted”
informaciją paskelbė šiam susivieni-
jimui priklausanti naujienų svetainė
15min.lt, netrukus po to – kitos už-
sienio valdomos žiniasklaidos įmo-
nės – VZ.lt ir DELFI. Visas šias žinia-
sklaidos priemones ,,Respublikos lei-
diniai” patraukė į teismą dėl šmeižto
ir kenkimo dalykinei reputacijai.
Vilniaus apygardos teismas jau yra
priėmęs nutartį, kuria patenkintas
prašymas skirti laikinas apsaugos
priemones – areštuota 0,5 mln. litų
vertės ,,Verslo žinių” turto.

Sirija kaltina H. Clinton neramumų kurstymu

Vilnius (ELTA) – Dujų kaina
Lietuvai neturi nieko bendra su poli-
tika, teigia Rusijos bendrovės ,,Gaz-
prom” atstovas spaudai Sergej Kupri-
janov. Taip ,,Gazprom” atsiliepė į Lie-
tuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės žodžius, jog Rusijos dujų milži-
no ,,Gazprom” dujų kaina Lietuvai
yra politinė.

,,Dujų kainos Lietuvai nustato-
mos pagal formulę, kurią 2004 m. su-
derino ‘Gazprom’ ir lietuviai, tarp
kurių buvo ir šalies vyriausybės at-
stovų. Ši kainų formulė taikoma ne
tik Lietuvai, bet ir visoms Europos
valstybėms. Gamtinių dujų kaina
gali būti skirtinga kiekvienai šaliai
ir keistis vienos sutarties galiojimo

laikotarpiu. Dujų kaina taip pat at-
spindi Lietuvos padėtį rinkoje. Ome-
nyje turima ir tai, ar šalis gali gauti
energijos išteklių kitu būdu. Visa tai
susiję tik su ekonomika ir Lietuvoje
tai turi būti gerai suprantama”, – tvir-
tina ,,Gazprom” atstovas.

,,Susitarti su ‘Gazprom’ dėl kai-
nos mažėjimo yra sudėtinga, nes šios
bendrovės kaina yra politinė. Toks
kainų skirtumas tarp ‘Gazprom’ tai-
komų Lietuvai ir rinkos kainų yra su
politiniu atspalviu. Todėl viskas pri-
klauso nuo politikos ir Rusijos vado-
vų požiūrio į bendradarbiavimą su
Lietuva”, – taip susidariusią padėtį
apibrėžė D. Grybauskaitė savo spau-
dos konferencijoje.

Biržai (ELTA) – Nuo birželio 24
d. Biržuose esančioje evangelikų re-
formatų bažnyčioje dieną naktį budi
parapijiečiai, kartu su kunigu Rimu
Mikalausku meldžiasi, gieda ir skai-
to Šventąjį Raštą. Tikintieji saugo,
kad bažnyčios neužvaldytų, spynų
nepakeistų ją norintys remontuoti
bažnyčios savininkai – Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčios si-
nodo kolegija. Bažnyčios prieigose
tvarką prižiūri policija.

Įvykiai prie Biržų evangelikų re-
formatų bažnyčios, kai vykstant
svarbiausiam evangelikų reformatų
metiniam įvykiui – Sinodui – privati
saugos tarnyba bandė uždaryti ir už-
antspauduoti Biržų evangelikų refor-
matų bažnyčios duris, sulaukė atgar-

sio ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Vienas pirmųjų į įvykius Bir-

žuose atsiliepė Pasaulio reformuotų
bažnyčių unijos vykdomojo komiteto
generalinis sekretorius kun. dr. Setri
Nyomi. Laiške jis pabrėžia besitikįs
geros Lietuvos teisingumo ministeri-
jos valios sutvarkant formalumus,
kuriuos sąlygojo vieno asmens nepa-
grįstos užgaidos ir kurie daro didelę
žalą reformatų bažnyčiai Lietuvoje.

Iš Vokietijos, Vengrijos, JAV ir
kitų evangelikų reformatų ir presbi-
terionų bažnyčių vadovybių plūsta
laiškai, skirti atsakingoms Lietuvos
institucijoms, valstybių, reziduojan-
čių Lietuvoje, ambasadoms bei Lie-
tuvos ambasadoms tų šalių sostinėse. 

Maskva (BNS) – Oficialiai pa-
tvirtintų žuvusiųjų per motorlaivio
„Bulgarija” avariją  skaičius pasiekė
100 žmonių. Iš 208 žmonių, kurie,
kaip manoma, buvo laive, dar nėra ži-
nių apie 29 keleivius, narams pavyko
iškelti iš nuskendusio laivo 99 žuvu-
siųjų kūnus. Tarp žuvusiųjų yra vai-
kų, ar vieno žuvusiojo kūnas buvo
surastas pirmą parą po nelaimės. 

Motorlaivis „Bulgarija” nusken-
do liepos 10 d. Kuibyševo vandens
saugykloje ties Kuibyševskij Zaton

gyvenviete. Iškeltos baudžiamosios
bylos dviejų laivų kapitonams, nesu-
teikusiems pagalbos Volgos upėje
skęstančiam laivui ,,Bulgarija”, ku-
ris apsivertė ir nuskendo per 3 minu-
tes. Nuskendus ,,Bulgarijai”, po kelių
minučių kitas kruizinis laivas
,,Arabella” suteikė pagalbą laive bu-
vusiems keliautojams. Rusijos trans-
porto ministras pareiškė, kad laivų
kapitonams, nesuteikusiems pagal-
bos skęstančiai ,,Bulgarijai”, bus
skirta ,,didžiausia bausmė”.

Mirė buvusio JAV prezidento žmona B. Ford

Vilnius (DELFI.lt) – Sirija ap-
kaltino Jungtinių Valstijų valstybės
sekretorę Hillary Clinton ,,kursty-
mu”, kai ši pareiškė, jog šalies prezi-
dentas Bashar al-Assad prarado tei-
sėtą valdžią ir teisę likti joje.

,,Sirija griežtai smerkia JAV val-
stybės sekretorės pasisakymą, kuris
yra dar vienas pasipiktinimą kelian-
čio Jungtinių Valstijų kišimosi į Siri-
jos vidaus reikalus įrodymas”, – sa-

koma užsienio reikalų ministerijos
pareiškime. 

Liepos 11 d. Damasko režimą re-
miantiems protestuotojams pradėjus
pulti JAV ir Prancūzijos ambasadas
Sirijos sostinėje, H. Clinton pareiškė,
kad per keturis mėnesius vykstantį
sukilimą prieš dabartinio prezidento
režimą B. al-Assad neteko ,,teisėtos
valdžios”.

Nerimsta ginčai dėl evangelikų reformatų bažnyčios

Vyriausybė pritarė „Sodros” pertvarkai 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus ,,Lie-
tuvos ryto” krepšinio klubas pasira-
šė dvejų metų sutartį su 28-erių metų
205 cm ūgio amerikiečiu Lawrence
Roberts. JAV krepšininkas, kuris žai-
džia sunkaus puolėjo pozicijoje, į Lie-
tuvą atvyks rugpjūtį. Praėjusį sezoną
L. Roberts atstovavo Stambulo ,,Efes
Pilsen” (Turkija) komandai. Patyręs
žaidėjas 2005–2007 m. atstovavo NBA
klubui ,,Memphis Grizzlies”. Praėju-
sį sezoną atstovaudamas ,,Efes Pil-
sen” komandai, L. Roberts Eurolygos
turnyre per rungtynes pelnė viduti-
niškai po 6,5 taško ir atkovojo po 5,1

kamuolio.
Vilnius (ELTA) – Vienas geriau-

sių Lietuvos krepšinio žaidėjų Šarū-
nas Jasikevičius rinktinės vyriausia-
jam treneriui Kęstučiui Kemzūrai
patvirtino, kad dalyvaus pasirengi-
me šiemet mūsų šalies vyksiančiam
Europos vyrų krepšinio čempionatui
(,,Eurobasket 2011”).  Pasak vyriau-
siojo trenerio, Š. Jasikevičius turėtų
atvykti į antrąją stovyklą, kuri  lie-
pos 24 d. prasidės Palangoje. Pirmas
draugiškas rungtynes lietuviai žais
naujoje Klaipėdos arenoje rugpjūčio
4 d. su Slovėnija.

California (BNS) – Sulaukusi 93
metų liepos 8 d. mirė buvusio Jungti-
nių Valstijų prezidento Gerald Ford
našlė Betty Ford. B. Ford, kuri nieka-
da nebijojo kalbėti apie visuomenės
problemas, 1982 m. įkūrė reabilitaci-
jos kliniką kovojantiems su alkoho-
lizmu ir priklausomybe nuo vaistų.
B. Ford buvo laikoma viena iš di-
džiausią įtaką turėjusių pirmųjų po-
nių JAV istorijoje. Jos santuoka su
2006 m. mirusiu G. Ford truko 58 me-
tus. 

,,Kaip mūsų šalies pirmoji ponia,
ji didvyriškai kovojo už moterų svei-
katą ir jų teises. Palikusi Baltuosius
rūmus B. Ford įkvėpė tūkstančius
žmonių kovoti su žalingomis priklau-
somybėmis”, – sakė B. Obama.

Paskutinę pagarbą velionei Cali-
fornia valstijoje atidavė Nancy Rea-
gan ir Rosalynn Carter, taip pat da-
bartinė JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton. Pagerbti velionės atvy-
ko ir dabartinė pirmoji dama Mi-
chelle Obama bei buvęs prezidentas
George W. Bush.

Vilnius (BNS) – Vyriausybė pri-
tarė „Sodros” pertvarkai – iki šių me-
tų pabaigos iš fondo ketinama atleisti
apie 340 žmonių, o pertvarkius „Sod-
rą”, kasmet tikimasi sutaupyti po
10,5 mln. litų. Pasikeis dabartinių 47
skyrių juridinė padėtis – vietoj 47  liks
tik 10 teritorinių ,,Sodros” skyrių.

„Sodra” tikisi, jog pertvarka leis
greičiau atsižvelgti į pokyčius ir iš-
naudoti informacijos technologijas.

Iš viso numatoma panaikinti 435 eta-
tus – 13 proc. visų organizacijos eta-
tų. Skaičiuojama, kad išeitinėms iš-
mokoms ir kitoms reikmės prireiks
3,3 mln. litų. „Sodroje” dirba apie
3,800 darbuotojų, iki šių metų pabai-
gos jų turėtų likti apie 3,400. Pareigy-
bių skaičius „Sodros” skyriuose bu-
vo mažinamas jau anksčiau – nuo
2008 m. iki šių metų vasario atsisaky-
ta 420 etatų.

,,Gazprom” teigimu, dujų kaina 
Lietuvai nesusijusi su politika

V. Tomkus bandys bylinėtis su JAV administracija

Buvusio JAV prezidento G. Ford žmona
Betty Ford 1976 m. dalyvavo V Lietuvių
tautinių šokių šventėje Čikagoje.

,,Draugo” archyvo nuotr.

SPORTaS
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L I E T U V A PA S A U L I S
Dėl Lietuvai pabrangusių gamti-

nių dujų kaina per du mėnesius, gegu-
žę ir birželį, pakilo 166 litais už toną –
lygiai tiek, kiek dujos brango per visus
2010 m. Pasak Lietuvos šilumos tiekėjų
sąjungos prezidento Vytauto Stasiūno,
nebegali būti rimtesnio ženklo mūsų
valstybei, kad šilumos ūkio pertvar-
kymą nuo rusiškų dujų prie lietuviško
biokuro privalu nedelsiant skelbti na-
cionaliniu uždaviniu. 

***
Lietuvos pieno perdirbėjams

trūksta pieno – jis jau vežamas iš Lat-
vijos, Estijos. Kai kurie gamintojai
nustojo investuoti į naujus įrengi-
mus, mat nesitiki, kad bus ką juose
perdirbti. Žinovai tvirtina, kad
daugelį metų perdirbėjai žiūrėjo tik
savo pelno ir nesistengė skatinti ūki-
ninkų, kad jie plėtotų pieno ūkius.
Teigiama, kad esant geroms pieno su-
pirkimo kainoms žmonės gyvulius au-
gina. Kai ne – parduoda veršelius, ku-
rie turi paklausą Turkijoje, Izraelyje.

***
Už Europos Sąjungos (ES) lėšas

Lietuvos pasieniečiai įsigijo modernią
transporto priemonių  numerių atpa-
žinimo  laboratoriją. Tikimasi, kad ji
padės kovoti su bandymais gabenti
vogtus automobilius per Lietuvos sie-
ną, taip pat apmokyti pasieniečius.
Naujoji laboratorija – įrenginiai, skirti
išsamiai transporto priemonių apžiū-
rai, siekiant nustatyti numerių suklas-
tojimą ir patikrinti automobilių doku-
mentų tikrumą. Šiemet Lietuvos pasie-
niečiai sulaikė daugiau nei 120, kaip
įtariama, vogtų automobilių, su ku-
riais bandyta vykti per sieną. Pernai
per tą laikotarpį sulaikytų vogtų maši-
nų buvo dvigubai mažiau.

***
Siekis atidaryti tiesioginius

skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo
buvo pagrindinė Lietuvos ūkio ir Iz-
raelio turizmo ministrų susitikimo
tema. Izraelio turizmo ministras sa-
kė, kad Lietuva galėtų tapti turizmo
paslaugų centru ir jungiamąja kryž-
kele Izraeliui organizuojant tiesiogi-
nius skrydžius net į JAV. Lietuvos
atstovai Izraelį pakvietė bendradar-
biauti ir investuoti medicininio tu-

rizmo srityje. Izraelio turizmo mi-
nistras siūlė skatinti miestų turizmą,
vadinamuosius ,,city brakes”, ypač
siekiant pritraukti jaunimą, mėgs-
tantį atvykti į Europos sostines sa-
vaitgaliams. Tuo tarpu vyresnio am-
žiaus Izraelio gyventojai labiau do-
misi poilsio galimybėmis Lietuvos
gamtoje. Todėl, pasak ministro, Izra-
elio verslininkams būtų aktualu dai-
rytis kaimo turizmo verslo plėtros
galimybių Lietuvoje. 

***
Trečiasis nacionalinio transliuo-

tojo televizijos palydovinis kanalas
„LTV World” per kabelinius tinklus
jau matomas ir Šiaurės šalyse – Šve-
dijoje, Suomijoje, Danijoje ir Norve-
gijoje. 2007 m. pradėjęs veikti „LTV
World” visą parą rodys Lietuvos tele-
vizijos ir Lietuvos televizijos antrojo
kanalo laidas ir programas. Per paly-
dovą „LTV World” programą galima
matyti visoje Europoje iki pat Uralo
kalnų, Turkijoje, Pietų Kaukaze, per
palydovą GALAXY 19 – Jungtinėse
Valstijose ir Kanadoje. 

***
Didžiausias pasaulyje baldų pre-

kybos tinklas „Ikea” kursis Vilniuje.
„Ikea” centrą šalyje numatoma ati-
daryti 2013 m. 2010 m. pabaigoje Šve-
dijos susivienijimas valdė 316 par-
duotuvių visame pasaulyje, jo apy-
varta siekė beveik 82,2 mlrd. Lt.
Anksčiau „Ikea” tinklas yra sakęs,
kad Lietuvos rinka šiai įmonei per
maža. 

***
Pirmą kartą šalies istorijoje spe-

ciali delegacija iš Kinijos atvyksta
pakviesti Lietuvos verslininkų į vie-
ną didžiausių pasaulyje Kinijos im-
porto ir eksporto prekių mugę, šį ru-
denį vyksiančią jau 110-ąjį kartą.
Speciali tarptautinės mugės rengėjų
delegacija iš Kinijos į Baltijos šalis
atvyksta pirmą kartą. Mugės organi-
zatoriai neslepia susidomėjimo bū-
tent Lietuvos rinka. Liepos 22 d. Vil-
niuje kinai surengs nemokamą kon-
ferenciją, kurioje bus pristatyta spalį
prasidėsianti antra pagal dydį pa-
saulyje ir svarbiausia Kinijoje im-
porto ir eksporto prekių mugė.

Po to, kai Europos Sąjunga (ES)
nepateikė konkrečių detalių dėl nau-
jos paskolos suteikimo, Graikijos mi-
nistras pirmininkas paragino ES im-
tis ,,valingų sprendimų”, kad išgelbė-
tų jo šalį nuo finansinių įsipareigo-
jimų nevykdymo. Praėjusį mėnesį
Graikija pritarė taupymo priemonių
paketui, kuris iki 2015 m. į šalies biu-
džetą turėtų pritraukti papildomus
28 mlrd. eurų. Mainais Graikija gavo
12 mlrd. eurų paskolos dalį. Šalies
skola siekia 490 mlrd. eurų.

***
Britų bulvarinį laikraštį ,,News

of  the World” leidęs Rupert Mur-
doch susivienijimas ,,News Corp” ne-
teko 7 mlrd. JAV dol. vertės. Po
,,News Corp” priklausančiam bulva-
riniam laikraščiui ,,News of  the
World” (NOW) pareikštų įtarimų,
kad redakcijos darbuotojai klausėsi
Afganistane ir Irake žuvusių karių
artimųjų pokalbių, NOW savininkės
,,News Corp” akcijos nuvertėjo 4,5
proc.  Išėjo paskutinis NOW
numeris – taip jį valdantis susivieni-
jimas sie-kia nuplauti savo vardą
telefoninio šnipinėjimo istorijoje. 

***
Vis daugiau žmonių Jungtinėje

Karalystėje atsisako automobilių dėl
šalyje sparčiai augančių išlaidų, su-
sijusių su jų išlaikymu, rodo nese-
niai atlikto tyrimo rezultatai. Vidu-
tinis automobilio savininkas šiuo
metu automobilio išlaikymui per me-
tus išleidžia 1720,69 svaro sterlingų,
tai yra 22,9 proc. daugiau nei praėju-
siais metais. Vidutinė benzino kaina
JK dabar siekia 136,07 penso,  kai ku-
rie žmonės nustojo piltis pilną talpą
degalų. Maždaug 45 proc. vairuotojų
– 16,5 mln. žmonių – teigia važinėjan-
tys mažiau, o 7 proc. sako pradėję va-
žinėti vienu automobiliu su kitu
žmogum. 10 proc. žmonių – 3,53 mln.
– tvirtina nusipirkę pigesnį ir tau-
pesnį automobilį.

***
Maisto produktų pakuotėse bus

privalu nurodyti riebalų, sočiųjų rie-
balų, angliavandenių, baltymų, cuk-
raus ir druskos kiekį. Europarla-
mentarai pasiekė, kad šie reikalavi-
mai nebūtų taikomi tik alkoholi-
niams gėrimams. Turės būti išryš-
kintos alergiją sukeliančios medžia-
gos, kilmės šalies nuoroda bus priva-
loma visai mėsai. Europos Parla-
mentas pasiekė, kad būtų sustiprin-
ta apsauga nuo klaidinančių žinių
apie produkto sudėtį. Šis nutarimas
turės būti įgyvendintas per 3 metus.

***
Maskvos meras Sergej Sobianin

pasirašė naują planą, pagal kurį mies-
tas padidės daugiau nei dvigubai. Siek-
damas palengvinti gyventojų pertek-
liaus ir transporto problemas, prezi-
dentas Dmitrij Medvedev pasiūlė pra-
plėsti Maskvos miestą ir nemažai vals-
tybės ir vyriausybės institucijų perkel-
ti už dabartinių miesto ribų. Dabartinė
Maskvos teritorija yra 107,000 hektarų,
o gyventojų skaičius – 11,5 mln. Per
pastaruosius 50 metų miesto teritorija
padidėjo 20 proc., gyventojų skaičius iš-
augo dvigubai. Dabar vienam kvadrati-
niam kilometrui tenka 11,000 gyvento-

jų, o, pavyzdžiui, Berlyne – mažiau nei
4,0000.

***
Rusijos teismas pripažino, kad

bendrovė „McDonald’s” Rusijoje netei-
kia restorano paslaugų, o tik parduoda
maisto prekes kaip parduotuvė, todėl
bendrovės veikla turi būti apmokestin-
ta 10 proc. PVM, o ne 18 proc. „McDo-
nald’s” pergalė prieš mokesčių tarnybą
buvo paskelbta Maskvos apygardos Fe-
deraliniame arbitražo teisme. Rusijoje
pirmas „McDonald’s” restoranas buvo
atidarytas 1990 m. ir pirmąją atidary-
mo dieną jame apsilankė 30,000 žmo-
nių. Tai tapo „McDonald’s”  tinklo re-
kordu. Šiuo metu Rusijoje veikia 276
„McDonald’s” restoranai.

***
JAV skrydžių bendrovės Europos

teisingumo teismui apskundė ES keti-
nimus nuo 2012 m. už aplinkos teršimą
priversti mokėti ir užsienio oro vežė-
jus, atvykstančius ar kertančius Euro-
pos oro erdvę. Planuojama, kad oro
vežėjams būtų paskirstytas tam tikras
taršos leidimų kiekis, viršijus juose nu-
rodytą anglies dioksido kiekį, reikėtų
pirkti papildomus leidimus iš juos par-
duodančių bendrovių arba Europos ša-
lių vyriausybių. Pritrūkus leidimų, už-
sieniečiams tektų nutraukti skrydžius
į Europą arba mokėti baudas.

Lietuvoje pristatyta atsiskaity-
mų mobiliuoju telefonu paslauga
,,Mokipay”, leidžianti įvairiose kavi-
nėse, o vėliau – degalinių, mažmeni-
nės prekybos ar vaistinių tinkluose
sumokėti virtualiais pinigais, pamo-
javus telefonu prie specialaus termi-
nalo prekybos taškuose. ,,Mokipay”
sprendimą sudaro lipdukai su arti-
mojo lauko ryšio (NFC) mikrosche-
momis. Kol kas telefonų gamintojai
dar masiškai negamina aparatų su
NFC, o ,,Mokipay” lipdukai suteiks
galimybę paslauga naudotis visų, net
ir pačių paprasčiausių telefonų savi-
ninkams. Visu pajėgumu ,,Mokipay”
turėtų įsisukti Europos krepšinio
čempionato metu, projektą ketinama
plėsti užsienio rinkose. ,,Mokipay”
pakuotes gaus perkantys bilietus į
draugiškas Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės varžybas. Į naująją paslau-
gą investuota keletas milijonų litų,
žadama, kad investicijos bus didina-
mos iki kelių dešimčių milijonų.

JAV prezidentas Barack Obama
pareiškė ir toliau spausiąs Kongreso
narius susitarti dėl priemonių paketo
reikšmingai sumažinti biudžeto defici-
tą. Kol kas jam nepavyko įtikinti abiejų
partijų atstovų pritarti jo siūlomam 4
trln. JAV dol. vertės taupymo paketui.
Respublikonai ir demokratai nesutaria,
kokiomis priemonėmis mažinti biudže-
to deficitą. Respublikonai atmetė de-
mokratų pasiūlymą didinti mokesčius.
Savo ruožtu respublikonai įtikinėja,
kad biudžeto deficitą reikėtų mažinti
karpant išlaidas sveikatos ir socialinės
apsaugos sistemoms. JAV vyriausybė
rugpjūčio 2 d. turėtų išsemti 14,3 trln.
JAV dol. skolinimosi ribą, todėl šalies
vadovai ieško būdų, kaip sumažinti
biudžeto deficitą bei poreikį skolintis. 

Naująją mokėjimų paslaugą išbando
,,EuroBasket 2011” ambasadorius Ar-
vydas Sabonis.                 ELTA nuotr.

VeRSLO NaUJIeNOS
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Eikime – tik be ramentų!

Ką Tu, Viešpatie, paslėpei nuo
tų, kurie pernelyg pasitiki tik
savimi, ir jiems bet kuri kita

žmonių nuomonė – nė motais? Tu
nuo besididžiuojančių savimi paslė-
pei nuolankumo ir klusnumo dova-
nas, nes jei primygtinai būtum jas
davęs, tai jie savo kreivomis kojomis
jas kaip kiaulės būtų sutrypę... (Mt 7,
6).

Tačiau tie, kurie savo širdies du-
ris užveria puikybės klastai ir su
vaikišku paprastumu bei patiklumu
sugeria Viešpaties žodžio rasos lašus,
yra palaiminti Dievo mažutėliai, ku-
riems Jo kvailybė daugybę kartų yra
išmintingesnė už gudriųjų gudrybę
ir Jo silpnybė galingesnė už vadovau-
jančiųjų galybę (1 Kor 1, 25).     

Viename mieste nutiko keistas
dalykas. Jaunuolis pargriuvęs susi-
laužė koją. Kad galėtų vaikščioti, te-
ko įsigyti ramentus. Ilgainiui jis taip
prie jų priprato, kad daugiau nebe-
paleido, visur jais naudojosi. Kiti
miestiečiai, sekdami juo, irgi susiža-
vėjo ramentais ir didžiuodamiesi
vaikščiojo jais pasiramsčiuodami.
Gudrus stalius, juos gamindamas ir
pardavinėdamas, sulaukė didžiulio
pasisekimo. Net ir visai sveiki žmo-
nės pirko ramentus – tai buvo madin-
ga. Kad visi galėtų prisiderinti prie
naujos mados, reikėjo pastatyti di-
džiulę ramentų gamyklą. Buvo gami-
nami vis dailesni ir dailesni ramen-
tai, net išraižyti, papuošti brangak-
meniais. Po keleto kartų daugelis to
miesto gyventojų jau nebegalėjo pa-
eiti be ramentų. Jiems net mintis
nekildavo, kad galima be jų apsieiti.
Tie, kurie jų nenaudojo, buvo laiko-
mi primityviais.

Tačiau tas vaikinas ne tik susi-
laužė koją, bet, matyt, sutrenkė ir
smegenis, nes savaime aišku, kad
pasveikusiajam jokie ramentai nebe-
reikalingi. Pavyzdžiui, jei Kūrėjas
būtų žmogaus galvoje įrengęs kažką
panašaus į kaminėlį, pro kurį galėtų
kilti dūmai, tada būtų suprantamas
ir pateisinamas individo polinkis bei
potraukis traukti karčius cigarečių
dūmus ir juos pro tam skirtą spe-
cialų organą išleisti lauk. Bet kadan-
gi rūkymas neatitiko Jo planų, todėl
kiekvienas, kuris tai daro, per gyve-
nimą eina taip, kaip žmogus turintis

negalią – pasiramsčiuodamas ramen-
tais.

Beje, įvairaus dydžio ir svorio
ramentus velkame visi, kurie turime
kad ir mažiausią priklausomybę
tiems dalykams, kurie mus nepaste-
bimai tolina nuo Dievo. Ilgainiui
kiekvienas netvarkingas prisiriši-
mas prie daikto ar žmogaus neska-
niai atsirūgsta, ir asmuo pagaliau
pastebi, kad tas praktikuojamas ma-
lonumas pavirto slegiančiais pan-
čiais, iš kurių išsivaduoti pats ne-
bepajėgus.

Lieka vienintelė galimybė – atei-
ti pas Tą, kuris visus šiuos pančius
atriša (Ps 116, 16) ir veda žydinčiomis
laisvės alėjomis. Jis mus atgaivina ir
uždeda ant mūsų pečių tokį savo
jungą, kuris ne prie žemės traukia,
bet kaip pūką mus kelia aukštyn.
Tada mus išlaisvinusi malonė net
mažuose dalykuose tampa nebesu-
stabdoma meilės banga.

Klasėje buvo du berniukai vieno-
dais vardais – Petriukai. Vienas, ma-
žesnysis, niekada nenurimdavo, blo-
gai mokėsi ir nuolat susilaukdavo
mokytojos priekaištų bei pabarimų.
Per tėvų susirinkimą prie mokytojos
priėjo daili moteris ir prisistatė esan-
ti Petriuko mama. Manydama, kad
tai mama Petriuko, kuris buvo vie-
nas geriausių jos mokinių, mokytoja
jį labai išgyrė, sakydama, kad jai be
galo malonu turėti tokių vaikų savo
klasėje. Kitą rytą išdykėlis Petriukas
į mokyklą atėjo anksčiau, nužygiavo
tiesiai pas mokytoją ir jai tarė: „La-
bai dėkoju, kad mano mamai taip
mane išgyrėte. Aš žinau, kad ne visa-
da buvau geras, bet nuo dabar tikrai
pasistengsiu toks būti.” Mokytoja
tuoj suprato savo klaidą, tačiau pro-
tingai nutylėjo ir tik paglostė vaikui
galvą. Nuo tada mažasis Petriukas iš
tikrųjų pradėjo keistis, ir mokytoja
tikrai džiaugėsi, turėdama jį savo
klasėje.

Argi nedžiugina, kai kartais
tiesiog prieš akis matome besikei-
čiančius žmones ir žinome, kad ne-
nusakomas Jėzaus gerumas pakeitė
jų likimus?

Bernardinai.lt

Kun. Vytenis Vaškelis, SJ – Kau-
no arkivyskupijos ekonomas, Kauno
Šv. Antano Paduviečio parapijos kle-
bonas.

ŠVeNTaDIeNIS
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Karališku laivu
Viduržemio jūra!

STASė E. SEmėnIEnė
Nr. 6

Mūsų kajučių kambarinė buvo
Krista, jauna, žvali, vikri it vo verė,
lipšni, draugiška, nuo šir džiai atvira,
smulkutė, liekna, ga na daili brunetė
iš Rumunijos, Tran silvanijos (Tran -
sylvania) krašto. Ne tik verta, bet ir
būtina, mūsų manymu, bent  trum-
pai suminė ti jos gimtinės ypatybes,
ne vien dėl pas klidusių paskalų ar
tikrų žinių (?) apie legendinį  baisųjį
Dra kulą.

Rumunija, besišliejanti prie Juo-
dosios jūros, nuo 1946 m. džiaugiasi
laisvai kvėpuodama, būdama neprik-
lausoma, o Transilvanija pasižymi
ne tik savo tarptautinėmis legendo -
mis, bet ir nuosavais gausiais žemės
turtais. Ši provincija yra labai tur tin-
ga savais mineralais: aukso, sidab ro,
druskos, plieno, geležies ir vario iš -
tek liais. Transilvanija buvo gerai
žinoma senovėje ir romėnams.

Iš tikrųjų Drakulą per visą pa -
sau lį išgarsino airių rašytojas Bram
Stoker, 1897 m. išleidęs sa vo ro maną
„Dracula”, kuriame autorius pir -
miausia pavaizduoja krau gerį – vam -
pyrą grafą  Drakulą.

Nors Stoker pats neišgalvojo
vam pyro, už vampyro populiarumą
romane iš dalies buvo atsakingas,
juk daug teatro, filmo bei televizijos
pastatymų gvildeno šią temą per XX
ir XXI  šimtmečius. „Dra cula” vardas
reiškia „Dracul sūnus”.

Šis romanas, vadinamas „gotiš -
ku pasibaisėjimo-pasibjaurėjimo kla -
sikiniu romanu” sulaukė nemažai
pa lankių recenzijų, net ir Jungtinėse
Vals tijose, kai toji knyga buvo išleis-
ta 1899 m.

Transilvanietė Krista, dirbdama
laive ne vaikščiojo, bet lakstė. (Kė-
dai niuose apie panašų žmogų šnekė-
davo, jog „darbininką iš darbo pažin-
si”). Tikra tiesa! Krista žibėjo  darbš-
tumu. Valydama kajutes, ji kasdien
dulkių siurbliu išsiurbdavo dulkes iš
kilimo, kas trečią dieną pakeisdavo
pa talynę, o jau veidrodžiai, paveiks -
lai bei viso kie kiti rakandai – ne vie-
nas neišvengdavo jos šluostės nuo-
dugnaus nušluostymo.

Krista prisipažino, kad darbas
nėra lengvas, tenka nuolat skubėti,
nes kasdien reikia išvalyti 16 kaju -
čių. Ji pasidžiaugė, jog gauna ne mo -
kamą valgį: 7 val. ryto pusry čius ir 5
val. po pietų vakarienę, taip pat dali-
jasi  nemokamai kajute su kita jauna
laivo darbuotoja iš Filipinų.

Kristos didžiausia širdgėla yra
ta, kad ji  skurdo priversta laikinai
palikti savo bran gią tėvynę ir myli-
mą sužadėtinį. Jiedu ruošėsi susi-
tuokti, bet pir miausia svajojo įsigyti
savo nuosavą butą. O tai dabartinėje
Ru mu nijoje visai neįmanoma: algos
to kios mažos, kad sutaupyti visiškai
neišeina. Ji pasiuntė „Cunard” vado -
vybei savo su žadėtinio gyvenimo ap -
rašymą, vildamasi, kad  gal ir jam pa -
si seks čia gauti darbo.

O kur lietuviai?!

Tarp laivo darbuotojų daugiau-
sia  į akis krito filipiniečiai bei make-
doniečiai. Nuoširdžiai juokavome,
kai sutikome tris makedoniečius pa-
davėjus ir visus tris Aleksandro var-

du. Regis, jog jų garsusis tautietis
didvyris Aleksandras Didysis savoje
tautoje nėra užmirštas, yra šventai
šlovinamas,  jam teikiama pagarba.

Nusivylėme, jog laive tesutikome
vieną vienintelį lietuvį Martyną, be -
sidarbuojantį kavinėje, kai tuo tarpu
ten pat susidūrėme su trim jau nomis
latvaitėmis. O per šampano sutikimo
vai šes pranešėjas, išvardydamas lai -
vo darbuotojus iš tolimiau sių bei ar -
timesnių šalių, pabėrė gau sybę iš
„egzotiškų” kraštų, bet nič nieko ne -
pa minėjo iš Baltijos šalių. Gaila!
Tuo met  triumfavo Balkanai!

„Auksinio liūto” skanėstas

Tokiame tikrai karališkame lai -
ve kaip „Queen Mary 2” tarp nema -
žai įvairių kavinaičių, svetainių,
poilsio kambarių, barų, smuklių ir
alinių savo patiekalais pietums gero -
kai viliodavo „Golden Lion Pub”. Tai
buvo, galima drąsiai sakyti, tipiška
anglų tradicinių valgių užeiga-res -
toranas – valgomasis kambarys. O
tas azartinis pamėgimas nuo senų
dienų Anglijoje buvo populiarus
„fish and chips”, ką savo kailiu
patyrėme prieš daugel dešimtme čių –
net daugiau nei 70 metų.

1938 metais anuo metu nepaty-
rusiai, visai žaliai studentei, netu-
rėjusiai nei progos, nei laimės net
užuosti tolimesnio ar artimesnio už-
sienio ar jo skonio, išskyrus viešėji -
mą Latvijos sostinėje Rygoje bei nuo-
latinį  apsilankymą Tilžėje, Vokieti-
jo je, pasirodė kultūringų Vakarų
Euro pos šalių kai kurie neįprasti
keistumai. Vokietijos sostinėje Berly-
ne vieš   bučio svečiams restorane pa-
davė kone sužiedėjusias bandeles
(ameri kiečiai jas vadina ,,Kaiser
rolls”). Tai buvo daroma Hitler įsa-
kymu nele pinti klientų (ir dar tik
pravažiuojančių) šviežiomis bande-
lėmis, bet duoti ma žiausiai vienos
dienos-dviejų die nų senumo. Tokiu
būdu jis viską taupė ginklams, besi-
ruošdamas masiniam XX šimtmečio
karui.

Tuo tarpu Prancūzijos sostinėje
Paryžiuje lietuviškos akys nepajėgė
atsistebėti, matydamos, kai kepyklų
išvežiotojai palikdavo prie durų vi-
siškai  į jokį popierių nesuvyniotą ar
į maišelį neįdėtą prancūzišką baltą
ilgą sieksninę duoną... Dievaži, ir
kur tai matyta? Tik jau ne Lietuvoje!

Va, užtat pralėkus 36 metams,
pamačius Egipto sostinėje Cairo ant
šaligatvio, prie restorano, sukrautą,
be jokių patiesalų duoną (tarsi di   -
džiu   liai apskriti blynai), nei akys
mirktelėjo, nei antakiai pakilo iš
nuostabos...                    Bus daugiau.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Atkelta iš 3 psl.    Feliksas (g. 1911),
krep šininkas, 1937 ir 1939 m. Lietu-
vos krepšinio rinktinės, tapusios
Euro pos krepšinio čempionu, kapi-
tonas; Juozas (g. 1910), gydytojas,
visuome nininkas, ALKA tarybos
pirminin kas Putnam, CT; Kazimie-
ras (g. 1882), artistas, literatas; Kazi-
mieras (g. 1922), inžinierius. Šiame
leidinyje taip pat aprašomos dvi
Kriaučiū nie nės: Eugenija (g. 1924),
gydytoja odontologė ir Marija (g.
1921), pedagogė, vi suomenės veikėja,
Balzeko lietuvių kul tūros muziejaus
direktorė.

Savo raštinėje turiu kuklią iška -
bą anglų kalba. Joje rašoma: ,,Kriau-
čiūnas – šią pavardę gavai iš sa vo
tėvo. Ja didžiuokis visą gyveni mą.

Gali pamesti tau dovanotą laikro dį,
bet jį galima pakeisti. Tačiau, mie las
sūnau, negalėsi ištrinti juodos dė mės
savo pavardėje. Ji buvo švari, kai ją
gavai iš savo tėvo. Saugok ją kaip ne-
įkainojamą brangenybę. Žiūrėk, kad
tokia toliau liktų, kai ją perduosi
savo sūnui.” 

Tačiau man vis dar rū pi ką nors
daugiau sužinoti apie kun. Matą
Kriaučiūną. Nejaugi jo tikrai būta
melagio, suteršusio garbingą Kriau -
čiūnų vardą?

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Ketvirtų metų derlius – susemtas
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Šventė, skirta 
Dariui ir Girėnui atminti

Ruošdama Dariaus ir Girėno
transatlantinio skrydžio šven-
tės programą su Dariaus ir

Girėno komiteto pirmininku Algi-
mantu Barniškiu suradome daug
informacijos ir me džia gos, rodan-
čios, jog Darius ir Girė nas nebuvo
vien lakūnai. Šių metų minėjime,
kuris įvyks liepos 17 d. Švč. Mer ge lės
Marijos Gimimo parapijos mokyklos
salėje (6812 S. Washtenaw Ave. Chi-
cago, IL. 60629) su Dariumi ir Girėnu
norime supažindinti lietuvių vaikus.
Norime parodyti lakūnų meilę ir
pagarbą savo tėvynei Lietuvai, norą
pakeisti jos įvaizdį pasaulyje. Juk šių
drąsių herojų pasiau ko jimas jaunai
Lietuvos valstybei at ne šė garbę! 

S. Dariaus pasėtas 
grūdas sudygo

Didinga Lietuvos praeitis įkvėpė
Steponą Darių nuvežti į jaunąją Lie -
tu vą geriausias Amerikos jaunimo
spor to tradicijas. Negana to, jis
parašė kny gutę ,,Basketbolo žaidi-
mas – Lie tu vos sporto lygos oficialios
krep ši nio taisyklės” (1926–1927 me -
tams), kurioje mokoma, kaip žaisti
krep šinį. S. Darius 1922 metų balan-
džio 23 d. dalyvavo pirmose oficia-
liose Lietuvos krep ši nio rungtynėse,
kuriose žaidė Fizi nio lavinimo sąjun-
ga ir Kauno rinkti nė. Jas rezultatu
8:6 laimėjo LFLS žai dė jai (S. Darius,

M. Senkus, V. Vo kie tai tis, J. Gurec-
kas, A. Bulvičius). S. Dariaus pasėti
grūdai plačiai pasklido tarp jau nų
lietuvių. Šiandien Lietuvos krep ši -
ninkai, nors ir būdami mažos valsty-
bės atstovai, užima svarią vietą pa-
saulyje. Jaunimas krepšinį Lietuvoje
va di na antra religija.  

Laukia marga programa

Dariaus ir Girėno šventės pro-
gramoje bus: 10 val. r. prie Dariaus ir
Gi rė no paminklo privatus gėlių
padėjimas; 10:30 val. r. šv. Mišios Šv.
Mer ge lės Marijos Gimimo bažnyčio-
je; 11:30 val. r. bus rodomas filmas
apie lakū nus; 1 val. p. p. oficialus
šventės ati da rymas. 1:20 val. p. p.
vyks šventinis koncertas, kurio metu
bus skaitomos  poetės Irenos Jacevi-
čienės, kuri artimai drau gavo su
Nijole Dariūte, eilės, skirtos  Ste-
ponui Dariui. Muzikinį koncertą
atliks muzikės Razumienės vadovau-
jamas lietuvių liaudies ansamblis,
jam pritars dainininkai. Dainas,
skirtas šiai progai, atliks daininin-
kai: Loreta Karsokienė, Algimantas
ir Ligita Bar niškiai, Vladas Kybar-
tas, Vilija Vakarytė, Loreta Kalec ir
Deimantė Saudargaitė. Dalyvaus mu-
zikantai Romas Tamašauskas, Vytas
Beleška, Vytautas Jurevičius ir Ed-
vardas Jurke vi čius. 

2 val. p. p. mokyklos sporto sa lė je
įvyks draugiškos vaikų krepšinio
varžybos ir baudų metimo konkur-
sas. Treneriai – sporto meistrė Vilija
Žilinskienė, krepšininkai Vidmantas
Senkevičius ir Vilius Jurgelevičius  –
va dovaus draugiškoms vaikų krep ši -
nio varžyboms, surengs baudų me ti -
mo konkursą. Pertraukoje Bronius
Jančiukas rodys jogos pratimus.

4 val. p. p. vyks šventės uždary-
mas. Geriausiems metikams bus
įteikta šventės taurė ir apdovanoji-
mai, skirti Dariaus ir Girėno šventei
prisiminti. 

Visus maloniai kviečiame daly-
vauti šventėje! Įėjimas nemokamas.
Norintys pri si dėti prie šventės ruoši-
mo skambinkite tel. 773-776-4600 ir
773-627-2137.

Vilija Vakarytė – Dariaus ir Gi-
rėno transat lan ti nio skrydžio komite-
to sekretorė. 

VILIJA VAKARYTĖ

Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLĖS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SkELBImŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

1923 m. LFLS pirmoji komanda (iš kairės): M. Senkus, Vytautas Vokietaitis, Steponas
Darius, J. Gureckas, Albinas Bulvičius.          Nuotr. iš knygos ,,Krepšinio kelias į Lietuvą”

Trumpa JAV lietuvių visuo me ninio komiteto istorija
Atkelta iš 2 psl.
2007 m. pabaigoje JAV lietuvių

visuomeninis komitetas veiklą ir
sudėtį atnaujino, prie pavadinimo
prijungė ,,už dvigubą pilietybę”, taip
pareikšdamas tolesnę veiklos kryptį.
Dirbo kolegiškai, pirmininko nerink-
dami. Didžiausią akciją – parašų
rinkimą po ,,Peticija už dvigubą pi-
lietybę” per JAV lietuvių laikraštį
internete Biciulyste.com ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenes – Komitetas
surengė 2008 m. kovo mėn. pabaigoje.
Plakatus už dvigubą pilietybę (buvo
išsiuntinėti į visas bendruomenes),
Peticijos ženklą bei ,,Facebook” pus-
lapius sukūrė dizaineris Adomas
Tautkus. Per penkias savaites buvo
surinkta per 16,000 parašų. Pasirašė
po visą pasaulį išsiblaškę Lietuvos
žmonės. Surinktus parašus į Tėvynę
nuvežė ir LR Seime (2008 m. gegužės
14 d.) bei Prezidentūroje (2008 m.
gegužės 15 d.) įteikė Komiteto narys,
JAV LB Tarybos narys prof. dr. Rim-
tautas Marcinkevičius. Jau įteikus

parašus Lietuvoje, Biciulyste.com re-
dakcija sulaukė dar apie 3,000 Lietu-
vos piliečių parašų. 2006 m. birželio
29 d. Peticijos anketoje pasirašė tuo-
metinis LR Užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitie kū nas: ,,Dėkoju už
svarbią pilietinę iniciatyvą.” Minist-
ras su delegacija lan kėsi Pasaulio lie-
tuvių centre, Le mont, IL.  2009 m.
sausio 31–vasario 1 d. Pasaulio lietu-
vių centre Lemont JAV lietuvių fron-
to bičiuliai (Los Angeles, CA) su-
rengė Politinių studijų savaitgalį,
kurio metu buvo įteikta Laisvės pre-
mija (įsteigėjas, mecenatas prof. dr.
R. Marcinkevičius) disidentei Ni-
jolei Sadūnaitei. Politinį savaitgalį
organizuojant didelę dalį darbų
atliko JAV lietuvių visuo me ninio ko-
miteto nariai.

2011 m. birželio 18 d. telekonfe-
rencijos metu JAV lietuvių visuome-
ninis komitetas už dvigubą pilietybę
pirmininku išrinko prof. dr. R. Mar-
cinkevičių, MD, JAV LB Los Angeles
pirmininką.

Mečys Šilkaitis, gyvenantis Se minole, FL, pratęsė „Draugo” meti nę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Maksiminas Karaška, gyve nan tis Delran, NJ, užsisakė „Drau gą”
skaityti dar metams. Kartu su pre  numeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100
dol. auką. Nuoširdus Jums ačiū.

Agota Tiškus, gyvenanti Ches terfield, MO, pratęsė „Drau go” pre -
numeratą dar metams ir kar tu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dė -
kojame.

Zina Katiliškis, gyvenanti Le mont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio leidybos išlaidoms suma -
žin ti. Nuoširdžiai dėkojame.

Kazys Navasaitis, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, kartu su me ti -
nės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. auką.  La bai dė -
kojame.

Apolonia Andrašiūnas, gyve nan ti Orland, Park, IL, „Drau gui”
paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū.
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Skelbimų skyriaus 
tel.: 773-585-9500

IEŠkO DARBO

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

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.

Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automobilį,
skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

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

* Tvarkinga moteris ieško išsinuomoti atskirą
kambarį. Tel. 630-930-4625.

Įvyko 2-osios golfo varžybos PLC paremti

Birželio 25 dieną, šeštadienį,
įvyko golfo varžybos Pasaulio
lietuvių centrui (toliau –

Centras) paremti.
Golfo varžybų pasisekimas prik-

lauso ne tik nuo gero organizavimo,
bet ypač – nuo gero oro. Antradienį
prieš varžybas Čikagos apylinkėse
siautė viesulai, padarę nuostolių ir
išgąsdinę gyventojus. Bet šeštadienį
išaušo stebėtinai puikus oras ir
,,turnyrui gera pradžia” džiaugėsi
Daiva Rugieniūtė, varžybų koordina-
torė.

Jau nuo pat ankstyvo ryto 30
savanorių ,,Old Oak Country” klube
rengėsi turnyrui. Lietuviškomis vė-
liavomis puošė golfo laukų įvažiavi-
mą ir registracijos aplinką, o golfo
žaidėjų vežimėlius ne tik lietuviško-
mis, bet ir amerikietiškomis vėlia-
vėlėmis. Visos savanorės dėvėjo gra-
žius, švie siai violetinės spalvos
marškinėlius, išsiuvinėtus Linos
Smilgienės (,,Lina Embroidery”).
Registruojant žaidė jus buvo par-
davinėjami įvairių var žy bų bilietė-
liai, todėl jau registra ci jos metu
surinkta nemaža suma pini gų.

Kadangi varžybose dalyvauja ir
amerikiečiai golfininkai, tai ir pats
organizavimas bei programa šiek
tiek skiriasi nuo įprastų lietuviškų
turnyrų. Paruošta maisto ir gėrimų
ne tik užbaigtuvių pokyliui, bet ir
prie įvairių duobučių. Dar prieš
pradedant žaisti visi buvo pavaišinti
,,Jimmy John’s” sumuštiniais, pado -
va notais Grazina Liautaud Chari ta -
ble fondo, ,,Century 21 Pros” ir Rūta
Sušinskas nupirko picų, res to ranas
,,Two Rivers” iškepė kuge lį, Či ka gos
lietuvių rotariečių klubas ir Linas
Kastys parūpino gėrimų, o Cen tro
moterys pagamino tūkstantį kol -
dūnų, kuriuos skaniai valgė ne tik
lietuviai, bet ir amerikiečiai.

Varžybos vyko su įvairiomis
įdomybėmis. Linas Čepelė pastatė
šešių pėdų sieną, pro kurią golfo žai -
dė jai, nors ir nematydami, bandė
numušti sviedinukus kuo arčiau
duobutės. Prie pirmos duobutės buvo
galima paaukoti Centrui, už tai ilgo
atstumo mu šimo profesionalas Cory
Ferrell už aukojusį žadėjo kuo toliau
sviedi nu ką numušti. Prie kitos duo-
butės Re na ta Staniškienė, Elytė Rek-
laitytė ir Linda Rugienienė, pasiūliu-
sios žai dimą, surinko gražią sumą
pinigų. Pavargusius golfo žaidėjus
masažavo Jūratė Zubinas ir jos part-

nerė Edita.
Pasibaigus varžyboms, visus

linksmino airių grupė ,,Another
Pint”, kurią užsakė advokatas Rober -
tas Blinstrubas. Vakaro programą
gy vai ir su humoru vedė Vytas Čiu -
plins kas. Padėkota stambiesiems
auko tojams – Juliui Ringui, Gražinai
Liautaud, dr. Vytui ir Aleksandrijai
Sauliams, kuriems įteikti dr. Romo
Povilaičio meno kūriniai.

Turnyro metu vyko net 15 skir-
tingų varžybų: kas toliausiai numuš
koldūną; kas priaugs daugiausiai
svorio; kas gražiausiai apsirengęs ir
t. t. Jie visi buvo vienaip ar kitaip
pažy mė ti vakaro programos metu.

Šių antrųjų Centrui paremti gol -
fo varžybų laimėtojais tapo Howie
Ludwig, John Radkovich, Frank Ba -
tis tich ir Algis Rugienius, Jr. Antrąją
vietą laimėjo Lino Čepelės komanda,
o trečią keturi Petruliai iš Detroit
miesto. Pirmas septynias komandas
,,Liberty Mutual” apdovanojo gau-
siomis dovanomis. 

Rengėjai yra labai dėkingi ,,Li -
ber ty Mutual” už gausias dovanas ir
sutikimą būti pagrindiniu varžybų
rėmėju. Jų pastangomis buvo subur-
tos net trys komandos, kitais me tais
žadėjo parūpinti daugiau. 

Ypatinga padėka priklauso ,,Old
Oak Country” klubo savininkams
Petrui, Algiui ir Alei Lieponiams, tal -
ki nusiems su tikru lietuvišku nuo-
širdumu.

Labai smagu, kad šiose varžy-
bose dalyvauja ne tik lietuvių jaunes-
nioji karta, bet ir amerikiečiai. To-
kių renginių metu gims ta nauji su-
manymai, kaip paremti lietuviškus
centrus. Reikia tikė tis, kad rengėjai
nepavargs ir atei nan čiais metais su-
rengs dar sėkmingesnes varžybas. 

LIŪDA RUGIENIENĖ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

SIŪLO DARBĄ

Iš kairės: Trish Sullivan, Audra Zarankienė ir Karina Puškorytė.

Petruliai iš Detroit (iš k.): Vytas, Jr., Saulius, Vytas, Sr. ir Algis.

Iš kairės: Daiva Rugieniūtė, Linda Rugienienė, Renata Stankienė ir Elytė Reklaitytė.

Rich Chiapetta.

Ed Leipus nuotraukos

IEŠkO IŠSInUOmOTI
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www.draugas.org

Atkelta iš 9 psl.
– Komitetas, sudarytas iš žemiau

išvardytų narių, išrinks stipendijos
gavėją:

a) UTAH Foundation pirminin -
kas arba fondo atstovas;

b) Ona Maskvytis arba jos atsto-
vas; 

c) Student & Academic Services
direktorius arba įstaigos atstovas.

– Atrenkant bus kreipiamas dė-
me sys ne tik į studento akademinius
pasiekimus, bet ir siekiama skatinti
naujų studentų suvokimą apie Lie-
tuvą, jos istoriją, kultūrą ir žmones.

– Stipendijos siekiantys turi pa-
teikti tekstą (ne daugiau 100 žodžių),
apibūdinantį jų tyrimo projektą apie
Lietu vą ir/arba jos žmones.

– University Scholarships Office
pa teiks studentų sąrašą, kurį peržiū -
rės atrankos komisija. 

– Stipendija bus skiriama me-
tams pilnu laiku studijuojančiam
studentui arba iki dvejų metų nepil-
nu laiku studijuojančiam studentui,
atrankos komitetui sutikus.

– Kiekvienas stipendijos gavėjas
turės pateikti originalią iki 1,000 žo -
džių atspausdintą ataskaitą apie savo

tyrimo projekto rezultatus iki komi -
te to paskirtos datos (atrankos komi -
tetas gali paskirti minimalų ir mak-
simalų laikotarpį, kada bus galima
priduoti ataskaitą). Ataskaitoje nega -
lima naudoti medžiagos, naudotos
kitose tezėse ar straipsniuose. Uni -
ver sitetas turi teisę pasilikti ataskai -
tą ar jos dalį, išspausdintą žurnale
,,Lithuanian Papers”, tuo atveju
autorinės teisės pereina žurnalo lei-
dėjams.

– Kur tinkama, bus tariamasi su
Lithuanian Studies draugijos vadovu
ir/arba ,,Lithuanian Papers’’ žurnalo
redaktoriumi dėl stipendijos gavėjo
parinkimo, jiems taip pat bus įteikta
galutinio tyrimo projekto ataskaitos
kopija, pateikta studento. 

– Kiekvienais metais Fondas pa-
teiks pranešimus Onai Maskvytis
apie pasiūlymus ir stipendiją gau-
nančius kandidatus. 

Dėl papildomos informacijos,
prisidėjimo aukomis prie Fondo pra-
šome kreiptis adresu: LSS, PO Box
777, Sandy Bay, 7006 Tasmania, Aust-
ralia arba el. paštu: A.Taskunas@
utas.edu.au 

Įsteigta V. Patašiaus stipendija

Mielai draugei

A † A
ELENAI  ROŽĖNIENEI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jau tą dukteriai dr. DANUTEI, jos vyrui dr. JOHN
TROTTER, anūkei ALIAI, visiems anūkams bei ki-
tiems giminėms ir artimiesiems.

Turime gražių prisiminimų apie jos šalpos darbus
ir mei lę visiems.

Kartu liūdi: Rama Alminauskienė,
sūnūs Vaidevutis su šeima, 

Vytautas ir Saulius

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
EMILIJA BRIZGIENĖ

BANIUKAITYTĖ
1921.11.06. – 2001.07.17

Prieš 10 metų Aukščiausiojo pašaukta, Amžinybėn
iš  ke liavo a. a. Emilija. 

Nuliūdime bei gražaus bendro gyvenimo prisimi-
ni muo se paliko vyrą PETRĄ, vaikus: ANTANĄ, RO -
MUAL  DĄ, VINCĄ ir VIDĄ su šeimomis.

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos liepos
13 d. 8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs-
tamus pasimelsti už a. a. Emilijos sielą.

Nuliūdusi šeima

A † A
BIRUTĖ RAČKAUSKIENĖ

(RACKUS) 
1914.12.23 – 2011.07.8

Gimė Petro Janulaičio ir Antaninos Vaitiekūnaitės šeimoje.
Nuliūdę liko: dukra Rita, broliai Vytautas ir Tautvydas.
Birutė baigė Kauno universitetą, kur ir susipažino su būsi-

mu vyru Vytautu ,,Ita” Račkausku. 
Birutė ir jos vyras buvo savaitinio laikraščio ,,Sekmadienis”,

leidžiamo Kaune ir turinčio 80,000 skaitytojų savininkai. Kai ko -
munistai okupavo Lietuvą, jie konfiskavo ir laikraštį.

Birutė, jos vyras ir dukra 1945 m. atsidūrė pabėgėlių stovyk-
loje Augsburg, Vokietijoje, o vėliau emigravo į Toledo, OH, JAV,
po to persikėlė į Evanston, IL, kad galėtų gyventi arčiau savo
dukros.

Nuliūdę artimieji

A † A
KAZYS MAJAUSKAS 

Po sunkios ligos iškeliavo pas Viešpatį 2011 m. liepos 10 d., su -
laukęs 91 metų.

Gimė ir gyveno Kaune, Aleksote. 
Vokietijoje gyveno Spaken berg’o stovykloje, dirbo mokyklo-

je. Gyveno Kanadoje, London, On tario. 1962 metais atvyko į Či-
kagą. Gyveno Brighton Park.

Paliko liūdinčią žmoną Eleną, Lietuvoje seserų dukteris: Da -
nu tę Padvaiskienę, Mariją Maškauskienę ir Vidą Vendelskienę
su šeimomis, Vokietijoje Almą Martusevičienę.

A. a. Kazys pašarvotas liepos 15 dieną, Alliance laidojimo
kop ly čioje, 4330 S. California Avenue, Chicago, nuo 9 val. ryto iki
10:15 val. r. Šv. Mišios aukojamos Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje 2745 W 44th Str. Chicago, 10:30 val. ryto.

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Kauno Jėzuitų

gimnazijai.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsi -

svei kinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona Elena

Laidot. direkt. Jerry Daimid (773)-523-0440

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienį ir ketvirtadienį, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGInė PAGALBOS LInIJA
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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

� Dėl pirmadienio, liepos 11 d., rytą
praūžusios audros nutrūko elektros tie-
kimas „Draugo” ir aplinkiniams pasta-
tams. Šią savaitę išeis jungtinis antra-
dienio-ketvirtadienio numeris. Redak-
cija.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) penktadienį, liepos 15 d. 7:30
val. v. maloniai kviečia į dokumentinio
filmo ,,Children in Exile” peržiūrą ir susi-
tikimą su filmo režisieriumi Christopher
Swider. Filmas rodomas ir pokalbis vyks
anglų kalba. Filmas taip pat bus rodo -
mas liepos 16–21 d. 12 val. p. p. Ma -
lo niai kviečiame ateiti pusvalandžiu
anks čiau ir apžiūrėti istorinę parodą
,,Smurto kronika” ir vaikų meno parodą
,,Ką man papasakojo tėvai apie tremtį ir
tremtinių gyvenimą Sibire?”

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) liepos 17 d. 10:30 val. r.
šv. Mišių metu prisiminsime narsius la -
kūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną bei
paminėsime jų istorinio skrydžio 78-ą -
sias metines. Šv. Mišias atnašaus kun.
dr. Kęstutis Trimakas, o iškilmingoje ei -
se noje dalyvaus Generolo Teodoro Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa.  

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje liepos 17 d., sekmadie-
nį, 10:30 val. r. bus auko ja mos šv. Mi -
šios už didvyrius Darių ir Girėną. Po Mi -
šių parapijos salėje šventės atidarymas,
pietūs, meninė programa, veiks baras.
Organizuojamos vaikų krepšinio parodo -
mo sios varžybos. Turinčius klausimų
pra šome skam binti į kleboniją tel. 773-
776-4600 Audrai.  

� ,,Ekspedicija ,,Misija Sibiras 2009”
vyko Kazachstane. Jos dalyviai lankėsi
buvusių politinių kalinių lagerių teritori-
jose. Filmas apie šią ekspediciją Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) bus
rodomas liepos 23 d. ir 29 d. 12 val. p.
p. Kaina – 5 dol. Daugiau informacijos
tel. 773-582-6500, arba www.balze
kasmuseum.org

� Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Mari -
jos Gimimo parapijoje (Marquett Park)
prasidės rugsėjo 4 d. ir tęsis iki rugsėjo
11 d. Savaitės dienomis šv. Mišios bus

aukojamos 10 val. r. Sekmadienį, rug -
sėjo 11 d., visus kviečiame į Šiluvos at -
lai dų uždarymą ir procesiją.

� Jaunimo centro valdyba praneša, kad
tradicinė, kasmetinė lėšų telkimo vaka -
rienė vyks 2011 m. gruodžio 4 d. Jau -
ni mo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
Maloniai prašome kitas organizacijas
dalyvauti šiame renginyje ir tą dieną ne -
skelbti savo renginių. 

� Susiartinimo šventė vyks liepos 24 d.
Švč. Mer gelės Marijos Nekalto Prasi dė -
jimo se selių sodyboje (600 Liberty
High  way Put nam, CT 06260). Prog ra -
moje: 11 val. r.  šv. Mišias aukos vysk.
M. Cote; 12 val. p. p. – pietūs; po
pietų – užsiėmimai, pramogos, susitiki-
mai;  3 val. p. p.  Neringos stovyklauto-
jų prog ra ma; 4:30 val. p. p. – didžiųjų
dovanų  traukimas. 

� Rugpjūčio 20–21 dienomis New Jer -
sey vyks antrasis krepšinio turnyras Ar -
tū  ro Karnišovo taurei laimėti. Pradžia
šeš  tadienį, rugpjū čio 20 d. 9 val. r. Se -
ton Hall University (400 S. Orange Ave.,
South Orange, NJ 07079). Po varžybų
Es tų namuose (4 Cross St., Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527 vyks vakaro nė. Re -
gis tra cijos mokestis 250 dol. Pra šoma
da  ly vius kuo skubiau užsiregis t ruoti.
Dau giau informacijos suteiks Sta nis lovas
Kavaliauskas tel. 917-572-2045; el. paš -
tu herbysta@yahoo.com ar ba Dai  nius
Sa kavickas tel. 732-552-9818.

54-osios Gold Coast Art Fair, kurią suruošė ,,Amdur Productions” liepos 9–10
dienomis vyko Grant Park, Chicago, IL. Festivalyje dalyvavo ir lietuvės dailininkės
Irena Šaparnienė, Rasa Saldaitis, Dovilė Riebschlager, Loretta Petraitis.

Rasos Saldaitis palapinė festivalyje.              Ramunės Kubiliūtės info ir nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

2008 m. minėjome Šiluvos Marijos ap-
sireiškimo 400-ąsias metines.

Pasaulio lietuvių centro sodelyje giedamas Lietuvos himnas. 
LR generalinio konsulato archyvo nuotr.

Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės –
ka raliaus Mindaugo karūnavimo –
dieną Čikagos ir Detroit lietuviai su -
sirinko vieningai giedoti Lietuvos
him  no.

LR Generalinis konsulatas Čika-
goje, JAV LB Lemonto apylinkė bei
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga (ŠALSS) subūrė tautiečius
Pasaulio lietuvių centro sodelyje, kur
kartu lietuviškas dainas dainuoti
kvietė Stasė ir Vytas Jagminai, kon-
certavo pop choras „Svajonė”. Šven-
tės metu vyko viktorina, kuriai klau -
simus rengė istorikas, Aberdeen
University doktorantas Mindaugas
Šapoka. Susirinkusius pasveikino
LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Ji taip pati per-
skaitė LR užsienio reikalų ministro
A. Ažubalio sveikinimo laišką lietu-
vių bendruomenėms, kurį tautiečiai
sutiko nuoširdžiais plojimais.

8 val. v. apie du šimtai Čikagos
lietuvių su gie dojo himną, buvo ap -
dova noti ge riau siai į viktorinos klau -
simus at sa kę šventės dalyviai. Nuga -
lėtojui įteiktas Lietuvių Fondo įs -
teigtas prizas – Joanos Pal tarokaitės-
Valai tie nės paveikslas „Ru duo” (alie -

jinė tapyba, 1985 m.). Renginį parėmė
Pa saulio lietuvių centras ir Lietuvių
Fondas.

Jau trečius metus himnas buvo
giedamas ir restorane „Kunigaikščių
užeiga”. Ten svečiams koncertavo
mu zikantai Algimantas ir Ligita
Bar niškiai, buvo rodomas filmas
„Lie tuvos krepšinis 1920–2004”, čia
taip pat vyko viktorina. 8:30 val. v.
jūrų šaulių kuopa iškilmingai įnešė
Lie tuvos Respublikos, JAV vėliavas
ir pa kvietė sugiedoti himną. Šventės
pabaigoje parduotuvės „Lietuvėlė” ir
konsulato Čikagoje parengtais su ve -
nyrais buvo apdovanoti geriausi vik-
torinos dalyviai, o pagrindiniam nu -
galėtojui įteiktas didelis „Kuni -
gaikščių užeigos” šakotis.

Šiais metais prie pilietinės akci-
jos prisijungė ir Michigan valstijos
lietuviai. LR garbės konsulas Detroit
Algis Zaparackas tautiečius himną
giedoti pakvietė Dievo apvaizdos kul -
tūros centre. Į kvietimą atsiliepę jau-
nimo stovyklos „Dainava” daly viai
himną giedojo kartu su visa Lietuva.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

Čikagos ir Detroit lietuviai vieningai
giedojo Lietuvos himną

Lietuvių Operos valdyba praneša, 
jog JAV Imigracijos departamentas
pagaliau suteikė vizas į Franz Lehar
operetės ,,Grafas Liuksemburgas” 

pastatymą iš Lietuvos atvykstantiems
atlikėjams. 

Spektaklis įvyks š. m. rugpjūčio 28 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. 

Morton High School Auditorium
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 60804).

Maloniai kviečiame visus į 55-tąjį
jubiliejinį Operos sezoną! 

Tel. pasiteiravimui 630-833-1893
(prašome palikti žinutę). Dirigentas Julius Geniušas.


