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Medininkai (ELTA) – ,,Branduo-
linio saugumo kompetencijos centras
(BSKC) atidarytas Medininkuose
esančioje Pasieniečių mokykloje, –
svarus Lietuvos indėlis į tarptautinę
kovą su branduolinių medžiagų kon-
trabanda”, birželio 4 d. per šio centro
atidarymo iškilmes sakė užsienio rei-
kalų viceministras Evaldas Ignatavi-
čius. 

BSKC įkurtas Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) padaliny-
je. Centro įsteigimas – ilgų ir sudė-
tingų Lietuvos, Tarptautinės atomi-
nės energetikos agentūros ir kitų už-
sienio partnerių konsultacijų ir dery-
bų rezultatas. 

Kovo 27 d. vykusiame branduoli-
nio saugumo šalių vadovų susitikime
TATENA vadovybė pažadėjo visoke-
riopą pagalbą Lietuvoje tuomet dar
kurtam Branduolinio saugumo kom-
petencijos centrui. Pagrindinis BSKC
veiklos tikslas – atsakingų institucijų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
branduolinės saugos srityje, bendra-
darbiavimo ir tarpusavio sąveikos
stiprinimas. Centras kaups informa-
ciją apie Lietuvoje ir užsienyje vyk-

domus darbuotojų mokymus bran-
duolinio saugumo srityje, atliks jų
poreikio analizę ir rengs metinius
mokymo planus. Naujasis padalinys
taip pat rengs mokymo programas ir
priemones, rūpinsis branduolinio
saugumo mokymams ir pratybomis

reikalingos infrastruktūros sukūri-
mu bei plėtra, informacinių leidinių
leidyba, atstovavimo šaliai vietiniuo-
se ir tarptautiniuose seminaruose,
konferencijose, susitikimuose bran-
duolinio saugumo užtikrinimo ir VSAT
pareigūnų mokymo klausimais.
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Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas kviečia į Čikagą
Vilnius (,,Pasaulio lietuvio” in -

fo) – Pasaulio lietuvių ekono mi kos fo -
rumas (PLEF), jau tapęs gražia tradi-
cija, šiemet ketvirtąjį kartą bus or -
gani zuojamas rugsėjo 21–22 die nomis
Čikagoje.

Pasak renginio organizatorių,
šių metų PLEF’o tikslas – parodyti,
ko kį ekonominį pažangą Lietuva pa -
siekė per pastaruosius  metus, kaip
sėk mingai susitvarkė su visą pasaulį
krėtusia ekonomikos krize ir kad
šiuo me  tu ji yra viena iš sparčiausiai
augan čių ekonomikų Europoje. Sie-
kiama pri statyti perspektyviausias
ir kon ku  rencingiausias šalies verslo
sritis bei parodyti didžiules galimy-
bes in ves  ticijoms ir bendradarbia-
vimui, ku rį šiuo metu turi Lietuva.

Į Čikagą PLEF ateina su skambiu
pavadinimu – ,,Defining Opportu ni -
ties. Lithuania’s Turnaround”. Foru -
me kvie čiami dalyvauti verslo, moks-
lo, kultūros atstovai  ir jo metu pasi-
dalinti savo patirtimi ir įžvalgomis.

PLEF’ą organizuoja Lietuvos
verslo kon  federacija kartu su valsty-

biniais partneriais: LR užsienio rei-
kalų ministerija, LR ūkio  ministeri-
ja, VšĮ ,,Ver sli Lietuva”, VšĮ ,,Inves-
tuok Lie tuvoje”, Mokslo, inovacijų ir
techno logijų agentūra.

PLEF’o  ištakos – Pasaulio lietu-
vių verslininkų suvažiavimai, įvykę
1990 ir 1992 metais. Pirmajame  PLEF,
vykusiame 2009 m., dalyvavo 320
vers lo atstovų iš 32 pasaulio šalių.
2010 m. Forumas vyko Londone, da ly-
vavo daugiau nei 200 verslinin kų,
vadovų, finansų ir ekonomikos žino-
vų iš Lie  tuvos, Jungtinės Kara lystės,
JAV, Danijos, Brazilijos. 2011 m. Foru-
mas vy ko kartu su Pasaulio lie tuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumu.
Dviejų dienų renginyje apsilankė per
500 dalyvių iš 22 pasaulio šalių.

Lietuvoje atidarytas naujas branduolinio saugumo centras 

Vilnius (ELTA) – Ateinančią sa-
vaitę, birželio 11–13 dienomis, Lietu-
voje rengiamas penktasis Garbės
konsulų suvažiavimas, kuriame daly-
vaus beveik 100 konsulų iš daugiau
kaip 50 valstybių. Pirmoji suvažiavi-
mo diena numatyta Taujėnuose, Uk-
mergės rajone. Ji bus skirta Lietuvos
ekonomikos plėtros klausimams ap-
tarti. Garbės konsulams bus prista-
tyti Lietuvos transporto ir ryšių sek-
torių laimėjimai ir svarbiausi planai,
energetinio saugumo strategija ir
pagrindiniai darbai šioje srityje –
suskystintų gamtinių dujų terminalo
ir naujosios atominės elektrinės sta-
tybos projektai. 

Vilniuje birželio 12 d. garbės kon-
sulai susitiks su LR prezidente Dalia

Grybauskaite. Prezidentūroje ren-
giamoje diskusijoje bus nagrinėjami
artėjančio šalies pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai tikslai bei
garbės konsulų vaidmuo, konsulinės
pagalbos klausimai. Tą pačią dieną
svečiai apsilankys Valdovų rūmuose,
kur bus surengtas Lietuvos kultūros
pristatymas ir diskusijos. 

Birželio 13 d. suvažiavimo daly-
viai Užsienio reikalų ministerijoje
susitiks su departamento atstovais,
atsakingais už regioninio bendradar-
biavimo ir konsulinius klausimus.
Vėliau konsulai dalyvaus susitikime
su Lietuvos verslo atstovais. Sve-
čiams bus pristatytos tarptautinių
renginių organizavimo Lietuvoje ga-
limybės, bus diskutuojama apie ša-

lies informacinių technologijų, laze-
rių gamybos, sveikatinimosi turiz-
mo, transporto ir logistikos paslaugų
galimybes. 

Šiuo metu Lietuva turi 170 gar-
bės konsulų 74 šalyse. Daugiausiai jų
yra JAV – 18, Italijoje ir Norvegijoje –
po 8, Vokietijoje – 7, Danijoje – 6. Dau-
giau kaip pusė garbės konsulų atvyks
iš Europos valstybių. Taip pat laukia-
ma svečių iš Brazilijos, Čilės, Domi-
nikos Respublikos, Irako, Indonezi-
jos, Kirgizijos, Kolumbijos, Libano,
Mongolijos, Maroko, Nigerijos, Oma-
no, Pakistano, Peru, Pietų Afrikos,
Pietų Korėjos, Singapūro, Sirijos ir
kitų valstybių. Garbės konsulų su-
važiavimai Lietuvoje rengiami nuo
2001 metų.

LR garbės konsulai penktą kartą rinksis į suvažiavimą

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse ir užsienio reikalų viceministras Evaldas Igna-
tavičius (pirmas iš dešinės) centro atidarymo iškilmėse.                                           ELTA nuotr.



Ne�vieną�turėjo�nustebinti�praėju-
sią�savaitę�Washington,�DC�įsikūrusios
organizacijos� ,,The� National� Press
Club”�(NPC)�paskelbta�žinia�apie�Algir-
do�Paleckio,�Lietuvos�politinės�partijos
,,Socialistinės� liaudies� frontas”� vado-
vo,�viešnagę�JAV.�Birželio�7�d.�Paleckis
dalyvaus� NPSC� diskusijoje,� kurioje� jis
ketina�kalbėti� ,,apie�savo�kovą�už�kal-
bos� laisvę� Lietuvoje”.� Tarp� įdomesnių
Paleckio�biografijos�faktų�yra�ir�tai,�kad
2007�m.�jis�įkūrė�Kubos�draugų�klubą,
jis� taip� pat� yra� organizacijos� ,,World
Without�Nazism”�tarybos�narys.�Pasak
internetinio� šaltinio,� šią� organizaciją
Estijos�slaptoji�tarnyba�apibūdina�kaip
Rusijos� propagandinę� organizaciją.
Paleckis,�neseniai�pareiškęs,�jog�,,1991
m.�sausio�13-osios�naktį�patys�lietuviai
šaudė� į� savus”,� stojo� į� teisinę� kovą� su
Lietuvos�valstybe.�Neturėkime�iliuzijų,
jog�birželio�7�d.�Paleckis�susilaikys�ne-
kalbėjęs� ir� apie� Sausio� 13-osios� įvy-
kius.� Esame� liudininkai,� kaip� Paleckio
ir�jo�šalininkų�propagandinis�voratink-
lis�pamažu�driekiasi�ir�šiapus�Atlanto.
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Redakcijos žodis Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras (LTSC)
šiemet švenčia 30 metų

sukaktį, todėl mūsų jubilieji-
niame ženkle minimi 1982 ir
2012 metai. Tačiau Centro gra-
finiame ženkle matyti  ir 1946
m. Kodėl ir šie metai yra
mums svarbūs? 1946 m. buvo
įkurtas Pasaulio lietuvių ar-
chyvas – didžiausias LTSC padalinys.
Jį DP stovyklose Vakarų Vokietijoje
pradėjo kaupti emigravęs lietuvių
inteligentas, tikėjęs, kad svarbu rink-
ti ir išsaugoti tai, ką lietuviai kūrė
tremtyje. Kitaip tariant, jo nuomone,
vien veikti ir kurti nepakako – rei-
kėjo išsaugoti ir darbo vaisius, kad
ateities kartoms atitektų įvairiapu-
siškas kultūrinis paveldas, kad lietu-
vių bendruomenė būtų ne šiaip sau
aktyvi, bet protingai bei sąmoningai
aktyvi. Tas inteligentas, nepakelia-
momis sąlygomis triūsęs DP stovyk-
lose, buvo Vincentas Liulevičius, dr.
Vėjo Liulevičiaus, AABS prezidento,
senelis. Galiu užtikrinti jį ir jo šeimą,
kad jo senelio darbas buvo išsaugo-
tas, tebetarnauja ir toliau tarnaus
daugeliui žmonių.

Beje, mes turime ir senesnį, ta-
čiau mažesnį padalinį – Žilevičiaus-
Kreivėno lietuvių muzikologijos ar-
chyvą. Profesorius Juozas Žilevičius
pradėjo rinkti natas, programas, fo-
tografijas ir muzikinius instrumen-
tus 1920 m. Sankt Peterburge, Rusi-
joje, o 1929 m. atsigabeno savo gausė-
jantį archyvą į JAV. Medžiagą kaupė
iki mirties. 1987 m. jo archyvas buvo
sujungtas su LTSC Juozo Kreivėno
muzikiniu archyvu ir, prabėgus 92
metams, tebetęsia savo veiklą.

LTSC buvo įkurtas 1982 m., kaip
skėtinė organizacija (angl. umbrella
organization), koordinuojanti keletą
bibliotekų ir archyvų, tokių kaip
Pasaulio lietuvių archyvas ir Peda-
goginis lituanistikos institutas. Per
paskutinius dešimtmečius jis su-
kaupė privačių bei kitų institucijų
kolekcijų ir pasipildė naujomis. Da-
bartiniai Centro padaliniai yra:

• Pasaulio lietuvių archyvas
• Pedagoginis lituanistikos insti-

tutas
• Lituanistikos institutas
• Žilevičiaus-Kreivėno muzikolo-

gijos archyvas
• Jono Dainausko biblioteka ir

archyvas
• Lietuvių medicinos muziejus ir

archyvas
• Stasio Budrio lietuvių fotoar-

chyvas
• Lietuvių genocido tyrimo cen-

tras Amerikoje
• Ramovėnų laisvės kovų muzie-

jus
• Periodinių leidinių skyrius
• Vaizdinių-garsinių priemonių

skyrius
• LTSC meno archyvas
• Lietuvių muziejus
Centras išleido daugiau nei pen-

kiasdešimt mokslinių knygų, jo pas-

laugomis naudojosi lietuviai ir ne lie-
tuviai mokslininkai bei studentai iš
Lietuvos ir viso pasaulio, kurie, rem-
damiesi mūsų kolekcijose aptikta in-
formacija, parašė daug knygų ir
straipsnių. 

LTSC išaugo į didžiausią litu-
anistikos akademinį archyvą ir kny-
gų leidėją už Lietuvos ribų ir toliau
auga tokiu greičiu, kad ketina įsigyti
nuosavas patalpas. Planuodamas sa-
vo ateitį trims dešimtmečiams į prie-
kį, LTSC stengiasi tapti labiau išsi-
vysčiusia institucija, kuriančia fi-
nansinius ir rinkodaros planus, stip-
rinančia bendradarbiavimą su verslu
ir kitomis institucijomis bei siekian-
čia veiksmingai panaudoti savo fi-
nansinius išteklius archyvuojant tu-
rimas kolekcijas, kuriant skaitmeni-

nę jų bazę, kuri savo ruožtu būtų
susieta su kitų institucijų duome-
nų bazėmis. Tai mums leis nepaisy-
ti erdvės bei laiko apribojimų ir siek-
ti neribotų galimybių toliau plėto-
jant lituanistikos ir baltistikos moks-
lų sritis. Taip mes labiau negu bet
kada būsime savo likimo šeiminin-
kai.

Vienas šios veiklos rezultatų yra
išaugusios bendradarbiavimo pasau-
liniu mastu kultūros ir mokslo sri-
tyse galimybės. Mūsų istorijos vin-
giai pavertė mus pasaulio tautomis.
Karai, migracijos, okupacijos, depor-
tacijos ir ekonominis nepriteklius
nubloškė mūsų žmones už jų valsty-

binių bei etnografinių sienų.
Nepaisant to, mes nesame be-
jėgiai. Mes gyvename ir ku-
riame visame pasaulyje. Mes
iš tiesų esame ,,Globali Bal-
tija”, ir ši taip vykusiai pava-
dinta konferencija yra dar vie-
nas šio kultūrinio ir mokslinio
reiškinio įrodymas.

Nugriovus Berlyno sieną
ir atkūrus Baltijos valstybių neprik-
lausomybę, atsirado metančių šiai
prielaidai iššūkį ir tvirtinančių, kad
dabar kultūrinei ir mokslinei dias-
poros veiklai galima leisti nuvysti ir
mirti, nes skirsime dėmesį gimti-
nėms. Jie priešinasi ,,Globalios Bal-
tijos” koncepcijai. Mes, lietuviai, tai
aiškiai girdime savo bendruomenėje,
kai kalba pakrypsta apie mūsų bib-
liotekas ir archyvus: ,,Uždarykit, su-
pakuokit ir išsiųskit viską namo.”
Mano nuomone, tai neįvyks.

Jie sako siųsti viską namo, bet
kur tie namai? Kas mums, baltams,
yra namai? Tiems iš mūsų, kurie gi-
mė tremtyje, žemės prie Baltijos jū-
ros yra namai mūsų širdyse. Tuo tar-
pu po pasaulį išsibarsčiusios lietu-
vių, latvių ir estų bendruomenės, ku-
riose mes gyvename ir kuriame, taip
pat yra namai! Negalime to neigti ir
pasukti istorijos laikrodžio rodyklės
atgal. Negalime pulti į apgaulingą
užuovėją.

Taigi mes ne tik gyvename ir ku-
riame, bet ten, kur gyvename, turime
ir kaupti, platinti ir skleisti. To ne-
darydami išduotume savo kultūrą,
savo paveldą ir šią šaunią akademinę
iniciatyvą. Išduotume a. a. Vincentą
Liulevičių, rinkusį archyvinę me-
džiagą DP stovyklose. Išduotume to-
kius žmones kaip Maira Bundza,
kuri stengiasi išsaugoti latvišką
kultūrą bedirbama Western Michi-
gan University, ir Maie Barrow, kuri
vadovauja Estijos archyvams Austra-
lijoje. Išduotume save – estus, latvius
ir lietuvius, dirbančius mokslo so-
duose vardan savo tautos ir paveldo.
Mes negalime leisti ir neleisime, kad
taip nutiktų.

Atidarymo� žodis� tartas� 23-osios� tarp-
tautinės� Baltijos� studijų� konferencijos
,,Globali�Baltija:�ateinantys�dvidešimt�metų”
metu,�University�of�Illinois�at�Chicago,�2012
m.�balandžio�26�d.

Dr. Robertas Vitas – Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro tarybos pir-
mininkas.

Namai ir paveldas yra
ten, kur plaka širdis

DR. ROBERTAS VITAS

Nugriovus Berlyno sieną ir atkūrus Baltijos valstybių
nepriklausomybę, atsirado metančių šiai prielaidai iššūkį ir
tvirtinančių, kad dabar kultūrinei ir mokslinei diasporos veik-
lai galima leisti nuvysti ir mirti, nes skirsime dėmesį gim-
tinėms. (...) Mes, lietuviai, tai aiškiai girdime savo ben-
druomenėje, kai kalba pakrypsta apie mūsų bibliotekas ir
archyvus: ,,Uždarykit, supakuokit ir išsiųskit viską namo.”
Mano nuomone, tai neįvyks.

Iš k.: dr. Augustinas Idzelis, LTSC valdybos pirmininkas, dr. Jurgis Anysas, LTSC tarybos
narys, ir dr. Robertas Vitas, LTSC tarybos pirmininkas.
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Praeitą antradienį spaudos kon-
ferencijoje su Maltos preziden-
tu matėme prezidentę Dalią

Grybauskaitę tokią, kokią esame
pripratę matyti. Ji griežtai, be jokių
užuolankų atsisakė atsakyti į žurna-
listo klausimą, ar Kauno apygardos
teismo teisėja Neringa Venckienė
gali eiti užimamas pareigas. Žurna-
listui pakartotinai iškėlus klausimą,
ji atsistojo ir užbaigė spaudos konfe-
renciją. Supraskite, kad prezidentė, o
ne žurnalistas, nulems spaudos kon-
ferencijos eigą.

Ryžtingi veiksmai ir drąsūs
sprendimai ženklina prezidentės vie-
šąją personą, žmogaus, kuris nevy-
nioja reikalų į vatą, iškviečia minist-
rus ant kilimo, atmeta galingų šalių
vadovų kvietimus susitikti. Bet vie-
nu klausimu prezidentės drąsos ir
ryžtingumo nėra nė kvapo – būtent
dėl visos Kedžių istorijos. Čia prezi-
dentė išsisukinėjo, siekė neįmanomo,
vylėsi kaip nors užtikrinti, kad vil-
kas būtų sotus, o avis sveika. Tik Či-
kagoje ji kalbėjo kaip prezidentė
turėtų kalbėti apie šį opų, visuomenę
skaldantį klausimą.

Nežinau, kodėl Grybauskaitė
taip neryžtingai elgiasi. Gal ji siekia
išsaugoti savo populiarumą, gal ji
nenori užpilti žibalo ant ugnies ir dar
labiau aitrinti visuomenės nuotaikų,
gal ji mano, jog yra daugiau tiesos
Venckienės pusėje? Kiekvienu atveju
ji neišnaudojo savo galimybių suma-
žinti aistras ir pasukti diskusijas dėl
mergaitės likimo ir Lietuvos teisėt-
varkos racionalesniu keliu.

Dar pernai balandžio mėnesį
Teisėjų garbės teismas siūlė Gry-
bauskaitei atleisti Venckienę už tei-
sėjų etikos pažeidimus. Prezidentė
atsisakė tai padaryti, sakydama, kad
nuobauda neatitiko pažeidimo. Vė-
liau ji teisino savo sprendimą, aiškin-
dama, kad reikia bausti ne už žo-
džius, o veiksmus. Bet žodžiai dažnai
yra veiksmai. Žodžiais duodame prie-
saiką, pažadame ar įsipareigojame
ką nors daryti, meluojame, įžeidžia-
me ir įskaudiname kaimyną, šmei-
žiame ir apšnekame, kurstome ne-

santaiką ir neapykantą, duodame
melagingus parodymus. Žmonės yra
traukiami baudžiamojon atsakomy-
bėn už savo „žodžius”, nes tie žodžiai
yra veiksmai.

Prieš kelis mėnesius prezidentė
tvirtino, kad teismo sprendimas per-
duoti dukrą motinai yra švelniai vyk-
domas. Kadangi tuo metu mergaitė
buvo Drąsiaus Kedžio šeimos, o ne
motinos priežiūroje, švelnus vykdy-
mas niekuo nesiskyrė nuo nevykdy-
mo. Prezidentė žinojo, kad Venckienė
sąmoningai nevykdė teismo nuos-
prendžio, bet nedrįso ar nenorėjo to
sakyti. Čikagoje ji prabilo aiškiai ir
įtaigiai. Ji nurodė, kad abi pusės pra-
dėjo dalinti mergaitę kaip daiktą,
neleido nei vienai, nei kitai džiaugtis
ja. Grybauskaitė pabrėžė, kad „jeigu
aš galėčiau pasakyti, kur yra teisybė
ir kas teisus, būčiau seniai sutvar-
kiusi”, bet pripažino, kad nežino tie-
sos šioje labai sudėtingoje istorijoje.
Prezidentė pažymėjo, kad ji negali
nurodinėti teismams, kokį nuos-
prendį jie turi priimti, arba reikalau-
ti, kad jie atšauktų sprendimą, ir tik-
rai negali raginti žmonių nevykdyti
teismo sprendimų. Negalima nepai-
syti įstatymų, nors galima juos keisti
ir stengtis, kad jie būtų geresni.

Sugrįžusi į Lietuvą, ji vėl pradėjo
aptakiai kalbėti ir rodyti palankumą
Venckienei. Po minėtos spaudos kon-
ferencijos prezidentės spaudos tarny-
ba nurodė, kad Venckienė bus at-
leista, jei teismas pripažins ją kalta,
ir „įsiteisės apkaltinamasis nuos-
prendis”. Bet teisėjas nėra eilinis val-
stybės tarnautojas ar klerkas. Iš jo
galima ir reikia tikėtis daugiau negu
tai, kad jis nepažeis įstatymų. Venc-
kienė ne tik ragino, bet ir pati ne-

vykdė teismo sprendimo. Tokiu elge-
siu teisėjas griauna teismų autori-
tetą, ir dėlto turi būti atleidžiamas iš
pareigų. Venckienė turi teisę reikšti
savo nuomonę, ypač jei ji mano, kad
pažeidžiamas teisingumas. Bet ji turi
atsistatydinti iš savo pareigų.

Sunku suprasti prezidentės mo-
tyvus. Kol Venckienė yra teisėja, ji
negali tiesiogiai dalyvauti politikoje.
Pašalinta iš pareigų, ji veikiausiai
perimtų vadovavimą partijai „Drąsos
kelias”, didintų partijos sėkmės ga-
limybes bei sumaištį šalyje. Gry-
bauskaitė gal siekia išvengti šio sce-
narijaus, bet Venckienė nėra taip
lengvai valdoma. Ji anksčiau ar vė-
liau įsijungs į rinkimų kampaniją.

Jei prezidentė manė, kad laiky-
damasi „neutraliai”, iš tiesų – nusi-
leisdama Kedžių šalininkams, ji kaip
nors laimės jų malonę, ji smarkiai
klydo. Prezidentė nepatenkino ir
negali patenkinti užkietėjusių šali-
ninkų norų, nes jai nevalia kištis į
teismų reikalus, o jie nėra linkę ieš-
koti kompromisų. Užkietėję Kedžių
šalininkai nori ar viliasi, kad prezi-
dentė kaip nors panaikins teismo
sprendimą, sugrąžins mergaitę Venc-
kienės globai, pasmerks teismo nuo-
sprendį įgyvendinusius pareigūnus.
Sunku kitaip paaiškinti jų nutarimą
rengti protestus prie Prezidentūros
bei daryti spaudimą prezidentei.

Sovietiniais laikais Centro komi-
tetas ir saugumas galėjo šokdinti
teismus, nurodyti, kam kelti bylą,
kokią bausmę skirti ir t. t. Tie laikai
negrįžtamai praėjo. Bet tebėra gal ir
nesąmoninga nostalgija santvarkai,
kur vienas žmogus, ar jis būtų caras
ar gensekas, gali „įvesti tvarką”. 

Savo nuolaidomis ir mėginimais

įtikti prezidentei nepasisekė pelnyti
Kedžių šalininkų palaikymo. Ji liks
priešu, kol nepatenkins visų jų rei-
kalavimų. Bet susidaro įspūdis, kad
ji dar viliasi kažkaip nukreipti jų
rūstybę, tad nesiryžta imtis jokių
veiksmų prieš Venckienę. Prezidentė
nėra vienintelė baikštuolė šiame rei-
kale. Darbo partija stengiasi atsiri-
boti, pasitraukdama iš Seimo komisi-
jos, svarstančios Venckienės teisinės
neliečiamybės panaikinimo klausi-
mą. Bet Darbo partija neįsivaizduoja
savęs drąsos etalonu.

Prezidentės dvilypė laikysena
kenkia teisėtvarkai, kuri išgyvena
didžiausią savo krizę nepriklausomy-
bės metais. Prezidentė nesukėlė kri-
zės. Esu linkęs gana teigiamai vertin-
ti jos pastangas pertvarkyti teismus
ir teisėtvarkos organizacijas, supras-
damas, kad tai ilgalaikis sudėtingas
darbas, kurio rezultatus matysime
tik po penkerių ar daugiau metų.

Grybauskaitė negali mėginti pa-
veikti sprendimų Kedžių bylose. Bet
pasitikėjimo krizės sąlygomis prezi-
dentė gali ir turi palaikyti teisinės
valstybės principus, pabrėždama,
kaip ji pabrėžė Čikagoje, kad nevalia
nepaisyti teismo sprendimo, nors
reikia keisti ir gerinti įstatymus. Ši-
tokių raginimų kol kas būta per
mažai, o jau minėtais veiksmais pre-
zidentė rodo perdėtą palankumų
tiems, kurie nepaisė teismo nuta-
rimų.

Prezidentė keliais sakiniais, net
keliomis kalbomis nepakeis visų
žmonių nuostatų. Bet ji gali padrą-
sinti tuos, kurie pasiryžę laikytis
įstatymų ar juos vykdyti. Perdavus
mergaitę motinai, aistros šiek tiek
aprimo. Jei mergaitės perdavimas
būtų įvykęs prieš du ar tris mėnesius,
vargu ar būtų susikaupusi ta nervinė
įtampa ar apgulties psichologija.

Kedžių bylos dar ilgai jaudins
Lietuvą. Pamatysime, ar prezidentė
drįs aiškiai pasisakyti ir duoti toną
visuomenės diskusijomis, ar, kaip
kadaise darė jos pirmtakas, už užuo-
laidų pasyviai stebės įvykius.

Delfi.lt

Ar prezidentei pasiseks 
įtikti ir avims, ir vilkams?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Kiekvieną pavasarį Europa su-
sėda prieš televizorius ir žiūri
,,Euroviziją” – kasmetinį po-

puliarių dainų konkursą, kurio nu-
galėtojas paaiškėja po visos Europos
balsavimo. Pirmasis Europos šalių
atlikėjų konkursas įvyko 1956 metais
Šveicarijos mieste Lugane. Tuomet
„Eurovizijoje” dalyvavo tik septynios
šalys: Nyderlandai, Šveicarija, Belgi-
ja, Vokietija, Prancūzija, Liuksem-
burgas ir Italija. Šiemet ,,Eurovizija”
vyko Azerbaidžano sostinėje Baku, ir
konkurse dalyvavo net keturiasde-
šimt dvi šalys. Konkursas rengiamas
šalyje, kurios atstovai laimėjo pas-
kutinį konkursą.

,,Eurovizija” yra populiariausias
Europos metų televizijos įvykis, su
kurio varžytis gali nebent Europos ar
Pasaulio futbolo čempionato rung-
tynės. Tačiau ,,Eurovizija” taip pat
bene daugiausia kritikuojamas metų
televizijos renginys, o socialinių tin-
klų amžiuje kritika liejasi kartu su
dainomis iš televizijos ekranų. Kiek-
vienais metais apstu nepasitenkini-
mo dainų lygiu, pernelyg apnuogin-
tais dainininkų kūnais scenoje, bet
labiausiai kritikuojama balsavimo
procedūra. 

Stebint ,,Euroviziją” akivaizdu,
jog dauguma šalių skiria balsus kai-
myninių valstybių atstovams (verti-
nama 12 balų sistema). Ypač solida-
rios Balkanų valstybės, todėl neretai

,,Eurovizija” pavadinama ,,Balkano-
vizija”, nors laimėti konkurso Bal-
kanų regiono atstovams nesiseka.    

Šiemet netgi buvo siūlančių ,,Eu-
roviziją” boikotuoti. Mat Azerbaidža-
nas, kuris teisę rengti konkursą įgijo
pernai laimėjęs Vokietijoje vykusį
konkursą, nelaikomas demokratine
šalimi, o  pagal spaudos laisvės in-
deksą yra 162 vietoje iš 179.

Prieš dvi savaites vykusios ,,Eu-
rovizijos” metu skaityti komentarus
,,Twitter” buvo netgi įdomiau, nei
stebėti atlikėjų pasirodymus. Dešim-
tys tūkstančių ,,Twitter” vartotojų
dalijosi savo įspūdžiais apie Europos
dainų konkursą ir netgi, kritikuoda-
mi jį, tik patvirtino, jog tai ypatingos
dėmesio sulaukiantis renginys.

Lietuva ,,Eurovizijos” dainų kon-
kurse dalyvavo 12 kartų. Sėkmin-
giausiai sekėsi specialiai ,,Eurovizi-
jai” suburtai grupei „LT United”.
Šeši žinomi Lietuvos muzikantai
traukė „We’re the Winners” („Mes
nugalėtojai”) ir buvo šešti ,,Eurovizi-

jos” baigiamajame rate. 
Latvija ir Estija jau yra laimėję

,,Euroviziją”, ir dešimtis tūkstančių
žiūrovų bei turistų priviliojantis kon-
kursas jau vyko Rygoje (2002 m.) bei
Taline (2003 m.).   

Lietuvos atstovas šių metų
,,Eurovizijoje” Donny Montell – Do-
natas Montvydas, dainavęs apie aklą
meilę („Love is Blind”), išsiskyrė tuo,

jog dalį dainos atliko ryšėdamas raiš-
tį ant akių bei akrobatikos triukais.
Aišku, šie elementai buvo itin aptari-
nėjami, nors lietuvis buvo neabejoti-
nai ir vienas stipriausių šių metų
Eurovizijos vokalistų.  

Donatas Montvydas užėmė ketu-
rioliktą vietą tarp 42 dalyvių, o dau-
giausia – 12  balų lietuviui skyrė Gru-
zija. 

Kitąmet viskas vėl prasidės nuo
pradžios – nuo diskusijų, ar verta
,,Eurovizijoje” dalyvauti, jei niekaip
nepavyksta jos laimėti, nuo Lietuvos
atstovo rinkimų, po kurių vyks gin-
čai, ar teisingai buvo pasirinkta. Ir
galų gale, kitų metų gegužę ,,Eurovi-
ziją” vėl stebės mažiausiai ketvirtis
Europos bei Lietuvos. Ir vėl slapta ti-
kėsis, jog šįkart tikrai nugalėsime.

,,Eurovizija” – 
laukiama ir peikiama
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

AR PRAŠVIS ,,NAUJA GADYNĖ”?

Gaila, kad Stasio Goštauto rašinys (,,Rūmai be valdovų”, ,,Draugo”
priedas, 2012 m. gegužės 26 d.) gerai ir teisingai aprašo padėtį. Dar daugiau –
gaila, kad nesimato, kada iš Lietuvos valdininkų prašvis  lietuviams saulė
arba, pasiskolinus iš anų laikų paraudonavusių lietuvių, – ,,nauja gadynė”. 

Gali būti, kad Valdas Adamkus nieko nenuveikė dėl to, kad, kaip
Goštautas rašo, jo rankos buvo surištos. Bet tada reikėjo ir paminėti, kad jis
pats jas sau surišo.

Donatas Januta
San Francisco, CA

LAIŠKAI 



Pal. Matulaičio maldos kortelių. Be-
sivaišinant gardžiais patiekalais
Strakšys pristatė viešnią – ses. Ma-
rijošiūtę. Ses. Ignė jau 40 metų tar-
nauja Pal. Matulaičio įsteigtai Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo seserų kongregacijai. Prieš dau-
gelį metų ji yra darbavusis Dainavos
stovykloje, netoli Manchester mieste-
lio, MI.

* * *
1987 metais švenčiant Lietuvos

Krikšto 600 metų jubiliejų popiežius
Jonas Paulius II lietuvį arkivyskupą
Jurgį Matulaitį (1871–1927) paskelbė
palaimintuoju. Lietuvos ir pasaulio
katalikai meldžiasi, kad jis būtų ka-
nonizuotas – paskelbtas šventuoju.  

Savo paskaitoje ses. Ignė susiejo
Sekminių šventę, tikėjimą, Šv. Dva-
sią ir Pal. Matulaitį. Ji pabrėžė, kaip
iškilios asmenybės gilus tikėjimas ir
tarnystė įkvepia sekti jo pavyzdžiu,
taip pat nušvietė  Pal. Matulaičio gy-
venimą, išskirdama tuos įvykius, ku-
rie padarė jį dvasios vedliu. Parodė
Pal. Matulaičio gyvenimui skirtą
vaizdo medžiagą. 

Prelegentė kalbėjo apie arki-

vyskupo nuveiktus darbus ir jo ne-
paprastą asmenybę. Ji pasidalijo min-
timis apie Pal. Matulaičio nuolankią
tarnystę Dievui ir pasišventimą Jo
valiai, apie kuriuos lietuviai turėjo
gana daug progų sužinoti. Ses. Ignė
skatino Pal. Matulaitį laikyti sau
pavyzdžiu, pasitikėti Dievo gailes-
tingumu ir pastebėti, kokie dalykai
veikia žmogaus gyvenime, kai taip
elgiamasi. 

Vysk. Matulaitis drąsino žmones
kibti į gerus darbus. Jo šūkis ,,Nu-
galėk blogį gerumu” (pasiskolintas iš
Šv. Rašto) skatina ne kovoti, o daryti
gera, tikint, kad gėris nugalės. ,,Kai
susiduri su blogiu, veik priešingai, –
sakė ses. Ignė. – Nesusitelk į tą blogį,
neik juo mušti priešo. Tiesiog veik
priešingai ir išmok daryti daugiau
gėrio.” Pal. Matulaičio raginimas
nugalėti blogį gerumu mus kviečia
eiti per gyvenimą tiesiu keliu. Ne-
turime skubėti kaltinti kitų, turime
suvokti, kad visi esame klystantys
žmonės. Reikia ne tik pagalbos – tu-
rime vieni kitus gerbti. Seselė Ignė
paskaitą baigė Matulaičio žodžiais:
,,Esu visa širdimi su Jumis. Sveikinu
visus ir laiminu.”

Po įdomios, turiningos ir jaut-
rios paskaitos ses. Ignė atsakė į da-
lyvių klausimus. Buvo kalbama Pal.
Matulaičio litanija ir speciali malda
priartinti kanonizaciją (paskelbimą
šventuoju). Nors ir trumpai, nes tą
patį vakarą viešnia turėjo išskristi į
Putnam, dar turėjome galimybę pa-
bendrauti su sesele Igne. 

Šv. Antano parapijos bendruo-
menės vardu Strakšys padėkojo ses.
Ignei už apsilankymą Michigan val-
stijoje, už įdomią, išsamią paskaitą
apie Pal. Matulaitį švenčiant artė-
jančią 25-erių metų beatifikacijos
sukaktį. Dėkodama Šv. Antano para-
pijos vardu šių eilučių autorė įteikė
ses. Ignei lauktuvių.

Parapijiečiai liko patenkinti
prasmingu sekmadieniu, skirtu pas-
kaitai, maldai, pamąstymams  ir ben-
dravimui su ses. Igne apie Pal. Ma-
tulaičio gyvenimą.
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Detroit/Southfield,�MI

Lietuvos vyskupai 2012-uosius
paskelbė Palaimintojo arki-
vyskupo Jurgio Matulaičio me-

tais. Šia ypatinga proga Detroit tel-
kinyje, abiejose lietuvių parapijose –
Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano – lan-
kėsi viešnia – Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo kongregacijos
vienuolė iš Putnam, CT, seselė Ignė
Marijošiūtė. 

Šeštadienį, gegužės 26 dieną, tik
atskridusi iš Putnam, ses. Ignė skaitė
pirmą paskaitą Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijoje, Southfield, MI. Po
išsamios ir turiningos paskaitos pa-
rapijos vardu klebonas Gintaras An-
tanas Jonikas, o parapijos tarybos
vardu – Janina Udrienė kaip padėkos
ženklą įteikė seselei Ignei dovanėlę –
knygą. Padėkojo už paskaitą, palin-
kėjo Dievo palaimos. Daugiau paben-
drauta besivaišinant.

Sekmadienį ses. Ignė aplankė Šv.
Antano parapiją. Palaimintojo arki-
vyskupo Matulaičio 25-erių metų
beatifikacijos šventė pradėta šv. Mi-
šių auka ir specialia jam skirta gies-
me. Šv. Mišias aukojo klebonas Joni-
kas, vargonavo Erik Bak. Šv. Raštą
skaitė parapijos Tarybos pirminin-
kas Antanas Strakšys. 

Maldose prisiminėme Pal. Matu-
laitį. Meldėmės ir už mūsų viešnią
seselę Ignę, kad ji nestokotų stipry-
bės, energijos ir Dievo palaimos
skleisti žodį apie Pal. Matulaitį. Au-
kas prie altoriaus nešė seselės Ignė ir
Zosė. Po komunijos skaitėme Švč.
Mergelės Marijos litaniją. Buvo išda-
lytos maldos kortelės su vyskupo
Matulaičio atvaizdu ir užrašu ,,2012 –
Palaimintojo Jurgio Matulaičio me-
tai”. Kitoje kortelės pusėje – maldelė,
kurią visi tikintieji ir sukalbėjo:
,,Visagali Dieve, mes meldžiame Ta-
ve, kad apdovanotum mus džiaugs-

mu paskelbiant Pal. Jurgį Matulaitį
šventuoju ir jo užtarimu suteiktum
reikalingiausių malonių: gyvenimo
palaimą, sveikatą, sėkmę darbuose, o
mūsų mirusiuosius priimtum į nesi-
baigiantį gyvenimą Tavo artumoje.
Amen.” Buvo pašventintos įrėmintos
Pal. Matulaičio maldos kortelės. Šv.
Mišias baigėme giedodami ,,Sveika
Marija”.

Gražus būrys parapijiečių ir
svečių susirinko parapijos salėje
priešpiečių, kuriuos parūpino Dievo
Apvaizdos parapijos šeimininkė
Regina Greenhalgh. Parapijos tary-
bos pirmininkas Strakšys pakvietė
kleboną palaiminti gausias vaišes ir
sukalbėti maldos. Prasmingos kun.
Joniko mintys palietė kiekvieno šir-
dį. Jis dar kartą padėkojo ses. Ignei
už atvykimą į Detroit bei Southfield
ir už paskaitą. Padėkos ženklan ir il-
gam prisiminimui įteikė prelegentei
koplyčioje pašventintų ir įrėmintų

Detroit telkinio lietuviai pagerbė Pal. Jurgį Matulaitį 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Žmonės susirinko Dievo Apvaizdos bažnyčioje pasiklausyti ses. Ignės (pirma iš kairės)
paskaitos apie Pal. Matulaitį.                                           Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Duok, Dieve, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo ir kaitros, ir meilės ugnies Tau ir Tavo Bažnyčiai.
(,,Užrašai”,�1913.�IV.�5)

Klebonas Gintaras A. Jonikas ir Janina Udrienė (d.) padovanojo ses. Ignei knygą.



Praėjusį šeštadienį, gegužės 26
d., Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Lemont, vyko JAV Lie-

tuvių Bendruomenės Vidurio Vaka-
rų apygardos suvažiavimas. Nežinia,
ar ateityje tikslinga tokį renginį
ruošti Memorial dienos savaitgalį,
kadangi ne itin gausus dalyvių skai-
čius rodo, jog daug kas vietoj tokio
renginio mieliau renkasi galimybę,
turint kelias išeigines dienas, ištrūk-
ti kur nors pailsėti. 

Vidurio Vakarų apygarda jungia
11 apylinkių: Brighton Park, IL, Ci-
cero, IL, East Chicago, IN, Minneso-
ta, MN, Greater St. Louis, IL, India-
napolis, IN, Lemont, IL, Marquette
Park, IL, Naperville, IL, Waukegan,
IL, ir Wisconsin, WI. Suvažiavime
dalyvavo 5-ių apylinkių atstovai. Pa-
gal JAV LB įstatus, apygardos pag-
rindinis tikslas yra derinti ir padėti
apylinkėms sėkmingai vykdyti jų
numatytus darbus.

Suvažiavimą pradėjo Vidurio Va-
karų apygardos valdybos pirmininkė
Birutė Kairienė. Buvo pagerbtos JAV
ir Lietuvos Respublikos vėliavos, ku-
rias įnešė Jūrų šaulių T. Daukanto
kuopos atstovai, sugiedoti JAV ir Lie-
tuvos himnai. Suvažiavimui pirmi-
ninkavo Kazimieras Laukaitis. Tylos
minute buvo pagerbti JAV LB miru-
sieji JAV LB nariai.

B. Kairienė pristatė suvažiavimo
svečius – Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybos pirmininkę Reginą
Narušienę, JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkę organizaciniams rei-
kalams Sigitą Šimkuvienę-Rosen. 

Taip pat buvo pristatyti apygar-
dos valdybos nariai: vicepirminin-
kas Algimantas Barniškis, sekretorė
Zita Litvinienė, iždininkė Genovaitė
Treinienė, atsakingas už visuomeni-
nius reikalus Sigitas Unguraitis, at-
sakingas už sportą Ernestas Lukoše-
vičius, atsakingas už kultūrą ir meną
Rimas Pažemeckas, kontrolės komi-
sijos pirmininkė Onutė Plečkaitytė,
komisijos narės Loreta Timukienė ir
Vilija Vakarytė. Buvo pristatyti su-
važiavime dalyvaujantys JAV LB
apylinkių Valdybų pirmininkai ir
JAV LB XIX Tarybos nariai Algi-
mantas Barniškis, Birutė Kairienė,
Ernestas Lukoševičius, Marija Re-
mienė, Milda Šatienė, Loreta Timu-
kienė, Vilija Vakarytė, Birutė Vilu-
tienė, Tarybos prezidiumo pirminin-
kas Juozas Polikaitis. 

B. Kairienė sakė, kad kol kas dar
nėra rinkimų į JAV LB XX Tarybą
rezultatų, tačiau ji pasiūlė ateityje
kandidatuojantiems į Tarybą žmo-
nėms pasirūpinti savo biografijų pri-
statymu rinkimų komisijoms, kurios
turi pasirūpinti, kad spaudoje laiku
pasirodytų kandidatų biografijos –
juk ne visi rinkėjai pažįsta kandi-
datuojančius žmones. J. Polikaitis ra-

gino susipažinti su Tarybos nutari-
mais ir aktyviai prisidėti prie jų vyk-
dymo bei priminė, kad XX Tarybos
pirma sesija vyks 2012 m. rugsėjo 28–
29 d. Atlanta mieste, Georgia valsti-
joje. 

Buvo pristatyta ir patvirtinta
suvažiavimo darbotvarkė. Praėjusių
metų protokolą perskaitė sekretorė
Zita Litvinienė, protokolas buvo pri-
imtas. Iždininkė Genovaitė Treinie-
nė pateikė finansinę ataskaitą. Buvo
pastebėta, kad ne visos apylinkės dėl
vienokių ar kitokių priežasčių renka
solidarumo mokestį. Apygardos kon-
trolės komisijos pranešimą perskaitė
Onutė Plečkaitytė. Komisija patikri-
no iždininkės kasos knygas ir rado
jas kruopščiai bei tvarkingai veda-
mas – tai iždininkės G. Treinienės
nuopelnas.

Po pertraukos pranešimus pris-
tatė apylinkių pirmininkai: Brighton
Park pirmininkė Salomėja Daulienė,
Cicero apylinkės pirmininkė Marija
Remienė, East Chicago apylinkės
pirmininkė Birutė Vilutienė, Lemont
apylinkės pirmininkė Violeta Valai-
tytė, Waukegan apylinkės vicepirmi-
ninkė Beata Ivanauskienė. Naper-
ville apylinkės pirmininkė Jūratė
Liutkienė ir Indianapolis pirminin-
kė Sigita Nusbaum atsiuntė ataskai-
tas, kurias perskaitė B. Kairienė. 

Buvo siūloma pagalvoti, kaip
atgaivinti neveiklias apylinkes. Buvo
iškelta mintis, kad gal reikėtų mažas
apylinkes sujungti. Pasak pasisakiu-
siųjų, pagrindinį darbą atlieka apy-
linkės, todėl apygardos uždavinys
turėtų būti padėti apylinkėms, su-
buriant bendram reikalui, bend-
riems renginiams. Kalbėjusieji siūlė
kuo didesnį dėmesį skirti lietuviš-
koms mokykloms, siekiant atgaivin-
ti, atnaujinti Bendruomenes.

S. Daulienė sakė, kad šiuo metu
Brighton Park apylinkėje yra 110 na-
rių, mokančių solidarumo įnašus.
Apylinkės pirmininkė pasiūlė apy-
gardai surengti gegužinę, kurioje
dalyvautų visos apylinkės, o surink-
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LORETA TIMUKIENĖ

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimui pasibaigus
tos lėšos būtų skirtos lituanistinėms
mokykloms. Anot S. Daulienės, jų
apylinkė išsilaiko ,,iš cepelinų, dešrų
ir kopūstų”, daugiau reikėtų su-
ruošti kultūrinių renginių. Brighton
Park apylinkės tikintieji tikisi, kad
jų apylinkės gyvenimas atgis iš Lie-
tuvos atvykus kunigui, tarp kitų pa-
rapijų aptarnausiančiam ir Brigh-
ton Park parapiją.

Cicero apylinkės pirmininkė M.
Remienė sakė, kad kadaise buvusioje
gausioje apylinkėje šiandien tėra 100
narių. Jie savo veiklą organizuojan-
tys taip, kaip jiems atrodo geriau. Per
ataskaitinį laikotarpį apylinkėje vy-
ko 9 renginiai, juos lietuviškoje spau-
doje visuomet plačiai aprašo Edvar-
das Šulaitis. 

East Chicago apylinkės pirmi-
ninkė B. Vilutienė pasidžiaugė, kad
jų apylinkė gražiai bendrauja su
amerikiečių valdžios atstovais. ,,Esa-
me didžios Lietuvių Bendruomenės
dalis, tad turime stengtis, kad ji gy-
vuotų ir stiprėtų”, – sakė B. Vilutienė.

Waukegan apylinkės vicepirmi-
ninkė B. Ivanauskienė palietė dvigu-
bos pilietybės klausimą. Pasak jos,
turime kalbėti ne apie dvigubą pilie-
tybę, o apie neginčyjamą prigimtinę
teisę į Lietuvos pilietybę. ,,Lietuvių
tauta turi būti vieninga, o ne su-
siskaldžiusi, bendras reikalas mus
jungia ir stiprina. Lietuvybė nėra
verslas. Negerai, kai iš žodžio ‘mes’
tampa ‘aš’. Pagalvokime, kokį pavyz-
dį rodome savo vaikams”, – savo
kalboje ragino B. Ivanauskienė. 

Vidurio Vakarų apygardos pir-
mininkė apžvelgė apygardos valdy-
bos darbus, nuveiktus nuo praeito
suvažiavimo. Anot pranešėjos, val-
dyba stengėsi palaikyti glaudžius
ryšius su visomis apylinkėmis – val-
dybos pirmininkė sakė daugiau dė-
mesio skyrusi Lemont, Naperville,
East Chicago, Indianapolis, Greater
St. Louis, Waukegan-Lake County
apylinkėms, jos pavaduotojas Algi-
mantas Barniškis – Brighton Park,
Cicero, Marquette Park apylinkėms.

Kiek leido galimybės, jie lankėsi
įvairių apylinkių renginiuose – A.
Barniškis dalyvavo East Chicago
apylinkėje vykusiame Vasario 16-
osios minėjime, B. Kairienė – Mar-
quette Park apylinkėje vykusiame
Dariaus ir Girėno minėjime. Valdy-
bos pirmininkė pasidžiaugė suak-
tyvėjusia kai kurių apylinkių veikla
– Indiniapolis, Waukegan apylinkių
žmonės labai aktyviai dirba ir na-
muose, ir bendradarbiauja su kito-
mis apylinkėmis; atgijo Marquette
Park apylinkė, aktyviau pradėjus
veikti parapijai. B. Kairienė kreipėsi
į apylinkių atstovus, ragindama juos
labiau reklamuoti savo veiklą per
spaudą, taip pat JAV LB interneti-
niame puslapyje, kvietė pranešti ir
apygardai apie vieną ar kitą įdomes-
nį renginį. ,,Jeigu patys savęs nepa-
rodysite, galite ir likti nepastebėti,
kad ir labai gerai dirbsite”, – sakė
pranešėja.

,,Lietuvių Bendruomenės pag-
rindinis tikslas yra lietuvybės, tau-
tiškumo išsaugojimas, šį lobį turime
perduoti ateities kartoms. Be abejo,
tam labai pasitarnauja švietimas”, –
tvirtino B. Kairienė. Pasak jos, valdy-
bos žmonės stengiasi palaikyti ryšį
su lituanistinių mokyklų vadovais,
aplankyti mokyklas bent jau pagrin-
dinių švenčių metu – per mokslo me-
tų pradžią, pabaigą, Vasario 16-tosios
minėjimą, Kalėdas. Apygardos ribose
veikia 7 lituanistinės mokyklos, iš jų
dvi yra pačios gausiausios Jungtinė-
se Valstijoje: Maironio (Lemont) ir
Čikagos lituanistines mokyklas lan-
ko beveik tūkstantis mokinių. JAV
LB Švietimo tarybos organizuotos
Vidurio Vakarų apygardos lituanis-
tinių mokyklų mokytojų konferenci-
jos metu už ilgametį darbą lituanis-
tinių mokyklų mokytojams buvo
įteiktos JAV LB Švietimo tarybos
skirtos dovanėlės. 

Valdybos pirmininkė pažymėjo,
kad net trys apygardos valdybos na-
riai (A. Barniškis, B. Kairienė ir E.
Lukoševičius) ir     Nukelta į 15 psl.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai.                                                                                                                                                     L. Timukienės nuotr.

Suvažiavime dalyvavo penkių apylinkių atstovai.Kalba PLB valdybos pirmininkė R. Narušienė.
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SKAUTYBĖS KELIAS

XIII  Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas

Čikagos jūrų skautų veikla su mokslų metų pabaiga nesibaigia. „Lituanicos" tunto jūrų skautų sueigos tęsiasi per vasarą. Nemuno, Šarūno ir Klaipėdos laivų bei Perkūno drau-
govės jūrų skautai kas savaitgalį ruošia skautų burlaivį „Baltija" ir žada buriuoti šią vasarą Michigan ežere. Dėl registracijos kreipkitės į j.b. j.ps. Viktorą Garbonką el. paštu:  vgar-
bonkus@ameritech.net.

Šių metų balandžio 12 d. vyko jau
tradicija tapęs Vincės Jonuš-
kaitės-Zau nienės (1901–1997)

dainininkių konkursas, pavadintas
žinomos dainininkės, ilgametės
Kauno Valstybinio teatro solistės
vardu. Tai nuo 2000 m. Lietuvos Mu-
zikos ir teatro akademijoje vykstan-
tis kasmetinis renginys, organizuoja-
mas Akademinio skautų sąjūdžio
Vydūno fondo iniciatyva (Či kaga),
padedant Studentų skautų or gani-
zacijai. Kaip ir kasmet, konkursą pa -
puošė išskirtinių balsų savininkės,
kurioms tai yra puiki galimybė to-
bulėti ir siekti pripažinimo.

Lietuvos Muzikos ir teatro aka -
de mijos didžiojoje salėje visą dieną
skam bėjo kūriniai pagal tradicinę
kon kurso programą. Konkurso daly -
vės turėjo padainuoti XVII–XVIII a.
ariją, XIX–XXI a. ariją, romansą, ori -
ginalų XX–XXI a. lietuvių kompozito-
riaus kūrinį ir lietuvių liaudies dai -
ną (be akompanimento). Ypatingas
dėmesys skiriamas lietuvių liaudies
dainos atlikimui, nes pati Vincė Jo -
nuškaitė-Zaunienė labai mėgo lietu-
vių liaudies dainas, gyvendama už -
sie  nyje skaitydavo paskaitas apie lie -
tuvių liaudies kūrybą.

Jaunoms talentingoms daininin -
kėms Vydūno fondas įsteigė keturias
pinigines premijas, taip skatindamas
jaunimą siekti scenos aukštumų bei
primindamas turtingą lietuvių voka-

lo meno istoriją. III
vietos premija atiteko
Julijai Karaliūnaitei
(koncert meisteris Sva-
jūnas Urnikis), II vie tos
premija – Loretai Kova-
levs ky tei  (koncertmeis-
terė Gražina Zalato -
rienė), o I vietos premija
– Agnei Stan  čikaitei
(koncertmeisterė Nijolė
Ralytė). Diplomas už
geriausiai atliktą lietu-
vių liaudies dainą ati-
teko Ais tei  Pilibavičiū-
tei  (koncertmeisterė Ni-

KAND. GINTARĖ LAUKYTĖ 
KAND. IEVA JANUŠONYTĖ

Vydūno  fondo įgaliotinė Lietu vo je  fil. doc. Jolita Kaša-
lynienė ir ank s tesnis įgaliotinis fil. Edmundas Kuli kaus-
kas.                                       Ramunės Matulevičiūtės nuotr.

Konkurso laureatės su Akademi nės skaučių draugovės ir Studentų skautų korporacijos ,,Vytis” korporan tais prie Vincės Jonuškaitės-Zau nienės portreto Karmen vaidmenyje, 1930 m.
Ramunės Matulevičiūtės nuotr.

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės XIII konkurso laureatės (iš kairės): trečios vietos laureatė
Julija Karaliū naitė, pirmos vietos laureatė Agnė Stan čikaitė, diplomą už geriausiai at -
liktą lietuvių liaudies dainą  laimė ju si Aistė Pilibavičiūtė ir antros vietos laureatė Loreta
Kovalevskytė.      Vaidoto Grigo nuotr.

jolė Baranauskaitė).
Vakare, po konkursinės progra -

mos, vyko laureačių koncertas,  prit -
rau kęs nemažai įvairaus amžiaus
klausytojų, kurie liko sužavėti jaunų -
jų dainininkių balsais ir kiekvieno
kū rinio jautriu atlikimu. Pasibaigus
renginio vakarinei daliai, organiza-
toriai pakvietė žiūrovus prie vaišių
stalo, kur visi galėjo pasidalinti savo
įs pūdžiais bei mintimis.

Studentų skautų organizacija
ypa tingai dėkoja Lietuvos Muzikos ir
teatro akademijai jau tryliktus me-
tus padedant organizuoti Vincės Jo-
nuš kai tės-Zaunienės konkursą, fil.
Joli tai Kašalynienei ir fil. Edmundui
Ku li kauskui, kurie nuoširdžiai atsto-
vau ja Vydūno fondui bei rūpinasi to -
kios gražios šventės įgyvendinimu
bei gyvavimu.
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Fort Wayne Science Center apsilankius

Skelbiamas tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas

Tarptautinis vaikų ir jaunimo
dai lės konkursas, skirtas Pa-
saulinei gyvūnų dienai: emble-

mos ir plakatų konkursas „Mes esa-
me atsakingi už tuos, kuriuos prisi-
jaukinome” (An toi ne de Saint-Exu-
pery) bei „Penkios laisvės” (toliau
vadinamas Konkur su) yra viena iš
jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo,
humaniškumo ugdymo formų.

Emblema, skirta Pasaulinei gy -
vūnų dienai pažymėti. Emblema, tai
sutartinis ženklas simboliškai reiš -
kiantis kokią nors sąvoką arba idėją. 

Plakatas „Mes esame atsakingi
už tuos, kuriuos prisijaukinome” tu -
ri perteikti žmogaus požiūrį į gy vū -
ną, jo atsakomybę, atjautą, pagalbą
silpnesniam, skatinimą globoti, rū -
pin tis gyvūnais bei švaria aplinka.
Tinkamas rūpinimasis gyvūno svei -
kata, laikymo sąlygomis, šėrimu už -
tikrina gyvūnų gerovę ir pagrin di -
nes gyvūnų teises.

Plakato tema „Penkios laisvės”
turi atspindėti prijaukintų, ūkinės
pa s kirties ir laukinių gyvūnų globos,
laikymo ir naudojimo pagrindines
nuos tatas. Norint patenkinti svar-
biausius gyvūnų poreikius reikia
atsižvelg ti į penkias laisves, kurios
at spindi (nusako) gyvūnų gerovę.
Šias laisves pirmoji nustatė Nepri -
klausomoji Jungtinės Karalystės vy -
riausybės patarėjų organizacija „Na -
minių gyvūnų gerovės taryba”. Pen -
kios laisvės: laisvė nekęsti al kio ir
troš kulio; laisvė nejausti skaus mo,
sužeidimų ir ligų; laisvė nepatirti
bai mės; laisvė nekęsti psichologinio
ar fizinio nepatogumo; laisvė norma -
liai elgtis.

Plakatas yra agitacijos rūšis –
šū  kis, jo kompoziciją sudaro vaizdi -

niai elementai, trumpas tekstas, ku -
ris agituoja, kviečia, kreipiasi; pvz.,
,,Globokim gyvūnus”, „Ką tu pada -
rei, kad gyvūnai nekentėtų?”, „Nesk -
riausk” ir panašiai. Plakatui būdin-
ga lakoniškumas, dekoratyvumas,
simbolika, ryškios spalvos, raiškus
šriftas (iškart turi būti  aišku, ką
nori pasakyti šiuo piešiniu). Plakato
ypatumas – teksto ir vaizdo vienybė.

Konkursą organizuoja Lietuvos
jaunųjų gamtininkų centras. Kon -
kurso partneris – Lietuvos Respub -
likos užsienio reikalų ministerija.

Konkurse gali dalyvauti Lietu -
vos bendrojo lavinimo, neformaliojo
švietimo mokyklų mokiniai, jauni-
mo kūrybiniai sambūriai, šeimos ir
užsienio lietuvių lituanistinio švieti-
mo įstaigų moksleiviai, atsiuntę
emb lemas ir plakatus tema „Mes
esame atsakingi už tuos, kuriuos pri-
sijaukinome” bei  „Penkios lais vės”.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Balandžio mėnesį aš su savo šei -
ma važiavau į Fort Wayne
miestą, Šiau   rės Rytų Indiana.

Ten mes apti kome Mokslo centrą
(Science Center) ir nutarėme į jį už-
sukti. Pastatas yra vidury lauko, bet
labai gražus. Anks čiau ten buvo elek-
trinė. Kai mes ten nuvykome iki už-
darymo buvo likę va landa ir penkio-
lika minučių. Mes užėjome ir paklau-
sėme, ar per tokį trumpą laiką mes
suspėtume viską apžiūrėti. Darbuo-
toja sakė, kad tam reikėtų tris su pu-
se valandos, tačiau jeigu mes sumo-
kėtume visą kainą, gautume kortelių
ir nemokamai galėtume  bet kada
grįžti. Mes sutikome. Tikrai daug ką
buvo galima ten daryti, bet laiko bu-
vo mažai. Vienas užsi ėmimas/užda-
vinys buvo išbalansuo ti aštuonias
vinis ant vienos vinies, ku ri yra
įkalta į lentą. Tai buvo labai įdomu,
bet negaliu išduoti, kaip tai pa dary-
ti – jums reikia ten nuvažiuo ti! Kitas
uždavinys – sudėti keturias plasti-
kines detales T raidės forma. Tai ne-
buvo taip lengva.

Po to buvo visiškai tamsi vieta.
Įėjus visiškoje tamsoje jau čiant sie-
nas reikėjo viską pereiti. Iš pradžių
buvo net truputį baisu, bet vėliau
pripratau ir žinojau, ką daryti. Visa

tai ir dar daugiau buvo pirmame
aukšte. Antrame aukšte buvo dar
dau  giau įdomių dalykų. Vienas užda -
vinys buvo nustatyti, kokio rei kia
spaudimo, kad mažas lėktuvas skris -
tų į nurodytų vėliavą/taikinį. Buvo
labai sunku ir net man nepa vyko.
Dar vienas užsiėmimas – atsi sėsti į
kėdę ir vaidinti, jog pristatai orų
progno zę, o už tavęs ekrane rodo oro
vaizdus. Buvo labai smagu. Tada
nuėjau į mažą kambarį, kur stovėjau
prieš lentą. Stovėjau bet kokioje
pozoje, kol trumpai blykstelėjo stipri
šviesa. Ta da nuėjau į šoną ir galėjau
pamatyti savo šešėlį ir pozą, kuria
stovėjau – beveik kaip nuotraukoje.

Pabaigoje radau įdomų užsiėmi -
mą iš fizikos pasaulio. Aš laikiau
vairą viduryje mažos platformos, ku -
ri gali suktis. Aš save pastūmiau ant
platformos, kad sukčiausi ir pakė-
liau koją. Tada aš pritraukiau koją
prie savęs. Taip padarius pradėjau
dvi gu bai greičiau suktis. Labai sma -
gu, bet man pradėjo skaudėti galvą.
Tada vienas darbuotojas atėjo ir pak-
lausė, ar mes nenorėtume pasiva -
žinėti ypa tingu dviračiu. Mums rei -
kėjo dar aukščiau laiptais užlipti.
Kai mes pa siekėme viršų, pamatėme
dviratį.  At rodė truputį baisu, nes
prak tiškai jis kabojo ore. Ratai buvo
metaliniai ir jie užsideda ant tokio

Straipsnio autorius Andrius (sėdi ant dramblio) su broliu Gyčiu prie Science Center,
Fort Wayne, IN.                                                                           Asmeninio albumo nuotr.  

Kūriniai vertinami 7–9 m., 10–12
m., 13–15 m., 16−21 m.  amžiaus gru -
pė se. 

Konkursas vyksta 2012 m. gegu-
žės 22 d. – rugsėjo 10 d. etapais.

Darbai priimami nuo 2012 m.
birželio 1 d. iki rugsėjo 17 d. su lyd -
raščiu (eksponatų sąrašu) ir ataskai-
ta adresu: Emblemos ir plakatų „Mes
esame atsakingi už tuos, kuriuos

prisijaukinome” (An toi ne de Saint-
Exupery) bei „Penkios laisvės” kon-
kursui, Lietuvos jau  nų jų gamtininkų
centras, Džiaug smo g. 44, Vilnius  LT-
11302. 

Darbai gali būti atlikti įvairia
tech nika: akvarele, guašu, tušu, krei -
de lėmis, pieštukais ir kt., plakatai –
ne mažesni kaip A3 formato, emble-
mos – ne didesnės kaip A5. Darbai
turi bū ti parengti rodymui bei pasi-
rašyti: nu rodytas kūrinio pavadini-
mas, au toriaus vardas, pavardė, kla-

sė, darbo vadovas (jeigu yra), švieti-
mo įstaigos pavadinimas, adresas.
Užrašas kli juo jamas dešiniajame ek -
s ponuoja mo piešinio pusės kam pe.
Gali būti ne daugiau nei 3 vieno au to -
riaus darbai. 

Organizatoriai turi teisę neeks -
ponuoti kūrinių, neatitinkančių nuo -
statų reikalavimų: neatitinka forma-
to reikalavimų, be užrašų, sutepti,
su lamdyti, nebaigti piešti ir pan.

Konkurso kūrinių paroda vyks
2012 m. spalio mėn.

Emblemas ir plakatus vertins
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro
direktoriaus įsakymu patvirtinta ko -
misija: dailininkai, mokytojai, vete -
rinarijos gydytojai. Vertinimo pag -
rin das: temos atskleidimas; formos ir
turinio originalumas, savitumas;
autoriaus ekologinis sąmonin gu mas;
meniškumas; estetiškumas.

Laimėtojai bus pakviesti daly-
vauti Konkurso baigmėje 2012 m. spa -
lio mėn. ir apdovanoti pagyrimo raš-
tais, diplomais, dovanomis ir rė mėjų
dovanomis.

Geriausi kūriniai, jei autoriai
sutinka, teikiami Centro metų kalen-
doriui, naudojami smulkiajai leidy-
bai. Laimėtojai skelbiami interne-
tiniame tinklalapyje www.gamti -
nin kai.lt 

Konkurso koordinatorė – Stasė
Mameniškienė, Lietuvos jaunųjų
gam  tininkų centro Biologinės įvai -
rovės skyriaus vedėja tel. 370-5267-
0060, el. paštas: 

s.mameniskiene@gam tininkai.lt 
Daugiau informacijos ir galite

rasti www.gamtininkai.lt

Lietuvos jaunųjų 
gamtininkų centro info

Pilkoji papūga  (žako) gyvena  Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

bėgio. Po dviračiu pritvirtintas 250
svarų svo ris. Kadangi svoris yra že -
miau bėgio, neįmanoma nukristi, nes
išbalansuoja žmogaus svorį. Gali va -
žiuoti ratu pirmyn ir atgal – po de ši -
ne yra platforma, bet po kaire yra tik
oras. Yra tinklas, jei gu nukristum,
bet tas tinklas vargu ar išgelbėtų.
Mano brolis Gytis važiavo pirmas ir
tada aš. Buvo labai keistas jausmas,
bet labai įdomu ir sma gu. Visa tai
galite pamatyti apsilankę http://

www.indianasnewscenter.com/fea-
tures/cool–science/Cool–Science–
11282011–134922783.html

Nusileidę atlikome paskutinę už -
duotį – įlipome į lankstomą kėdę ir
šokinėjome į viršų ir žemyn.  Jau -
čiausi lyg būčiau ant Mėnulio. Buvo
gana įdomu ir smagu. Deja, laikas
buvo eiti, nes muziejus užsidarinėjo.
Negaliu sulaukti, kada galėsiu su-
grįžti ir pamatyti tai, ko nepama-
čiau.
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Kernavėje – nauja archeologinės
vietovės ekspozicija

Valdovų rūmai. Lietuvos istorija atgyja šiandienėje istorijoje. Tai, kad vienu metu
skirtinguose Europos mies tuo se vyksta Lietuvos Didžiosios Ku nigaikštystės epochą
pristatantys renginiai, liudija, kad istorija bei kultūra išlieka nepavaldžios nei po liti -
nėms, nei ekonominėms permai noms. http://lt.remmers.com nuotr.

Valstybiniame Kernavės kultūri -
nia me rezervate, pasaulio paveldo
ob jekte, atidaryta nauja, moderni
Kernavės archeologinės vietovės mu-
ziejaus ekspozicija. Ji atidaryta re-
konstruotame mu ziejaus pastate,
pranešė rezervato direkcija.

Ekspozicijos atidarymas – be -
veik septynerius metus trukęs pro-
jektuotojų, statybininkų, archeologų
ir muziejininkų darbo išdava.

Muziejuje yra trys ekspozicijų
salės, kuriose pristatoma Kernavės
archeologinė vietovė, priešistorė ir
viduramžiai (XIII–XIV amžiai).

Po atnaujinimo parodų salių plo-
tas išaugo beveik penkis kartus, pa-
didėjo ir rodinių skaičius.

Unikalūs, daugiau kaip per tris
archeologinių tyrimų dešimtmečius
sukaupti vertingiausieji eksponatai
pristatomi teminiu-chronologiniu
bū du. Po ilgamečių, nuo 1979 metų
vykdomų, archeologinių tyrimų su-
kaupta per 20,000 radinių.

Anot pranešimo, greta archeolo -
ginių eksponatų pateikiamos archeo -
loginės rekonstrukcijos, o atkurtų ar -
chajiškų gamybos procesų ir gyveni-
mo būdo pristatymas vaizdo monito-
riuose leidžia ekspozicijos lankytojui
,,prakalbinti” eksponatus.

Įrengtos naujos edukacinės dirb-
tuvės, modernios restauravimo dirb-
tuvės, rinkinių saugyklos. 185 vietų
salė skirta edukacinių ir mokslo po -
pu liarinimo filmų rodymui, kultūri-
nio paveldo propagavimui, rengi-
niams.

Kernavės archeologinė vietovė –
daugiasluoksnis priešistorinių ver -
ty bių kompleksas. Išlikę nepažeisti
ar mažai pažeisti įvairių laikotarpių
priešistorinių gyvenviečių kultūri -
niai sluoksniai ir laidojimo pamink -
lai aprėpia visas epochas nuo epipa-
leolito iki ankstyvųjų viduramžių.
Kernavė, kaip ilgos apgyvendinimo
trukmės vieta, anot specialistų, ypač
svarbi viso Baltijos regiono priešis-
torei pažinti.

Kernavės pilys ir miestas sunyko
po 1390 metų kryžiuočių antpuolio.
Po jo gyventojai kūrėsi viršutinėje
Ne ries terasoje, palikdami iki šių
dienų beveik nepažeistus priešisto -
rės ir viduramžių kultūrinius sluok -
s nius.

Kultūrinis rezervatas čia įsteig -
tas 1989 metais siekiant išsaugoti te -
ri torinį kultūros paveldo objektų
kompleksą. Jame šiuo metu žinoma
ir įteisinta 18 archeologijos, istorijos
ir kultūros vertybių: penki pilia kal -
niai, Kernavės senojo miesto vieta
(XIII–XIV amžiai), Kernavės senosios
bažnyčios vieta, Kernavės senovės
gy venvietė, XIII–XIV amžių Kerna-
vės kapinynas, kiti objektai.

Kernavės archeologinė vietovė,
pripažįstant jos išskirtinę pasaulinę
vertę, 2004 metais įtraukta į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą. Tai trečiasis
UNESCO Pasaulio paveldo objektas
Lietuvoje. Į Pasaulio paveldo sąrašą
taip pat yra įrašyti Vilniaus miesto
senamiestis ir Kuršių nerija.

BNS 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš -
tys tės istorija, kultūros ir meno pa -
veldas vienu metu pristatomas tri -
juo se Europos miestuose: Minske,
Milane ir Kutna Hora. Baltarusijos
sostinėje atidaryta paroda „Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų
atkūrimas”, Italijoje 2012 m. gegužės
24 d. įvyko knygos „Opera Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rūmuose”
pristatymas, o Čekijoje veikia paroda
„Jogailaičių Europa”, kuri vėliau
pasieks Lenkiją ir Vokietiją.

Neatsitiktinai visus tris rengi -
nius sieja vienas bendras vardiklis –
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rū -
mai. Būtent jie kelis šimtus metų bu -
vo vienas iš Vidurio ir Rytų Europos
regiono centrų, kuriame buvo spren -
džiamas Lietuvos, Baltarusijos, Uk -
rai nos bei Lenkijos tautų likimas, vy -
ko intensyvus politinis, ekonominis
ir kultūrinis gyvenimas.

Baltarusija daug dėmesio ir lėšų
skiria paveldosaugai: atstatomos cer -
kvės, bažnyčios, pilys. Atkuriamiems
projektams įgyvendinti baltarusiai
ieško kuo autentiškesnių eksponatų,
tačiau tokių vertingų, kaip lietuviai,
neturi. Todėl Baltarusijos naciona li -
nio istorijos muziejaus iniciatyva
parodyti Lietuvos didžiųjų kunigaik -
š čių bei Lenkijos karalių dvaro pra-
bangą išaugo iki daugiau kaip šim tą
eksponatų turinčią parodą. Ši Val do -
vų rūmų muziejaus paroda – pirma-
sis tokio lygio istorijos paveldo pris-
tatymas Baltarusijoje po Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo.

Operos tėvynėje Italijoje sureng-
tas knygos „Opera Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmuose” pristatymas
taip pat turi sąsajų su Valdovų rū -

mais Vilniuje. Juose Lenkijos kara -
liaus ir Lietuvos didžiojo kunigaik -
ščio Vladislovo Vazos iniciatyva 1636
m. buvo pastatyta pirmoji opera „Ele -
nos pagrobimas” – anksčiau negu Pa -
ryžiuje ir Londone. Operai statyti šis
valdovas į Vilnių pakvietė italų kom-
pozitorių, muzikantų, dainininkų,
ak torių, šokėjų ir scenos meistrų.
Knygos sudarytoja habil. dr. Jūratė
Trilupaitienė Italijos muzikos gur-
manams pristatys operos sklaidą
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
ir jos sostinėje, atskleis vilnietiškų
pa statymų reikšmę Europos muziki -
niam gyvenimui. Knygą išleido Val -
do vų rūmų muziejus, o jos prista -
tymą Milane organizavo Lietuvos
Respublikos ambasada Italijoje.

Jungtinė čekų, vokiečių ir lenkų
paroda „Jogailaičių Europa” pristato
Vidurio Europos meną ir kultūrą vė -
lyvaisiais Viduramžiais ir ankstyvai -
siais Naujaisiais laikais. Apie 1500 m.
Vidurio Europą politiškai suformavo
Jogailaičiai (1386–1572), lietuvių ir
len kų dinastijų atstovai, kurie valdė
didelę teritoriją, besidriekiančią nuo
Baltijos iki Adrijos ir Juodosios jūrų.
Faktiškai jie buvo galingiausi šiose
teritorijose, o Vidurio Europoje susi-
formavo vientisas politinis adminis-
tracinis vienetas, kurio dalis buvo ir
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.

Parodos organizatoriai iš Valdo -
vų rūmų muziejaus pasiskolino du
Lie tuvos didžiųjų kunigaikščių rū -
mų teritorijoje archeologų rastus
XVI a. krosnių koklius su heraldi -
niais ženklais: koklį-karūnėlę su Žy -
gimanto Senojo herbu ir inicialu „S”
bei renesansinį koklį su Lietuvos Di -
džiosios Kunigaikštystės herbu.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš -
tys tėje taikus sambūvis siejo skirtin -
gų religijų, tradicijų ir papročių tau-
tas. Bendra istorija bei kultūros pa -
veldo sampyna šiandien įvairiomis
for momis skleidžiasi Europoje. Tai,
kad vienu metu skirtinguose mies -
tuo se vyksta Lietuvos Didžiosios Ku -
nigaikštystės epochą pristatantys
renginiai, liudija, kad istorija bei
kultūra išlieka nepavaldžios nei po -
litinėms, nei ekonominėms permai -
noms, o šiuolaikines valstybes sieja
domėjimasis tiek savo, tiek kitų kraš -
tų istorija ir meno palikimu.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės 

Valdovų rūmų info

Lietuvos istorija atgyja 
šiandienėje Europoje

Italijoje 2012 m. gegužės 24 d. surengtas
knygos „Opera Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių rūmuo se” pristatymas.

Leidykla „Naujasis lankas” iš -
leido antrą, pataisytą ir papildytą
Lietuvos vaikų tremtinių atsimini -
mų knygą „Sibiro vaikai” (sudaryto-
jai Irena Kurtinaitytė ir Vid mantas
Zavadskas – patys buvę tremtiniai).
Ši knyga – tai tėvų pra ei tis, kurią
turi žinoti vaikai ir anūkai. Knygos
viršelyje – „didžiosios nusidėjėlės”
seserys tremtinės trylikametė Aušra
ir keturiolikametė Laimutė Juškaitės.

Baisu net pagalvoti, ką turėjo
išgyventi vaikai Sibiro pragare.
Šiandien mes tai galime sužinoti iš
nedaugelio tų, kurie, dar visiškai
maži buvo prievarta išplėšti iš savo
pasaulio, išgyveno, sugrįžo ir šian-
dien yra su mumis. Jų sukre čiantys

liudijimai negali palikti abejingų.
Knygoje spausdinama 16 vaikų au-
tentiški tremtinių prisiminimai. Vai-
kai, patekę į sudėtingas tremties są-
lygas, badavo, gy veno apskurę, buvo
alinami sun kaus fizinio darbo, žemi-
nami. Anot vienos sudarytojų I. Kur-
ti nai tytės, ši knyga ir apie tai, kaip
So vietų Sąjunga, okupavusi Lietuvą,
iš nau dojo ir žalojo net vaikus. Ma -
žieji ieškojo išeities atremti skau -
džius okupanto siųstus smūgius, sva-
jojo apie tik iš tėvelių pasakojimų
žinomą stebuklingą žemę – Lietuvą.
Vaikų di džiau sia svajonė buvo grįžti
į savo ir tėvelių Tė vynę... 

Visų vaikų tremtinių gyvenimai
išskirtiniai, pamokantys, nuo širdūs.
Kiekvieno skyriaus pabai goje patei-
kiamas tarsi pasakotojo gy venimo
apibendrinimas – kaip įvykiai klos-
tėsi grįžus į Lietuvą, kaip buvo sten-
giamasi išgyventi, kuo verčiamasi,
kur gyvenama da bar.  

Knygą leidėjai padovanojo vi -
soms Lietuvos mokyklų biblio te -
koms. Ši knyga tu rėtų būti ir kiek -
vienoje JAV lituanistinės mokyklos
bibliotekoje.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro duo me -
nimis, iš Lietuvos į atšiaurias So vie-
tų Sąjungos vietoves buvo iš tremta
55,350 iki 16 metų vaikų, tremtyje
gimė dar 18,306. Tai šitiek tūkstančių
mažų širdelių kentėjo badaudami,
vaikystę praleido su tremtinio etike-
te. 

Paruošė L. A. 

,,Sibiro vaikai” 
Lietuvos�vaikų�tremtinių�atsiminimai

Naujos knygos
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MŪSŲ STALUI

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

Parduotuvėse lentynos lūžta nuo
įvairiausių rūšių duonos, tačiau ji
neprilygsta naminei. Be to, duona
kvepiantys namai yra jaukūs ir sve-
tingi. Kiekviena šeimininkė kepa
skirtingai, ir namiškiams sava duo-
na pati skaniausia.

Kad duona ilgai išliktų šviežia,
siūlau ją suraikyti, įdėti į maišelį, o
tada – į šaldiklį. Kaskart išsitraukite
tiek duonos, kiek reikia. Ji labai grei-
tai atšils, bus šviežia ir skani. Įpras-
tai laikoma duona džiūsta, pelija. 

Šeimos tradicija

Kepti savo duoną buvo jau beiš-
nykstanti tradicija. Net kaimo žmo-
nės važinėjo jos pirkti  į miestelius.
Tik užsispyrusios močiutės vis dar
kepė tikrą ruginę duoną, kurią šei-
mos nariai greit išgraibsto. Turge-
liuose taip pat radosi gyvas tikros
lietuviškos duonos poreikis. Pasipy-
lus straipsniams apie naudojamus
kenksmingus duonos priedus, dauge-
lis susidomėjo duonos kepimu na-
mie. Vis labiau duonos kepimu na-
muose domisi ir jaunos šeimininkės.
Taip palaipsniui gręžiamasi į seną
šeimos tradiciją. 

Vieni duoną kepa taupydami,
kiti – dėl gardaus skonio ar svei-
kesnio kąsnio, tačiau yra šeimų, ku-
rioms šis užsiėmimas tampa ritualu:
mama minko tešlą, vaikai formuoja
kepaliukus, o grįžus iš darbo tėčiui
visi drauge ragauja.

,,Šiuolaikinis žmogus vis skuba,
bėga. Nuolat lekiant ateina laikas,
kai užsigeidi kažko tikro, pagaminto
savomis rankomis. Taip į mūsų na-
mus atėjo naminė duona”, – sako Ra-
sa Jurevičiūtė, knygos ,,Kepame duo-
ną namuose” autorė.

Savomis rankomis 

Kadangi Rasa kepa duoną ir apie
tai rašo knygas, dažnai įsivaizduoja-
ma, jog ji – gyvenimo patirties aps-
čiai turinti moteris. ,,Viskas pasikei-
tė – duoną kepa ne tik močiutės, –
juokiasi pašnekovė. – Mes grįžtame
prie mezgimo, siuvimo, maisto ga-
minimo. Nuostabu, kad jauni žmonės
vėl ima vertinti tai, ką galima pa-
daryti savomis rankomis.”

Dabar jau ir darželyje vaikai ke-
pa duoną. Minko tešlą, formuoja ke-
paliukus, sužino, kodėl kartais duo-
na gali būti sūri, rūgštoka, nelabai
gardaus kvapo, o kitąsyk valgome
pasigardžiuodami. 

Tradicinė – ruginė

Lietuviai pagrįstai didžiuojasi
sava duona, tačiau kokia duona yra
iš tikrųjų lietuviška? ,,Duona – rugi-
nis kepinys, pagamintas su raugu.
Taip duoną apibrėžia lietuviai,  – sa-
ko Rasa. – Pyragai, batonai ir visi
kiti gaminiai, anot mūsų, – ne duona.
Vis dėlto kitose šalyse duona nėra
rauginama, pavyzdžiui, armėnų la-
vašas ar meksikiečių tortilija.” 

Lietuviška duona atitinka Lie-
tuvos klimatą ir mūsų charakterį.
,,Mums reikia stipresnio grūdo, sto-
resnės duonos. Mielių įsigyjama par-
duotuvėje, o anksčiau, kaip ir šian-

dien, buvo taupomi pinigai ir laikas,
tad rauginta duona – lengvesnė išei-
tis šeimininkei”, – įsitikinusi pašne-
kovė. Moteris prisiminė savo močiu-
tę, kuri sakydavo, kad vaikystėje kas-
dienė duona, ragaišiai iš rupių miltų
buvę neskanūs – sprangūs, kieti.
,,Tačiau kad man kas nors dabar jų
duotų…” – pasak Rasos, nostalgiškai
atsidūsta senelė.

Šventėms šeimininkės kepdavo
baltus duonos kepinius su mielėmis.
,,Paradoksas: gerai gyvename, valgo-
me baltą duoną, bet pamažu grįžtame
prie minties, kad sveikiausia ir ska-
niausia – rauginta ruginė duona”, –
pabrėžia Jurevičiūtė.

Rasos patarimai

• Kasdieninei duonai kepti netin-
ka aukščiausios rūšies miltai. Rin-
kitės miltus su didesniu skaičiumi
nei 405 – tiks 550, 812, 1050 ir pan.

• Miltus sijokite – kepiniai bus
purūs, minkšti, lengvi.

• Į prabangesnius mielinės tešlos
gaminius: pyragą, karvojų (didelis
vestuvinis svočios pyragas) – įberki-
te šaukštelį kepimo miltelių. Kepi-
niai gražiai pakils ir išlaikys formą.

• Norėdami pagreitinti duonos su
raugu kepimo procesą, galite įdėti
šaukštelį mielių. Jos skoniui nepa-
kenks, kvapas išliks, tačiau tešla
greičiau pakils ir bus korėtesnė.

• Tešlai naudokite vienodos tem-
peratūros produktus.

• Tešlai iškilus, prieš pat kepda-
mi kepaliuką aptepkite išplaktu
kiaušiniu ar pienu – plutelė blizgės ir
bus traški.

• Iškepusio gaminio temperatūra
turėtų siekti 210 laipsnių F – patik-
rinkite kepinių termometru. Galima
tikrinti ir kitaip – tiesiog pabelskite.
Jeigu garsas toks, lyg belstute į duris,
duona iškepė. Jeigu garsas toks, lyg
belstute į sieną, dar reikia kepti.

• Keptą duoną būtinai atvėsin-
kite ant grotelių. Jeigu norite minkš-
tesnės plutelės, vėsindami uždenkite
rankšluosčiu.

Mūsų tautosakoje yra aiškiai
pasakyta, kad šeimininkė niekada
nekalta, jeigu duona nepavyko. Gal-
būt vaikai pernelyg garsiai šūkavo,
gal vyras durimis trinktelėjo, o gal
šuo uodega vikstelėjo, tad dėl oro gū-
sio tešla nepakilo.

Naminė duona

Reikės: 2 puodelių ruginių miltų,
2 puodelių šilto vandens (arba tiek,

KAD NAMAI KVEPĖTŲ DUONA
kad išeitų tiršta košelė), apie 1,5
puodelio kvietinių miltų, šaukštelio
druskos, 2 šaukštelių cukraus, nup-
likytų kmynų, sėmenų, saulėgrąžų.

Iš vakaro sumaišykite ruginius
miltus su šiltu vandeniu ir masę per
naktį (ar ilgiau, jei vėsu) palikite
kambario temperatūroje įrūgti. Ryte
įberkite kvietinių miltų, druskos,
cukraus, kmynų, sėmenų bei saulė-
grąžų ir užminkykite tešlą. Sukrės-
kite ją į kepimo indą, palikite pakilti
(apie 4 valandas) ir kepkite iki 400
laipsnių F įkaitintoje orkaitėje 40–45
minutes. Jeigu norite duonos turėti
greičiau, į tešlą įberkite šaukštelį
sausų mielių.

Ruginė duona 

Raugui reikės: puodelio ruginių
miltų, 1,5 puodelio šilto vandens, 2
šaukštelių sausų mielių, 3–3,5 puode-
lio ruginių miltų, 1,5–2 puodelių šilto

vandens, 1–2 šaukštelių druskos, kmy-
nų, sėmenų.

Iš vakaro paruoškite raugą ir pa-
laikykite per naktį, kad pakiltų. Rau-
gui reikia naudoti medinį ar ema-
liuotą indą. Ryte užminkykite tešlą,
sukrėskite ją į kepimo indą, apglos-
tykite šlapia ranka, pirštais padary-
kite duobučių ir palikite šiltoje vieto-
je kilti (kai tešla pakyla, duobutės
užsitraukia). Kepkite 400 laipsnių F
karštumo orkaitėje 40–45 minutes.

Juoda duona

Reikės: puodelio ruginio raugo,
1,5 puodelio rupių ruginių miltų, 1,5
puodelio kvietinių miltų, 2–2,5 puode-
lio šilto vandens, šaukštelio druskos, 2
šaukštelių medaus, kmynų.

Raugą švelniai išmaišykite puo-
delyje šilto vandens ir leiskite pas-
tovėti. Iš kitų produktų užmaišykite

minkštą, lipnią tešlą. Ją sukrėskite į
aliejumi išteptą ir, pavyzdžiui, grūdų
dribsniais pabarstytą kepimo indą.
Kildinkite 4–6 valandas. Kepkite 400
laipsnių F karštumo orkaitėje 40–45
minutes.

Duoniniai pyragėliai 
su lašinukais

Reikės: išrūgusios duonos tešlos
(tinkamiausia su mielėmis, nes grei-
čiau pakyla ir geriau iškepa), rūkytų
lašinukų, kepintų svogūnų, kmynų.

Tešlą padalykite į nedidelius
gabalėlius, iškočiokite ir į vidurį dė-
kite lašinukų bei svogūnų. Sufor-
muokite pyragėlius, sudėkite ant
miltais pabarstytos skardos, apglos-
tykite šlapiomis rankomis, užberkite
kmynų, leiskite pakilti ir kepkite
375–400 laipsnių F karštumo orkaitė-
je 30–40 minučių. 

Kalėdinė duona

Raugui reikės: 2 puodelių miltų,
4 šaukštelių sausų mielių, 3 šaukštų
cukraus, puodelio šilto pieno.

Tešlai reikės: 3 kiaušinių, 3/4
puodelio šilto pieno, puodelio cuk-
raus, 2 šaukštelių druskos, 3/4 miltų,
šaukšto tarkuotos citrinų žievelės,
šaukšto meduolių prieskonių, puode-
lio įvairių džiovintų vaisių ir riešutų,
6 šaukštų romo.

Aptepui reikės: 1,5 lazdelės
sviesto, pakelio vanilinio cukraus,
cukraus pudros (pyragui apibarsty-
ti).

Iš raugui skirtų produktų pa-
ruoškite skystoką masę. Uždenkite ir
palikite 30 minučių, kad pakiltų. Ta-
da į raugą sudėkite tešlai skirtus pro-
duktus ir išmaišykite. Iš tešlos sufor-
muokite storoką blyną, dėkite jį ant
miltais pabarstytos skardos, atsar-
giai sulenkite per pusę ir, kad ke-
palėlis neprarastų formos, apjuos-
kite jį sviestu ištepta folijos juosta.
Gaminį uždenkite ir leiskite pakilti
1–2 valandas. Valandą kepkite 345
laipsnių F karštumo orkaitėje (arba
kol gaminio vidus pasieks 210 laip-
snių temperatūrą). 

Paruoškite aptepą: sviestą išly-
dykite ir jame ištirpinkite vanilinį
cukrų. Glajumi aptepkite dar šiltą
kepalėlį ir gausiai apiberkite cuk-
raus pudra (kad susidarytų plute-
lė).

Parengta pagal knygą 
,,Kepame duoną namuose”

Rimantas L. Vaitkus, gyvenantis Paradise Valley, AZ, pratęsė meti -
nę ,,Draugo” prenumeratą ir paau ko  jo 50 dol.  Nuoširdi adėka už para mą.

Vytas Peseckas, gyvenantis Beverly Shores, IN, kartu su metinės
,,Draugo”  prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chi cago, IL, pratęsė ,,Draugo” prenu-
meratą. Dėkojame, kad suprantate nelengvą laikraščio finansinę padėtį  ir
paaukojote 50 dol. 

Elena Deckys, gyvenanti In dian Head Park, IL, dar metus skai tys
,,Draugą”. Džiaugiamės, kad mus skaitote ir remiate atsiųsdama 50 dol.
Nuoširdžiausi padėkos žodžiai.
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JAV ambasada skiria stipendijas 
Lietuvos kariūnų studijoms

Madison (BNS) – JAV Wisconsin
valstijos gubernatorius respubliko-
nas Scott Walker įveikė jam mestą iš-
šūkį, kada buvo bandoma pašalinti jį
iš pareigų. Suskaičiavus retai pasi-
taikančių ,,atšaukimo rinkimų” re-
zultatus, paaiškėjo, kad S. Walker su-
rinko 54 proc. balsų, o jo varžovas de-
mokratas Tom Barret – 45 proc.

Šis balsavimas buvo surengtas S.
Walker įteisinto įstatymo, ribojančio
darbuotojų kolektyvinių derybų tei-
ses, priešininkų siūlymu. Balsavi-
mas yra svarbus išbandymas prieš
lapkritį vyksiančius prezidento rin-
kimus.

Politikai atidžiai stebi ženklus,
kurie rodo, kad valstija, kurią prezi-
dentas Barack Obama rėmė per pas-
taruosius prezidento rinkimus 2008
m., labiau linksta respublikonų link.
Respublikonų kandidatas į preziden-
tus Mitt Romeny nedelsdamas pa-
sveikino S. Walker su pergale. ,,S.
Walker parodė, kad gyventojai ir mo-
kesčių mokėtojai gali pasipriešinti ir
laimėti prieš darbdavių įvestus mo-
kesčius”, – teigė M. Romney.

Gubernatoriaus S. Walker per-
tvarkos viešajame sektoriuje, pagal
kurias darbuotojai priversti daugiau
prisidėti prie sveikatos apsaugos ir
pensijų sistemų bei iš esmės panaiki-
nama kolektyvinių derybų darbe ga-
limybė – teisė darbuotojams kartu
derėtis dėl darbo sąlygų, sukėlė sa-
vaites trukusius protestus.

A. Kaušpėdas tapo Vilniaus garbės piliečiu

Kinija uždarė Tibetą užsienio turistams

M. Romney laimėjo rinkimus dar penkiose valstijose

Vilnius (ELTA) – Grupės ,,An-
tis” vadovas Algirdas Kaušpėdas Vil-
niaus miesto tarybos sprendimu tapo
dešimtuoju Vilniaus garbės piliečiu.
Jam šis vardas suteiktas už jo veiklą
Sąjūdžio laikais ir patriotizmo skati-
nimą tarp jaunimo.

A. Kaušpėdas grupę ,,Antis”
įkūrė 1985 m. Nuo 1988 iki 1990 m. ak-
tyviai dalyvavo Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio veikloje. Penkerių
metų grupės gyvavimo laikotarpiui
paminėti šiais metais buvo pristaty-
tas režisierės Giedrės Žickytės filmas

,,Kaip mes žaidėme revoliuciją”.
Vilniaus garbės piliečiai taip pat

yra buvęs JAV prezidentas Ronald
Reagan, Islandijos politikas, diplo-
matas Jon Boldvin Hanibalson, mon-
sinjoras Kazimieras Vasiliauskas,
pasaulinio garso muzikantas Mstis-
lav Rostropovič, JAV politikas Den-
nis Haster, Nobelio literatūros premi-
jos laureatas, poetas Česlavas Milo-
šas, poetas Justinas Marcinkevičius,
JAV politikas Zbigniew Brzezinski ir
buvęs Vilniaus universiteto rekto-
rius, akademikas Jonas Kubilius.

Mokslininkai ieško būdų pagerinti Baltijos jūros
aplinką ir skatinti geriau panaudoti jūros išteklius

Maskva (BNS) – Rusijos aukš-
tieji parlamento rūmai priėmė prieš-
taringai vertinamą įstatymo projek-
tą, kuriuo turi būti smarkiai padidin-
tos baudos opozicijos protestuoto-
jams. Šiam įstatymo projektui prita-
rė ir žemieji parlamento rūmai, da-
bar projektui trūksta tik prezidento

Vladimir Putin parašo.
Šiuo įstatymo projektu, kurį re-

mia valdančioji partija ,,Vieningoji
Rusija”, didžiausios baudos nelega-
lių protestų organizatoriams bus padi-
dintos iki 1 mln. rublių (85,000 litų), o
jų dalyviai galės būti baudžiami bau-
domis iki 300,000 rublių (25,500 litų).

Mirė Seimo narys Justinas Karosas

Vilnius (ELTA) – Dviem Lietu-
vos kariūnams įteikti stipendijų pa-
žymėjimai, suteikiantys galimybę iki
2016 m. studijuoti JAV karo akademi-
jose. Pažymėjimus birželio 5 d. JAV
ambasadoje vykusių iškilmių metu
įteikė JAV ambasadorė Lietuvoje
Anne E. Derse. 

Kariūnas Gytenis Borusas at-
rinktas į Jungtinių Valstijų karinių
oro pajėgų akademiją, esančią Colo-
rado Springs mieste, Colorado valsti-
joje, o kariūnas Aurimas Juodka – į
Jungtinių Valstijų pakrančių apsau-
gos akademiją, įsikūrusią New Lon-
don, Connecticut  valstijoje. Sveiki-
nimo kalboje ambasadorė pabrėžė,
kad ji kariūnus jau šiandien mato ku-
riančius pagrindą taikai ir sėkmei
ateityje.

Renginyje dalyvavo Lietuvos ka-
riuomenės atstovai – pulkininkas
Gintaras Bagdonas, Lietuvos karo
akademijos viršininkas, ir Rima Ma-
lakauskienė, Lietuvos krašto apsau-
gos ministerijos Euroatlantinio ben-
dradarbiavimo departamento direk-
toriaus pavaduotoja. 

„JAV vyriausybė ir Amerikos
žmonės yra nuoširdžiai dėkingi už
reikšmingą Lietuvos kariuomenės
indėlį Afganistano operacijose ir ne
tik. Mes džiaugiamės galėdami stip-
rinti šį bendradarbiavimą ir skiria-
me stipendijas nusipelniusiems Lie-
tuvos kariūnams studijuoti mūsų ge-
riausiose karinėse akademijose”, –
sakė ambasadorė A. E. Derse. Prie
sveikinimų renginio metu prisijungė
ir kariūnų šeimų nariai.

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdoje
renkasi mokslininkai iš aštuonių
Baltijos valstybių aptarti Baltijos jū-
ros ekosistemos būklės ir galimybes
ją gerinti bei skatinti nuo jos priklau-
somas ekonomikos sąlygas. Klaipė-
dos mokslo ir technologijų parko
(KMTP) konferencija ,,Submariner”
vyksta birželio 5–7 d.

Baltijos jūra – bene labiausiai už-
teršta jūra pasaulyje. Mokslininkai
diskutuoja ne tik apie galimybes pa-
gerinti Baltijos jūros aplinką ir eko-
nomiką, bet ir ieško veiksmingų bei
naujų būdų, kaip jūros teikiamus iš-
teklius tinkamai panaudoti. Pasak ži-
novų, Baltijos jūros regione būtina
kurti aiškią ateities strategiją, nes
kitaip jūros ištekliai bus naudojami
darant didelį spaudimą jūros aplin-
kai. 

Ši problema ir jos sprendimo bū-
dai ir bus gvildenami KMTP vykdo-

mo projekto ,,Submariner” (Baltijos
jūrinių išteklių naudojimas, išlai-
kant ekologinę pusiausvyrą) metu.
Lietuviai kartu su partneriais iš Vo-
kietijos, Lenkijos, Švedijos, Suomi-
jos, Estijos ir Latvijos projekte ,,Sub-
mariner” dalyvauja nuo 2009 m. Vi-
sos šios šalys rengia vietinius plėtros
planus, kuriais bus siekiama naujų jū-
ros išteklių panaudojimo būdų pasi-
rinktuose Baltijos jūros regionuose. 

Į šį projektą įsiliejo ne tik lietu-
vių mokslininkai, bet ir verslininkai,
praktiškai pritaikantys mokslininkų
siūlymus. Viena iš praktinių projek-
to dalyvių – lietuvių bendrovė ,,Spi-
la”, gaminanti naujus natūralius
maisto papildus žmonėms su spiru-
lina. Spirulina – itin maistingas ir
greitai virškinamas dumblis, kaip
teigiama, sėkmingai stabdantis senė-
jimą.

Wisconsin gubernatorius liko savo pareigose

Rusijoje didinamos baudos protestuotojams 

Pažymėjimus Lietuvos kariūnams įteikė JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse. 
JAV ambasados Lietuvoje nuotr. 

Beijing (BNS) – Kinija uždarė
Tibetą užsienio turistams. Kiek ga-
lios šis potvarkis, nežinoma, pranešė
kelios kelionių agentūros, kuriomis
remiasi naujienų agentūra AFP.

Kinija 1951 metais okupavo Ti-
betą ir griežta ranka kontroliuoja šį
autonominį regioną bei besiribojan-
čias provincijas, kuriose taip pat gy-
vena daug tibetiečių. Pavieniai tibe-
tiečiai prieš Kinijos okupaciją pro-
testuoja susideginimo akcijomis.
Nuo 2011 metų kovo jau įvyko 37
tokie įvykiai.

Po neramumų Tibeto sostinėje

Lasoje, kurie prasidėjo 2008 m. kovą,
daugiau kaip metus galiojo draudi-
mas užsieniečiams lankytis Tibete.
Tačiau ir po to buvo vykdoma griežta
kontrolė. 

Kodėl vėl nuspręsta neįleisti už-
sieniečių į Tibetą, patikimų duome-
nų nėra. Galbūt tai susiję su ,,Saga-
Dava” švente, skirta Budos gimimo
metinėms, kuri Tibete šiais metais
švenčiama mėnesį laiko nuo birželio
4 d. Tačiau priežastis gali būti ir pro-
testų Tiananmenio aikštėje Beijing
numalšinimo 1989 m. metinės.

Vilnius (ELTA) – Naktį į  birže-
lio 6 d. po sunkios ligos mirė Seimo
narys socialdemokratas Justinas Ka-
rosas. J. Karosas gimė 1937 m. rugsė-
jo 7 d. tuometinio Lazdijų rajono San-
grūdos kaime, valstiečių šeimoje.
Baigęs Sangrūdos vidurinę mokyklą,
studijavo Vilniaus universitete ir įgi-
jo lietuvių kalbos ir literatūros spe-
cialybę. Nuo 1963 m. dirbo Vilniaus
universiteto Filosofijos katedroje,
studijavo Vilniaus universiteto Filo-
sofijos katedros aspirantūroje. Vė-
liau metus stažavo Vienos universi-
tete (Austrija). 1981 m. jam paskirta

A. von Humboldt fondo stipendija,
kuria naudodamasis studijavo filo-
sofiją Frankfurto prie Maino bei Gie-
seno universitetuose. Apgynė filoso-
fijos mokslo kandidato (daktaro) bei
habilituoto humanitarinių mokslų
daktaro disertacijas. Nuo 2000 m. J.
Karosui suteiktas profesoriaus var-
das. Iki 1992 m. dirbo Vilniaus uni-
versitete, kelerius metus buvo Filoso-
fijos fakulteto dekanas.  Nuo 1992
m. – Lietuvos Respublikos Seimo
narys. Daugelio monografijų, knygų
ir straipsnių autorius.

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonas Mitt Romney laimėjo
savo partijos kandidato į JAV prezi-
dento pareigas pirminius rinkimus
dar penkiose valstijose. Per birželio 5
d. vykusį balsavimą jis didelę daugu-
mą balsų iškovojo California, Mon-

tana, South Dakota, New Mexico ir
New Jersey valstijose. Buvęs Massa-
chusetts valstijos  gubernatorius jau
yra užsitikrinęs reikalingą skaičių
balsų, kad rugpjūtį vyksiančiame su-
važiavime būtų iškeltas Respublikonų
partijos kandidatu į prezidentus.

S. Walker yra tik trečias gubernatorius per
JAV istoriją, kuriam teko susidurti su ,,at-
šaukimo rinkimais”, ir pirmasis, laimėjęs
juos. EPA nuotr.
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VERSLO NAUJIENOS

L I E T U V A PA S A U L I S

Statybas apimančio Kinijos pas-
laugų sektoriaus augimas gegužę su-
lėtėjo, todėl sustiprėjo nerimas dėl lė-
tėjančio šalies ekonomikos augimo.
Pirkimo vadybininkų indeksas (PMI)
sumažėjo nuo 56,1 punkto balandį iki
55,2 punkto gegužę. Aukštesnis nei 50
punktų indeksas rodo, kad sektorius
plečiasi, tačiau Kinijos indeksas ma-
žėjo jau du mėnesius iš eilės, o gegu-
žę rodiklis buvo silpniausias per dau-
giau nei metus. Paslaugų sektorius
sudaro beveik 45 proc. Kinijos eko-
nomikos. Praėjusią savaitę buvo pra-
nešta ir apie gegužę smarkiai smu-
kusį aktyvumą gamybos sektoriuje.

***
Gegužę JAV ekonomika sukūrė

69,000 naujų darbo vietų – mažiau,
nei tikėtasi. Tai mažiausias naujų
darbo vietų skaičiaus padidėjimas
nuo praėjusių metų gegužės. Darbo
departamento duomenimis, nedarbo
lygis išaugo nuo 8,1 proc. balandį iki
8,2 proc. gegužę. Be to, patikslinus
duomenis, kovą ir balandį sukurtų
darbo vietų skaičius sumažėjo 49,000.
Dabar JAV yra 5 mln. mažiau darbo
vietų, negu buvo prasidėjus recesijai.
Įdarbinimas padidėjo sveikatos apsau-
gos, transporto, prekybos sektoriuose,
tačiau sumažėjo statybų sektoriuje.

***
Birželio 5 d. vykusiame Latvijos

premjero Valdis Dombrovskis ir
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
vykdančiosios direktorės Christine
Lagarde susitikime buvo aptariamos
Latvijos galimybės prisijungti prie
euro zonos. Svarbu pasisemti iš Bal-
tijos šalių patirties, kuri bus gyvybiš-
kai svarbi visoms valstybėms, ypač
euro zonai priklausančioms Graiki-
jai, Ispanijai, Portugalijai ir kitoms,
sakė Ch. Lagarde. 

***
JAV prezidentas Barack Obama

yra įsitikinęs, kad Europos valstybės
gali išspręsti skolų krizę, sukėlusią
suirutę finansų rinkose, tačiau grės-
mė regionui išlieka. ,,Prezidentas
mano, kad europiečiai yra pajėgūs
imtis veiksmų ir išspręsti krizę ir
kad jie jau ėmėsi reikšmingų žings-
nių”, – sakė Baltųjų rūmų atstovas
spaudai Jay Carney. Tačiau jis per-
spėjo, kad grėsmė euro zonai išlieka
ir kad rinkos vis dar skeptiškai verti-
na priemones, kurių buvo imtasi
stiprinant Europos ekonomiką. ,,To-
dėl akivaizdu, kad reikia imtis toles-
nių priemonių”, – pridūrė J. Carney.

***
Teisė į informaciją yra viena iš

esminių žmogaus teisių ir ji negali
būti cenzūruojama ar ribojama, pa-
brėžia ,,Wikipedia” internetinės en-
ciklopedijos įkūrėjas Jimmy Wales.
Todėl jis tik džiaugiasi, jeigu žmonės
ar netgi tokios bendrovės kaip
,,Google” ,,vagia” informaciją iš ,,Wi-
kipedia” ir vartoja ją savo reik-
mėms – būtent žinių skleidimas ir
yra tinklalapio pagrindinis tikslas. J.
Wales, žurnalo ,,Time” išrinktas vie-
nu iš šimto įtakingiausių pasau-
lio žmonių, gegužės 31 d. Vilniuje
,,LOGIN 2012” konferencijos metu
skaitė paskaitą. 

***
Socialinio tinklo ,,Facebook” iš-

manusis telefonas turėtų pasirodyti
iki šių metų pabaigos. Šaltinių teigi-
mu, ,,Facebook” pasamdė keletą iš-
maniųjų telefonų kūrimo specialis-
tų. ,,Facebook” neseniai pripažino,
kad jai sunkiai sekasi pasipelnyti iš
augančios mobiliosios auditorijos.
Neseniai buvo padėta prekiauti ,,Fa-
cebook” akcijomis, bendrovė taip pat
atidarė virtualią mobiliesiems telefo-
nams skirtų aplikacijų parduotuvę.

***
Italijos automobilių gamintojos

,,Fiat” ir Japonijos bendrovės ,,Maz-
da” atstovai pranešė, kad gamintojos
bendradarbiaus kuriant ir gaminant
naujus sportinius automobilius. Ga-
mintojos kurs automobilį ,,Fiat” pre-
kės ženklui ,,Alfa Romeo” ir rodsterį
su kitu varikliu ir stiliumi gaminto-
jai ,,Mazda”. Automobiliai bus gami-
nami ,,Mazda” gamykloje Hirosimo-
je, jie bus žymimi ir ,,Mazda”, ir ,,Al-
fa Romeo” prekės ženklais. ,,Alfa Ro-
meo” modelio gamybą tikimasi pra-
dėti 2015 m. ,,Mazda” anksčiau glau-
džiai bendradarbiavo su JAV automo-
bilių gamintoja ,,Ford”, jai 1996 m.
priklausė beveik trečdalis bendrovės
,,Mazda”. Pastaraisiais metais ,,Ford”
nuo bendradarbiavimo su ,,Mazda”
atitolo ir dabar teturi 2 proc. Japonijos
gamintojos akcijų dalies.

***

Šveicarijoje pagamintas saulės
energija varomas ,,Solar Impulse” lėk-
tuvas birželio 5 d. pakilo iš Ispanijos
sostinės Madrido ir skrido į Maroko
sostinę Rabatą. Tai yra pirmas pilo-
tuojamo saulės energija varomo lėktu-
vo tarpžemyninis skrydis iš Europos į
Afriką. Organizatorių teigimu, 2,500
km kelione pažymėta didžiausios sau-
lės šiluminės jėgainės pietiniame Ma-
roko Varzazato regione statybų pra-
džia. Be kita ko, 2014 m. numatyta lėk-
tuvo kelionė aplink pasaulį.

***
Grupė Švedijos jūrų archeologų

pranešė radę Baltijos jūros dugne, jų
nuomone, seniausią pasaulyje nejuda-
mą žuvų gaudyklę, pagamintą bent
prieš 9,000 metų. Netoli Stokholmo vei-
kiančio Siodertiorno universiteto
archeologas Arne Sjostrom sakė, kad
buvo rastos septynių gaudyklių, nu-
pintų iš lazdyno vytelių, liekanos. Jos
buvo aptiktos jūros apsemtame seno-
viniame upės slėnyje prie Švedijos
pietinių krantų 5–12 metrų gylyje. A.
Sjostrom  sakė, kad jo komanda ,,įsiti-
kinusi, jog tai seniausia pasaulyje iki
šiol rasta stacionari žuvų gaudyklė”.

Pirmas šiemet paskelbtas svares-
nis valstybių konkurencingumo verti-
nimas gali nuvilti tik užkietėjusius
skeptikus – Lietuvos šuolis yra galin-
giausias tarp ES valstybių ir antras
tarp 59 tiriamų labiausiai išsivysčiu-
sių pasaulio šalių. Tarptautinis vady-
bos plėtros institutas (TVPI), stebintis,
analizuojantis ir rikiuojantis valsty-
bes pagal jų konkurencingumą, šiemet
Lietuvą užkėlė 9 laipteliais aukščiau.
Toliau nušokdinti tik Jungtiniai Ara-
bų Emyratai. Lietuva yra 27 vietoje pa-
gal teigiamą požiūrį į ekonomines ir
socialines pertvarkas ir 38 vietoje – pa-
gal požiūrį į globalizaciją. Abiejose ka-
tegorijose pirmoji – Airija, paskutinė –
Prancūzija.

***
Siekiant padėti įmonėms tinka-

mai pasiruošti Visagino atominės
elektrinės (AE) statybos darbams ir
padengti dalį išlaidų reikalingoms in-
vesticijoms, atnaujintas priemonės
,,Procesas LT” projektų finansavimo
sąlygų aprašas. Jame buvo panaikinti
apribojimai įmonės dydžiui bei įtrauk-
tos naujos finansuotinos veiklos. ES fi-
nansavimu galės pasinaudoti ir dide-
lės įmonės bei užsienio įmonių padali-
niai, veikiantys įvairiuose sektoriuo-
se. Numatoma, kad statant Visagino
AE Lietuvos įmonės gali sulaukti už-
sakymų, kurių vertė siektų iki 5 mlrd.
litų, planuojama sukurti apie 6,000
naujų darbo vietų.

***

Vilniuje vyksta didžiausia Baltijos
šalyse progreso konferencija „LOGIN
2012”. „Atrodo, visai neseniai rengėme
pirmą blogerių konferenciją, į kurią su-
sirinko 200 žmonių, o šiais metais kon-
ferenciją pasitinkame jau net ne kaip
technologijų, interneto, bet kaip prog-
reso – plačiąja prasme. Tikimės sulauk-

ti rekordinio lankytojų skaičiaus –
beveik 3,000”, – pirmais įspūdžiais dali-
nosi „LOGIN” direktorius Arnoldas
Rogoznyj. Pagrindinės dviejų dienų
konferencijos veiklos suskirstytos į ke-
turias dalis: asmeninių technologijų,
naujosios žiniasklaidos, išmaniųjų
miestų ir skaitmeninio verslo. 

***
Rusijos sunkvežimių gamintoja

,,Kamaz” planuoja Lietuvoje atidaryti
sunkiasvorių automobilių surinkimo
įmonę, kurioje per metus jų būtų su-
renkama iki 2,000, sako su ,,Kamaz” at-
stovais susitikęs Lietuvos premjeras
Andrius Kubilius. Tai pirmoji tokia
įmonė, ,,Kamaz” steigiama Europos
Sąjungos valstybėse ir taikoma kaip
tik ES rinkai. Įmonė pradžioje pradėtų
veikti Vilniuje, planuojama, kad vėli-
au ji veiks Rokiškyje, kur partneriai
turi patirties surinkinėti Rusijos gami-
namus automobilius. ,,Kamaz” Lietu-
voje šiuo metu gaminamos detalės. 

***
Baltijos šalių turizmo srities atsto-

vai sutaria: sudominti užsieniečius
daug lengviau bendrais pasiūlymais,
nei vilioti kiekvienai šaliai atskirai.
Dabar Lietuva, Latvija ir Estija pa-
trauklių vietovių ieškos kartu. Prieš 7
metus, Europos Komisijai tik pradėjus
įgyvendinti „Patraukliausios Europos
turizmo vietovės” projektą, Baltijos
šalys jame dalyvavo atskirai. Dabar
projekte dalyvauja 27 šalys. Kiekviena
jų gali pristatyti vietoves, kurios užsie-
niečiams jau žinomos arba dar nepa-
žįstamos. O sutvarkius jas, vietovėmis
dažnai susidomi ir vietos gyventojai. Į
Lietuvos parkus per dalyvavimo pro-
jekte laiką investuota daugiau nei 200
mln. litų. Pinigų gauna ir latviai bei
estai. 

***
Pirmą kartą birželio 1–2 d. Vilniu-

je, Rotušės aikštėje, vykusiose „Ra-
miojo vandenyno/ Azijos šalių virtu-
vių dienose” dalyvavo geriausi kulina-
rijos virtuozai. Į šventę atvyko profe-
sionalūs meistrai iš Indijos, Japonijos,
JAV, Kinijos, Korėjos ir Tailando, taip
pat geriausi Lietuvos virėjai. Jungti-
nių Valstijų kulinariją, kuriai įtakos
turėjo įvairių šalių kultūros, pristatė
virėjai, kurie supažindino su Ramiojo
vandenyno regionui būdingu maistu.

Clevelend (LTO info) – Gegužės 24 d. US Department of Commerce, International
Trade Administration Cleveland mieste, Ohio valstijoje, surengė  seminarą ,,Lithuania-Gate-
way to Europe”. Seminarą vedė Lietuvos prekybos rūmų Čikagoje („Lithuanian Trade Office,
Inc.”) vadovai Ingrida Bublienė ir Linas Klimavičius. Po seminaro sulaukta daug klausimų ir
konkrečių verslo pasiūlymų. Nuotraukoje iš k.:  LTO vadovė I. Bublienė;  US Department of
Commerce atstovė, Cleveland suorganizavusi šį seminarą, Linda Caruso; LTO vadovas L. Kli-
mavičius.                                                                                                                          Steven Kidder nuotr.
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Kai saulutė žeme ridinėjasi, o
pievų gėlės primena tą mėgs-
tamą žemės plotelį gimtinėje,

kur su vaikystės draugais tiek bėgio-
ta, puokštės skintos, vainikėliai pin-
ti; kai šeštadieniai atsilaisvino, nes
pasibaigė mokslo metai lietuviškose
mokyklose, o sekmadieniai su tų pie-
vų kvapu tiesiog šaukia visus į
gamtą,  ,,Alatėjos” klubo  moterys vėl
suaktyvino savo veiklą. 

Smagu, kad jau 7 metai iš eilės
tęsiamos senos tradicijos, kuriamos
naujos, įtraukiant į mūsų būrį ir
veiklą vis naujus žmones. Pamalo-
nina žinojimas, kad su mumis sma-
gu, kad mūsų veikla palaikoma, o
nuoširdus ,,ačiū”, ištartas mūsų
draugų už dovanas ir finansinę pa-
ramą, dar kartą įrodo, kad mes ir
toliau būsime kartu, nes gerumu da-
lintis smagu.

Kadangi mus remia daug draugų
ir bičiulių, esame įsipareigoję papa-
sakoti, ką nuveikėme ir kur išlei-
dome jų dovanotus pinigus. 

Visada smagus šv. Kalėdų laikas
nepraėjo ir be mūsų dovanėlių. Jo-
mis buvo apdovanoti mūsų klubo bi-
čiuliai Glorija ir Erikas, Eglės šeima,
Lietuvoje studijuojanti Kristina.
Žiemą nusprendėme paremti ir lietu-

vius menininkus – nupirkome keletą
fotomenininko Algimanto Kezio dar-
bų, kurie vėliau bus padovanoti mū-
sų renginių dalyviams, parėmėme
Lietuvių operą Čikagoje – dalyvavo-
me jų pokylyje ir skyrėme jiems
finansinę paramą.

Pavasarį siuntiniai su įvairio-
mis mūsų dovanomis pasiekė Lie-
tuvą – jie nukeliavo į Linkuvos mies-
telio biblioteką ir į Linkuvos gimna-
ziją Pakruojo rajone. Prie šių dova-
nėlių prisidėjo ir Čikagos lituanisti-
nės mokyklos mokinukai bei jų tėve-
liai. Nuoširdžiai dėkojame jiems.

Labiausiai džiaugiamės, kai gali-
me kaip nors padėti, ištikus nelai-
mei. Šį pavasarį parėmėme Dariaus
V. šeimą, skaudžiai nelaimei įsėlinus
į jų namus.

,,Drauge” perskaitę straipsnį
apie 29 metų Joną Zimnicką – lietuvį
iš Punsko, kuris Londone ruošiasi
dalyvauti šių metų parolimpinėse
žaidynėse, nutarėme ir jį paremti.
Smagu buvo gauti Jono atvirukus su
padėkos žodžiais ir jo pasakojimu,
kaip sekasi ,,bėgti link aukso”.

Apsilankę Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje vykusiame susi-
tikime su rašytoja Rūta Šepetys,
nupirkome keletą jos knygų su auto-
rės autografais, jas panaudosime
mūsų būsimų renginių dalyvių dova-
noms.

Balandį suruošėme Šampano va-
karėlį, kurio metu Paulius Apanavi-
čius mus supažindino su šio tauriojo
gėrimo istorija, jo gamyba, išpilsty-
mo ir laikymo detalėmis. Ragavome
keletą šampano rūšių, mokėmės jo
pateikimo subtilybių. Vakarėlio me-
tu aptarėme ir klubo ateities planus.

O jau gegužis ir birželis – tų
planų vykdymo metas.

Gegužės 13 dieną draugus ir bi-
čiulius pakvietėme švęsti Motinos
dieną. Mūsų vaikai dovanojo mums
ne tik gėlių žiedus, bet ir dainas,
muzikos kūrinius, poezijos posmus.
Prisiminėme savo mamas, žiūrėjome
mūsų vaikų sukurtą filmuką, žaidė-
me žaidimus, kurie parodė, kas ge-
riausiai pažįsta savo mamą.  Didžia-
vomės pačios savimi – turime pui-
kius vaikus ir nuoširdžius vyrus, ku-
rie irgi dalyvauja, padeda mums klu-
bo veikloje.

Praėjęs savaitgalis buvo labai

užimtas. Penktadienį ir šeštadienį
,,Amerikos lietuvio” redakcijoje su-
organizavome daiktų pardavimą (Ga-
rage sale). Esame dėkingi visiems,
prisidėjusiems daiktais, aplankiu-
siems mus ir pirkusiems daiktus, taip
pat laikraščio savininkui – už patal-
pas. Ši savaitgalį persikeliame į kitą
vietą Palos Height, tad jei norėtumė-
te mus aplankyti šį penktadienį ir
šeštadienį bei prisidėti prie mūsų ge-
rų darbų – lauksime jūsų adresu: 12513
S Richard Ave., Palos Height, IL 60463.

Jau tapo tradicija, kad birželio

pirmą savaitgalį švenčiame Lietuvo-
je gerai žinomą Vaikų gynimo dieną.
Jau trečią kartą sukvietę draugus ir
bičiulius į vieną iš Čikagos apylinkių
parkų, esantį Orland Park, sekma-
dienį šventėme kartu. Mūsų šventė
prasidėjo nuo vasaros simbolio dru-
gelio darymo. Vaikų papuošti druge-
liai sugrįš pas mus per Tėvelio die-
nos šventę birželio 17 dieną. Po to
žaidėme su ,,parašiutu” – ,,supomės”
Baltijos jūros bangose, bėgome, kad
,,dangus neužgriūtų”, dalyvavome
estafečių rungtyse, žaidėme kvadra-
tą, tikrą ir kitokį tinklinį. ,,Alatėjos”
moterys vaišino skanėstais, jos pasi-
rūpino, kad vaikučiai gautų dovanė-
lių ir – svarbiausia, kad visiems būtų
smagu ir gera kartu su šeima ir drau-
gais praleisti sekmadienį.

Visų šių švenčių ir vakarėlių me-
tu surinktos lėšos bus skirtos ki-
tiems ,,Alatėjos” projektams, būsi-
mai pagalbai.

Mūsų švenčių ir organizuojamų
renginių nuotraukas, įspūdžius
galite rasti Facebook/Alateja. Džiau-
giamės, kad mus palaiko draugų
draugai ir mūsų bičiuliai Lietuvoje,
Vokietijoje, Anglijoje, Airijoje. Tad
prisijunkite prie mūsų ir Jūs! ,,Ala-
tėjos” puslapyje rasite ir mūsų bū-
simų renginių skelbimus. Tad gal
vieną dieną ir tu, mielas skaitytojau,
mus aplankysi.

Geros vasaros Jums ir Jūsų šei-
moms! Būkite atsargūs, saugūs ir
niekada nepamirškite būti vieni ki-
tiems geri!

Audronė Sidaugienė – Moterų
klubo ,,Alatėja” narė.

Mažieji linkuviečiai su ,,Alatėjos” dovanėlėmis.

Vasara – ne visiems atostogų metas
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Gegužės 13 dieną draugus ir bičiulius pakvietėme švęsti Motinos dieną. ,,Alatėjos” nuotr.

Apie�,,Alatėją”�ir�jos�veiklą

Vaikų koncertas mamoms.

Vaikų šventė parke.
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 34

Jaunimo centro moterų klu bas, atsidėkodamas už klubo skelbimus
,,Drauge”, leidybos išlai doms su mažinti paaukojo 50 dol. Nuo šir džiai dėko-
jame už paramą.

Antradienį, birželio 5 dieną,
eidamas 89 metus Čikagoje mirė JAV
lietuvių žurnalistas, Čikagos lietu-
vių radijo valandėlės „Margutis”
ilgametis redaktorius ir laidų vedė-
jas Petras Petrutis. Gimė 1924 m. Pa-
nevėžyje, karo metais pasitraukė į
Vokietiją, jam pasibaigus emigravo į
Kanadą, vėliau persikėlė į JAV.

Tris dešimtmečius Petrutis buvo
Čikagos lietuvių balsas, kasdien
pranešinėjęs paskiausias lietuvių ir
pasaulio naujienas. Į radijo darbą jis
įsijungė 1964 m., pradžioje kaip
sporto apžvalgininkas, ilgainiui kaip
naujienų rengėjas ir laidų vedėjas.
Tragiškai žuvus „Margučio” vado-
vams Lilijai Vanagaitienei ir poetui
Algimantui Mackui, Petrutis tapo
nuolatiniu bendradarbiu, o netrukus
– laidų redaktoriumi ir vedėju. Šiose
pareigose dirbo 31 metus iki 1997 m.,
užtikrindamas tęstinumą laidų, ku-

rias 1928 m. pradėjo kompozitorius
Antanas Vanagaitis. Petrutis taip pat
pasižymėjo išskirtine kultūrine veik-
la, suorganizavo keliasdešimt Lietu-
vos ir išeivijos lietuvių dainininkų
koncertus.

Petrutis buvo Pabaltijiečių spor-
to federacijos pirmininkas, 1959 m.
Amerikos lietuvių krepšinio rinkti-
nės išvykos į Australiją sumanytojas
ir vienas iš organizatorių. Rinktinė
dalyvavo 17 rungtynių, kurių 12 lai-
mėjo. Po penkerių metų Petrutis pa-
dėjo organizuoti Amerikos lietuvių
rinktinės kelionę į Australiją, kur
krepšininkai laimėjo 24 iš 25 susi-
tikimų, iškovojo pergalę prieš Aust-
ralijos olimpinę rinktinę. Grįžę į
Šiaurės Ameriką, krepšininkai drau-
giškose rungtynėse nugalėjo Kana-
dos olimpinę komandą.

Gyvendamas Vakarų Vokietijoje,
Petrutis parengė ir išleido karo pa-
bėgėlių ,,Lietuvių kalendorių” (1946),
o persikėlęs į JAV sudarė knygą
,,Mūsų šokiai” (1963). Daug metų
buvo Lietuvių žurnalistų sąjungos
centro valdybos narys, bendradar-
biavo JAV lietuvių laikraščiuose
,,Draugas”, ,,Dirva”, ,,Darbininkas”,
Kanados ,,Tėviškės žiburiai”, ,,Ame-
rikos lietuvių radijo” bendradarbis
(vad. Anatolijus Šlutas).  Jis buvo Či-
kagoje veikiančio Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro darbuotojas, val-
dybos narys.

2008 metais už nuopelnus Lietu-
vos Respublikai ir už Lietuvos vardo
garsinimą apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Karininko kryžiumi.

Petras Petrutis bus laidojamas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Či-
kagoje. Lietuvoje gyvena velionio
sesuo Birutė Jasiukaitienė ir sūnė-
nas Raimundas Jasiukaitis.

Parengė Romas Sakadolskis,
,,Draugo” info

Mirė JAV lietuvių žurnalistas 
Petras Petrutis

Per susitikimą su I. Alijevu kal -
bėjomės apie galimybes tiekti Lietu -
vai Azerbaidžano naftą. Aišku, tai
atei ties planai. Azerbaidžanas ketina
prisidėti tiesiant naftotiekį į Vaka -
rus. Ir tai realūs tikslai, nes šios ša -
lies plėtra ypač sparti. Šiemet Azer -
baidžano bendrasis produktas turėtų
išaugti rekordiškai – maždaug 20 pro-
centų. Iš Baku išskridome į Zagrebą,
kur esu pakviestas pasakyti baigia -
mą ją kalbą čia vykstančioje regiono
kon  ferencijoje.

2005 metų spalio 14 diena,
Zag rebas. Zagrebo konferencijoje
da lyvauja 16 valstybių vadovai. Spė-
jau atskirai susitikti su Bulgarijos
prezidentu Georgi Parvanovu, Bosni-
jos ir Hercogovinos prezidentu tary-
bos pir mininku Ivo Miro Jovičiumi,
Lenki jos prezidentu Aleksanderiu
Kwaś niewskiu, Italijos prezidentu
Carlo Ciampi, Slovėnijos prezidentu
Jane zu Drnovšeku ir Rumunijos pre-
zidentu Traia nu Basescu.

Baigdamas savo kalbą konferen-
cijoje, padėkojau prezidentui A.
Kwaś  niewskiui už išskirtinį vaidme -
nį stiprinant Europos vienybę, skati-
nant demokratijos plėtrą mūsų žemy -
ne. Tai jo paskutinė tarptautinė kon-
ferencija einant Lenkijos vadovo pa -
reigas. Jis baigia kadenciją gruo džio
23 dieną. Tai ir mane jaudinantis įvy -
kis. Daug metų darniai dirbome
drau ge, tapome gerais bičiuliais.

2005 metų lapkričio 3 diena,
Talinas. Po ilgesnės pertraukos mes,
Baltijos šalių prezidentai, vėl susiti -
kome vienos dienos posėdžių. Labai
reikėjo tokių pokalbių, nes prabėgo
be veik pusmetis, kai, Maskvai šven -
čiant pergalę Antrajame pasaulinia -
me kare, tarp mūsų kilo įtampa išsi -
skyrus nuomonėms, ar verta vykti į
šias iškilmes. Dabar turėjome progą
užglaistyti nesutarimus.

Susitikimas vyko senoviniame
dvare už Talino. Aptarėme santykius
su Rusija, derinome mūsų nuostatas
Europos Sąjungos politikos klausi-
mais. Sutarėme, kad laikysimės vie -
nos pozicijos svarstant energetikos
problemas, bendromis jėgomis steng -
si mės įtikinti ES, jog būtina kuo grei -
čiau tiesti elektros tiltus į Skandina -
viją ir Lenkiją.

Estijos ir Latvijos vadovai visiš -
kai pritarė mano požiūriui į V. Pu-
tino ir G. Schröderio susitarimą ties-
ti dujotiekį Baltijos jūros dugnu. Da-

bar tai bus mūsų visų trijų nuomonė
ir ją išsakysime tarptautiniuose fo-
ru muo se.

Grįžau į Vilnių devintą vakaro.
Namie laukė Alma su tortu ir šam-
pano buteliu ant stalo. Mano gimta-
dienis.

2005 metų lapkričio 4 diena,
Seinai–Druskininkai. Man Seinai
visada buvo savas lietuviškas kraš-
tas, tik dėl istorinių aplinkybių atite -
kęs Lenkijai. Šiandien čia atidarėme
Lietuvos pinigais pastatytą 250 vietų
modernią mokyklą, pavadintą „Žibu -
rio” vardu. Iš Varšuvos atskrido Alek-
 sandras Kwaśniewskis, abu per kir-
pome kaspiną ir pasakėme kalbas,
ragindami auklėti jaunąją kartą to le -
rancijos ir pagarbos žmogui dvasia.

Iš Seinų sraigtasparniais nuskri -
dome į Druskininkus ir čia vakare su
negausiu svečių būriu surengėme
va karienę baigiančio kadenciją Len-
ki jos prezidento  A. Kwaśniewskio
garbei. Tai tarsi atsisveikinimas su
šiuo mielu, maloniu žmogumi, tikru
Lie tu vos draugu, kaip oficialiu asme-
niu, nors neabejoju, kad privačiai
mes dar ne kartą susitiksime. Jis
labai daug nuveikė, kad mūsų šalių
santykiai ge  rėtų, mums pavyko iš-
spręsti ne vieną įsisenėjusią prob-
lemą, truk džiu sią dvišaliam bendra-
darbiavi mui.

Iš Vilniaus atvažiavo premjeras
A. Brazauskas ir Seimo pirmininkas
Č. Juršėnas. Įteikiau A. Kwaśniews -
kiui Vytauto Didžiojo ordiną su  auk -
so grandine. Po vakarienės jo garbei
surengėme dar ir fejerverką.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Druskininkuose su Aleksanderiu
Kwaśniewskiu atsisveikinome tik ofi-
cialiai, o asmeninis bendravimas ne -
nutrūko ir jam neinant prezidento pa -
reigų, susitinkame ir man jau baigus
kadenciją. Itin įsimintinus žo džius jis
pasakė per mano knygos len kų kalba
pristatymą Varšuvoje. A. Kwaśniews-
kis tuomet pabrėžė, kad mūsų ben-
dras politinis darbas virto nuoširdžia
asmenine draugyste.

Mūsų A. Kwaśniewskiu draugys-
tė labai padėjo gludinti aštresnius
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavi-
mo kampus, neleisti, kad lenkų tau -
tinės mažumos politinių veikėjų rei ka -
lavimai kenktų valstybių dviša liams
santykiams.                     Bus daugiau.

Atsisveikinant su kadenciją baigiančiu Lenkijos prezidentu Aleksanderiu Kwaśniewskiu.

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

www.draugas.org
SkELBIMŲ SkYRIAUS 

TEL. 773-585-9500

Petras Petrutis.  
,,Draugo” archyvo nuotr.

Irena Dirdienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metine ,,Draugo”
prenumerata atsiuntė 50 dol. paramą. Nuoširdus ačiū.
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Generolo Jono Žemaičio Lie-
tuvos karo akademijos trečio-
jo kurso kariūnas Vytenis

Miliušas gegužės mėnesį grįžo iš
Virginia Military Institute vykusių
studijų. Vaikinas pagal mainų pro-
gramą Virginia institute mokėsi nuo
2012 m. sausio mėnesio.

„Dar prieš išvykdamas į JAV
buvau girdėjęs apie šią mainų pro-
gramą ir studijas užsienio šalies
aukštojoje mokykloje, todėl pasiruoš-

ti keturių mėnesių išbandymams
buvo nesunku, – prisiminė kariūnas.
– Vos tik atvykęs į Institutą buvau
supažindintas su jo tvarka ir studijų
reikalavimais. Taip po truputį ir įsi-
traukiau į šią veiklą.”

Miliušas Lietuvos karo akademi-
joje studijuoja tarptautinių santykių
specialybę, todėl jam buvo lengviau
ir nekilo problemų renkantis studijų
dalykus Virginia Military Institute.
„Studijos jau iš pat pradžių nuteikė

Lietuvos kariūnas džiaugiasi įgytomis žiniomis JAV aukštojoje mokykloje

Prezidentas Valdas Adamkus,
šiomis dienomis paskelbęs
apie savo gydymąsi Amerikoje,

sveikatos bėdas, atrodo, jau įveikė ir
vėl aktyviai keliauja po Lietuvą ir
kitas šalis, susitinka su žmonėmis,
komentuoja įvairias gyvenimo aktu-
alijas. Paskutinio skambučio mokyk-
lose proga jis buvo pakviestas ir ma-
loniai sutiko atvykti į Sūduvos gim-
naziją Marijampolėje, kur pasveiki-
no abiturientus ir dvi valandas su
jais kalbėjosi apie labiausiai rūpi-
mus dalykus.

,,Man labai smagu buvo paben-
drauti su jaunimu. Tai nauja karta,
gimusi jau po visų XX amžiaus tra-
gedijų, tai laisvos Lietuvos piliečiai.
Jie daug kuo domisi, yra aktyvūs,
įdomiai mąstantys. Aš gi esu neprik-
lausomos Lietuvos pirmojo laikotar-
pio ‘produktas’, vos 8 metais už ją
jaunesnis. To laiko mokytojai padėjo
pagrindus, kurie išliko nepajudina-
mi iki dabar. Visada prieš akis tu-
rėjome viziją, nors ta vizija kartais ir
slegia”, – pasakojo prezidentas po
susitikimo su moksleiviais.

Vėliau susitikęs su marijampo-
liečiais, Adamkus vadino save ne-
lietuvišku liberalu, užaugusiu kito-
kioje aplinkoje ir kitaip nei Lietuvoje
suprantančiu liberalias idėjas. Jo
nuomone, demokratijoje reikia iš-
augti, jos neišmoksi iš vadovėlių, ir
nors daug kalbama apie pilietinę vi-
suomenę, Lietuvoje jos iki šiol nėra.
Tiesa, jis pripažino, kad Amerikoje
liberalizmas yra visiškai neįtakin-
gas.

,,Mane labai slegia tai, kiek daug
nepasitikėjimo yra visuomenėje.
Prieš akis mes matome sudaužytą
vertybių sistemą, o žmogaus pagar-
bos žmogui labai trūksta. Trūksta ir
įsiklausymo į kito nuomonę, suge-
bėjimo diskutuoti be emocijų. Lietu-
viški laikraščiai šiandien tokie, kad
juos perskaitau per penkias minutes,
ir dažniausiai tik antraštes, retai
kada užtrukdamas ilgiau”, – kalbėjo

Adamkus.
Jis prisiminė, kad šiemet sukan-

ka 40 metų, kai pirmą kartą po 27
metų pertraukos 1972 metais jis grįžo
į tuometę sovietinę Lietuvą. Kalbėda-
mas apie šiandieną, prezidentas pa-
sakojo, kad prezidentūroje Vilniuje

turi tris kambarius, vieną patarėją ir
keturis besikeičiančius apsauginin-
kus. Prezidentas sulaukia daug
skambučių, kvietimų, laiškų, tačiau
su dabartiniais Prezidentūros dar-
buotojais bendrauja nedaug, net tele-
fono ryšys su jais neveikia.

Paklaustas apie tai, kaip vertina
santykių su kaimynine Lenkija blo-
gėjimą, Adamkus prisipažino, kad iš
dešimtmetį kurtų gerų kaimyninių
santykių dabar yra likę ,,tik šipu-
liai”. Dėl to yra kaltos abi pusės, bet,
prezidento nuomone, čia yra ir gi-
lesnių priežasčių. Adamkus sakė,
kad Lenkija – didelė šalis, turinti 40
milijonų gyventojų, ji žūtbūtinai no-
ri patekti į didžiųjų Europos Sąjun-
gos valstybių ,,klubą”, kuriame iš es-

V. Adamkus: ,,Esu nelietuviškas liberalas”
mės už uždarų durų priimama nema-
žai svarbiausių sprendimų. Radikali
nacionalinė politika – taip pat viena
iš priemonių, siekiant atkreipti į sa-
ve dėmesį, siekiant šio tikslo. Tokia
laikysena dabar ir vyrauja kaimy-
ninės šalies užsienio politikoje. 

Savo nuomonę prezidentas turi
ir dėl Ignalinos atominės elektrinės
uždarymo. Adamkaus teigimu, su
tuo per daug lengvai susitaikyta ir
per daug paskubėta. Ignalinos ato-
minė buvo pakankamai saugi ir šve-
dų specialistai davė saugumo garan-
tijas iki 2025 metų. Tiek laiko elek-
trinė dar galėjo gaminti elektrą, o
Lietuva – ramiai spręsti energetinės
nepriklausomybės klausimus. 

,,Dabartinė padėtis išties labai
bloga, nes Lietuva dar niekada nebu-
vo taip priklausoma nuo Rusijos.
Norėjome sukurti nepriklausomą
energetinį tinklą, jungiantį Skandi-
navijos ir Baltijos šalis su išėjimu į
Vakarų Europą, tačiau to neįvyko, ir
mes patys esame kalti dėl savo neap-

sisprendimo. Arabų šeichai naftos
laiveliais į Lietuvą tikrai neplukdys,
o aplinkui – ir Baltarusijoje, ir Ka-
liningrado srityje – iškils atominės
elektrinės. Tad esame visiškai prik-
lausomi nuo Rusijos, o mūsų Visagi-
no atominė dar tebegyvuoja vizi-
jose”, – teigė prezidentas.

Kalbėdamas apie Rusijos-Vokie-
tijos dujotiekį Baltijos jūros dugne
Adamkus sakė, kad jam ne kartą teko
įrodinėti Vokietijos kanclerei Ange-
lai Merkel apie tokio sumanymo pa-
vojų, nes Baltijos dugnas – pavojingų
iprito dujų, čia statinėse nuskandin-
tų Antrojo pasaulinio karo metais,
kapinynas. Vis dėlto į tokius nuogąs-
tavimus įsiklausyta nebuvo, aiškin-
ta, kad Europos pramonei šis vamz-
dis labai reikalingas, o dabartinės
technologijos yra pakankamai aukš-
tos ir pavojingas vietas galima apeiti.

Prezidentas kalbėjo apie tai, kad
jam nerimą kelia į Lietuvą grįžtanti
baimė, nepagarba kitai nuomonei.
Paklaustas, kas trukdo atsirasti nau-
jiems politiniams vadovams Lietuvo-
je, jis pastebėjo, kad Lietuva – vadų
tauta, ir tuo viskas pasakyta.

Po susitikimo nemažai žmonių
rikiavosi į eilę, laukdami prezidento
autografo ant naujosios jo knygos
,,Paskutinė kadencija”. Ši knyga
Lietuvoje buvo ir tebėra labai popu-
liari, jos leidimas kelis kartus pakar-
totas, tiražas pasiekė dešimtis tūk-
stančių. Kiekvieno iš laukiančiųjų
prezidentas klausė, kieno vardu už-
rašyti knygą ir kantriai vingiavo
raides bei žodžius.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Krn. V. Miliušo nuotr. 

Prezidentas V. Adamkus – vėl darbų sūkuryje.                                  A. Vaškevičiaus nuotr.

teigiamai: profesoriai rodė aukštą
dėstymo lygį, o kariūnai – didelį ak-
tyvumą ir susidomėjimą”, – pasakojo
Miliušas. Vaikinas džiaugėsi, kad
JAV aukštojoje mokykloje jis kartu
susirado ir savo bakalauro darbo va-
dovą.

Kalbėdamas apie mokslus kariū-
nas visų pirma atkreipė dėmesį į ka-
rinius užsiėmimus, kurie vyksta pas-
toviai du kartus per savaitę (vienas –
teorinis, kitas – praktinis). Kariūnų
pasiruošimas šiems užsiėmimams
taip pat paliko gerą įspūdį. Lietuviui
dar teko dalyvauti keturių parų pra-
tybose, kuriose jis pats vadovavo 14
kariūnų skyriui.

Miliušas džiaugdamasis prisimi-
nė ir sportinius užsiėmimus: „Virgi-
nia Military Institute sudarytos pui-
kios sąlygos užsiimti įvairiomis spor-
to šakomis. Čia galima rasti ameri-
kietiškojo futbolo stadioną, beisbolo
aikštyną, baseiną ir visa kita, – var-
dijo Vytenis. – Pats sportavau dviejo-
se rinktinėse: triatlono bei vandens-
vydžio. Su abiem rinktinėmis daly-
vavau varžybose, kurios vėlgi paliko
labai gerą įspūdį!”

Laisvalaikio metu lietuvis sten-
gėsi bendrauti su kuo daugiau žmo-
nių ir aplankyti kuo daugiau įdomes-

nių vietų Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. Vaikinas įspūdžių sėmėsi ne
tik Virginia – taip pat lankėsi Wa-
shington, DC, susipažino su New
York miestu. Būdamas Washington,
DC lietuvis užsuko ir į Lietuvos Res-
publikos ambasadą.

Studijos Virginia Military Insti-
tute Lietuvos karo akademijos ka-
riūnui visų pirma suteikė galimybę
išsamiau susipažinti su JAV kariuo-
menės struktūra bei karininkų ren-
gimu šioje šalyje. Kartu jis džiaugėsi
turėjęs geras sąlygas pažinti ir JAV
kultūrą bei šios šalies žmonių gyve-
nimo būdą.

Lietuvos karo akademija ir Vir-
ginia Military Institute bendradar-
biauja nuo 2001 metų. 2009 m. liepos 9
d. bendradarbiavimo sutartis buvo
atnaujinta – ja remiantis kasmet
LKA III kurso kariūnas vieną semes-
trą studijuoja Virginia Military
Institute, o šio instituto kadetas gili-
na savo pasirinkto akademinio da-
lyko žinias Lietuvoje. Šiuo metu Lie-
tuvos karo akademijoje ir Vilniaus
universitete (iki 2012 m. liepos 2 d.)
studijuoja Virginia Military Institute
trečiojo kurso kadetas Benjamin Tra-
vers.

www.kam.lt
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Nusifotografuota 1944  m. rugpjū čio 12 d. pasiekus Silezijos Bres lau (da  bar lenkų Wroc-
law) miestą, kuria me geležinkeliečiai pasiliko, o civiliai vyko toliau. 

Angelas�sargas

Per praeitus porą dešimtmečių
beveik kas sek madienį pasi-
matydavau su Povilu Stelmoku

Palaimintojo Jurgio Matu lai čio misi-
joje, Lemont, prieš šv. Mi šias ir po jų
prie kavutės, kartais kartu ir papie-
taudavome lietuviš kame restorane.
Susitikę visuo met bent trumpai, o
neretai ir ilgesniais pašnekesiais
pasidalindavome apie praeitį, ateitį.
Jeigu šalia buvo ki tų, stengdavausi
jiems papasakoti apie kadaise Povilo
atliktą kilnų poelgį. Mat jis kritišku
momentu yra ne vieno gyvenimo
eigą nulėmęs – įgalino išvengti Sibi-
ro ar dar ko nors blogiau  ir gyventi
laisvėje, Vakaruose, po Stalin  buvu-
sio sėbro Hitlerio valdomos Vokieti-
jos žlugimo 1945 m. ge gu žės mėnesį.

Deja, prieš porą savaičių ši įpras-
ta rutina nutrūko. Š. m. gegužės 24 d.
Pet kaus laidojimo namuose, Lemont,
po jėzuito kun. Antano Saulaičio
mal dų per a. a. Povilo Stelmoko šer-
menis buvau velionio pageidavimu
šeimos pa prašytas tarti keletą žo-
džių. Ka dan gi kunigas maldas skaitė,
tai ir man buvo jaukiau  su iš anksto
užsirašytomis keliomis mintimis
prabil ti. Kreipiausi į liūdinčią šeimą
ir lai do tuvių dalyvius, teigdamas,
kad pa žįs tu velionį 68 metus. 1944 me-
tais buvau dešimties metų vaikas, o
dvi de šimt trejų metų Povilas tada jau
buvo baigęs geležinkeliečių mo kyklą-
akademiją ir dirbo rytų Žemai ti joje,
eidamas Tytuvėnų geležinkelio sto-
ties viršininko atsakingas parei gas.

Iš Rytų artėjant frontui, geležin -
ke liečiai buvo iš anksto nuošaliai pa -
ruošę sau vieną prekinį vagoną eva -
kuotis toliau nuo fronto. Kai gau -
džian tis, siaubą keliantis patrankų

ai das vis garsėjo ir dažnėjo, sužinojo,
kad paskutinis traukinys nuo Šiau-
lių link Tauragės pravažiuos pro Ty-
tuvė nų stotį liepos 26 d. Viršininko
Povilo paskatinta geležinkeliečių ko-
manda su tiko į savo vagoną priimti
Oną Ži lienę su dukrele Judita ir sū-
neliu Ta du, Žilienės jaunesnę seserį
Eleną Ak minskaitę (vėliau tapusia
Ruzgie ne, Rūtos Udrienės mamą,
Europos humanitarinio universiteto
Vilniuje vicerektoriaus, politikos ir
informacijos mokslų daktaro Da -
riaus Udrio močiutę), kun. Adolfą
Stasį ir penkių asmenų Ragauskų
šei mą, susidedančią iš tėvų Sofijos ir
An tano, dukterų Irenos, Aldonos ir
ma nęs. Vakarop geležinkeliečiai su -
stabdė besiartinantį šniokščiančio
gar vežio traukiamą ilgą traukinį ir
mū sų vagoną prikabino jo gale. Vago -
nas buvo perpildytas – jame buvo ga-
li ma vos pajudėti. Nuvažiavę kokius
10 kilometrų spėjome dar pravažiuoti
Lietuvos aukščiausią ir ilgiausią Ly-
duvėnų tiltą. Spėjome, nes netru kus
tiltas buvo susprogdintas. Nuo to
laiko Povilas Stelmokas liko Ragaus -
kų šeimos Angelas sargas.

Baigdamas savo kalbą išreiškiau
velionio žmonai Nijolei, dukrai Da -
liai Trakienei su šeima ir visai Stel -
mokų giminei užuojautą savo šeimos
ir seserų Irenos Rašienės bei Aldo-
nos  Beinorienės-Lipskienės vardu, o
ve lio niui  Povilui palinkėjau ilsėtis
ra my bėje, užtarnautame poilsyje ir
kan t riai laukti mūsų vieno po kito
atei nant. 

Beje, per ką tik Amerikoje pra-
ėjusią Atminimo dieną (Memorial
Day) dėkojome žuvusiems kariams
už mums atkovotą laisvę. Tai dary-
damas mintyse tu rėjau velionį Povilą
už man suteiktą laisvę.

LEONIDAS RAGAS

Kalbasi P. Stelmokas (k.) ir L. Ragas.

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pa-
gyvenusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-
1168.

* Moteris, turinti dokumentus, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
JAV valstijoje. Patirtis. Tel. 917-932-5736.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel.630-674-
1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Tel.630-670-0813

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Buitinė anglų kalba. Tel. 773-397-5970.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus
Indiana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyven-
imu lietuvių šeimoje. Tel. 815-505-3437.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus
Indiana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Reikalingas patyręs darbininkas, prižiūrėti dau-
giabutį namą ir tvarkyti kitus reikalus. Privalo turėti
savo įrankius ir automobilį. Tel. 708-699-9062,
Vytas.

Atkelta iš 5 psl. dvi Revizijos komi-
sijos narės (L. Timukienė ir V. Vaka-
rytė) buvo išrinkti ir dalyvavo JAV
LB XIX Tarybos darbe. Valdybos po-
sėdyje buvo apsvarstyti klausimai,
kuriuos buvo pasiūlyta Tarybos na-
riams iškelti sesijos metu – tai Lie-
tuvos pilietybės išsaugojimas ir Lie-
tuvos istorijos mokymo lituanistinė-
se mokyklose pagerinimas. B. Kairie-
nė paminėjo, kad praeito apygardos
suvažavimo metu buvo priimta rezu-
liucija tuo klausimu ir buvo įkurtas
Judėjimas už Lietuvos pilietybės iš-
saugojimą (JLPI). Visą praėjusių me-
tų vasarą vyko pasitarimai dėl dvigu-
bos pilietybės, kuriuose dalyvavo
dauguma apygardos valdybos narių.
Ypatingai aktyviai JLPI veiklą įsi-
jungė Waukegan-Lake County apy-
linkės žmonės.

Dauguma apygardos valdybos
narių dirba ir kitose lietuviškose
organizacijose – Genovaitė Treinienė
yra Jūrų skautė, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos finansininkė, Al-
gimantas Barniškis vadovauja istori-
kų būreliui, Rimantas Pažemeckas –
bardas, kuria dainas, Sigitas Ungu-
raitis – pirmas pagalbininkas su gar-
so-vaizdo aparatūra, Zita Litvinienė
yra dailininkė, E. Lukoševičius sava-
rankiškai rengia minėjimus.

Kultūrinė apygardos veikla, anot
B. Kairienės, gana glaudžiai buvo su-
sijusi su Lemont apylinkės veikla,
kadangi ji, būdama kartu ir Lemont
apylinkės pirmininke, atstovavo
abiems padaliniams. Praėjusių metų
liepos 6 d. apygarda suruošė Lietuvos
Valstybės dienos minėjimą: dainavo
vaikų choras ,,Svajonė”, vyko vikto-
rina Lietuvos istoriniais klausimais,
jos nugalėtojai gavo Lietuvių Fondo
puikią dovaną. Pasak pranešėjos,
puikiai pavyko suruošti Naujųjų me-
tų pokylį. Toks renginys pareikalavo
daug jėgų ir sumanumo, tačiau rezul-
tatai atpirko visus vargus, didžioji
dalis už renginį surinktų lėšų atiteko
PLC ir Lemont apylinkės valdybai. 

Apygardoje veikia du socialiniai
skyriai – Lemont ir Marquette Park.
Lemont socialinis skyrius trečia-
dieniais ruošia pagyvenusių žmonių
popietes, rodo kino filmus. Pasak B.
Kairienės, socialinio skyriaus veiklą
reikėtų praplėsti – versti ir nota-
rizuoti dokumentus, teikti informa-
ciją įvairiais sveikatos ir teisiniais
klausimais.

Kaip savo pranešime tvirtino
apygardos pirmininkė, ateityje nu-
matoma toliau stiprinti ryšius su

visomis apylinkėmis, išsiaiškinti,
kur ir kokia pagalba reikalinga, daly-
vauti įvairiuose apylinkių ruošia-
muose renginiuose, padėti apylin-
kėms užmegzti ryšius su vietiniais
JAV valdžios atstovais. Ir šiais me-
tais apygarda planuoja suruošti Lie-
tuvos Valstybės dienos paminėjimo
šventę, kartu su Lemont apylinke su-
rengti koncertą, skirtą Lietuvos dai-
niaus Maironio 150-osioms gimimo
metinėms paminėti.

Baigdama savo pranešimą, B.
Kairienė padėkojo apylinkių pirmi-
ninkams, valdybų nariams, apygar-
dos valdybos nariams už paaukotas
poilsio valandas, už naujas idėjas,
ryžtą, ugdant lietuvybę, skleidžiant
meilę Lietuvai. ,,Būkime vieningi,
dirbkime ranka rankon, be pykčio,
be skriaudos”, – kvietė Vidurio Va-
karų apygardos pirmininkė. 

PLB valdybos pirmininkė R.
Narušienė kvietė kartu su Lietuva
švęsti Dariaus ir Girėno jubiliejų.
,,Mes turime parodyti, kad esame
veiklūs”, – ragino ji. 

S. Šimkuvienė-Rosen savo kalbo-
je pasidžiaugė, kad iš 74 kandidatų į
JAV LB XX tarybą labai daug yra
trečiabangių. Ji kvietė kiekvieną
Bendruomenės narį atvesti po vieną
naują narį. Krašto valdybos vice-
pirmininkė atminimo dovanėlėmis
apdovanojo pasižymėjusius apygar-
dos žmones – A. Barniškį, S. Daulie-
nę, B. Ivanauskienę, Z. Litvinienę, G.
Treinienę, B. Vilutienę.

Vyko rinkimai į apygardos val-
dybą, į ją buvo išrinkti A. Barniškis,
B. Kairienė, Svajonė Kerelytė, Aidas
Krapikas, Milda Šatienė, Miglė Tau-
ragytė, L. Timukienė. Į kontrolės ko-
misiją išrinktos O. Plečkaitytė, G.
Treinienė ir V. Vakarytė. Į valdybą
norėjo kandidatuoti ir keli suvažia-
vime dalyvavę gana triukšmingi
svečiai, neseniai plačiai nuskam-
bėjusio piketo Lemont dalyviai, ta-
čiau jiems buvo paaiškinta, jog pagal
galiojančius JAV LB įstatus jie to
paprasčiausiai negali daryti. Į apy-
gardos ir valdybą gali kandidatuoti
apylinkių ir apygardų valdybų na-
riai,  apylinkių deleguoti atstovai bei
komisijų nariai. 

Suvažiavimo dalyviai, sugiedoję
,,Lietuva brangi”, išsiskirstė. Visų
laukia mažesni ar didesni darbai,
puoselėjant lietuvybės daigus, kvie-
čiant prie šio darbo kuo gausiau
prisijungti lietuvius, įsikūrusius šia-
pus Atlanto.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
suvažiavimui pasibaigus



16 2012�BIRžELIO�7,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

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

� A. a. Petras Petrutis, ilgametis Čika-
gos lietuvių radijo valandėlės ,,Margutis”
ilgametis redaktorius ir laidų vedėjas,
žurnalistas, Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro darbuotojas, valdybos narys
mirė š. m. birželio 5 d. Šv. Kryžiaus ligo-
ninėje. Apie laidotuves bus pranešta vė-
liau.

� Penktadienį, birželio 8 d., 7 val. v.
Bal  ze ko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Vy -
tauto Didžiojo universiteto etnologijos
mok slo doktorantė Kristina Blockytė
skaitys paskaitą ,,Kalendorinių švenčių
pap ročiai ir tradicijos Mažojoje Lie tu vo -
je”. Tel. pasiteiravimui 773-582-6500.
Įėjimas – 5 dol.  

� Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga pristato Čikagoje viešintį  Darių
Ražauską ir  kviečia  pasiklausyti jo pas -
kai tų Pasaulio lietuvių centre: birželio 9
d., šeštadienį, 1 val. p. p. – ,,Sveikata,
mi tyba, dienos režimas”; birželio 10 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. – ,,Moters ir vy -
ro santykiai. Šeima”. Daugiau in forma-
ci jos gausite  el. paštu Esu Jums USA@
gmail.com arba tel. 630-550-9531

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos (6812 Washtenaw Ave., Chicago,
IL)  tikintieji  kartu su JAV LB Marquette
Park apylinkės žmonėmis sekmadienį,
birželio 10 d., 10:30 val r. šv. Mišiose
pa minės Gedulo ir Vilties dieną. Po Mi -
šių parapijos salėje bus rodomas filmas,
po jo – kavutė ir pabendravimas. Kvie-
čiame aktyviai dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 10 d.,
10:30 val. r. šv. švęsime Švč. Kristaus
Kū  no ir Kraujo šventę (Devintines). Šv. Mi -
šias atnašaus klebonas Robertas Co leman.
Prieš Mi šias kal bėsime Pa lai mintojo Jur -
gio Matu laičio li ta niją ir melsimės už li -
go nius. Po – pamaldų kavutė. Kviečia -
me dalyvauti.

� Birželio 10 d. 2 val. p. p. specialios Pa -
dėkos šv. Mišios trim kalbomis (anglų,
lietuvių ir ispanų) klebonui Tomui Koys už
jo 13-kos metų sielovadą Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Pra sidėjimo parapijos
bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi cago,
IL). Išeinančiam klebonui palinkėsime
sėkmės ir Dievo palaimos naujoje Šv. Bar -
ta lo miejaus parapijoje, esančioje šiaurinėje
Čikagos dalyje.  

� ,,Bunkeryje” (8900 S. Ar cher Ave.,
Willow Springs, IL) birželio 16 d. 6:30
val. v. Mariaus Jampolskio monospek-
taklis ,,Gaidukas”. Po spektaklio – 9 val.
v. – gitaristo  Aleksandro Makejevo kon-
certas. Daugiau informacijos tel. 312-
375-2728 arba tel. 708-839-1000.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 17 d.,
10:30 val. r.  šv.  Mišiose paminėsime
Ge  du lo ir Vilties dieną. Iš kil mingoje
eisenoje da lyvaus šaulių kuopos. Po pa-
maldų pa rapijos salėje Brighton Park
Lietuvių Ben d ruomenė ruošia pietus.

Vyks meninė prog rama. Kviečiame visus
dalyvauti.

� Gedulo ir Vilties dieną JAV LB Cicero
apylinkė minės birželio mėn. 17 d. po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių, Šv. Antano
parapijos kavinėje. Minėjime kalbės
buvęs partizanas ir Vorkutos politinis ka-
linys Povilas Vaičekauskas. Bus meninė
dalis ir vaišės.

� Kasmetinis Pasaulio lietuvių centro
Gol fo turnyras vyks šeštadienį, birželio
23 d., 1:30 val. p. p. Old Oak Country
Club (14200 S. Parker Rd., Homer
Glen, IL). Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Birželio 24 d., sekmadienį, Summit
Park District (5700 S. Archer Rd., Su -
mmit IL  60501) nuo 12 val. p. p. iki
10 val. v. vyks Joninių šventė. Kon cer -
tuos Žilvinas Žvagulis. Daugiau in for -
macijos tel. 708-594-5622, 773-788-
1362 ar ba 847-845-3972.

�  Maloniai kviečiame visus dalyvauti
K. Donelaičio lituanistinės mokyklos
(Wa  shington, DC) mokinių Pirmosios Ko -
 munijos šv. Mišiose, kurios vyks bir želio
9 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Šv. Al -
fonso bažnyčioje (114 West Saratoga
St., Baltimore, MD). Lietuviškas Mišias
aukos kun. Bartkus.

� Lietuvių tautos tragiškųjų dienų –
trė mimo į Sibirą minėjimas rengiamas
bir želio mėn. 10 d. tuojau po 2:30 val.
pietų Lie tuvių klubo salėje (4880 46th
Ave., North, St. Petersburg, FL 33714).
Tel. pasiteiravimui 727-525-2924.

� Lietuviška mokykla ,,Genys”, 2390
Bush St., San Francisco, CA jau prade-
da registruoti vaikus ir suaugusius norin -
čius mokytis mokykloje 2012–13 m. m.
Į mokyklą vaikai priimami nuo 4 metų
amžiaus; suaugusiems – at s kira klasė.
Re gistracijos ir mokyklos klau simais
kreip tis į virgilijatali@msn.com

� Maloniai kviečiame į Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimą liepos 12 –15
dienomis. Pasaulio lietuvių jaun imo su-
sitikimą, į kurį atvyks 3,000 da ly vių iš
Lietuvos ir viso pasaulio, organi zuoja
Pa saulio lie tu  vių jaunimo sąjunga. Su -
sitikimas vyks Lietuvoje, Prienų rajo ne.
Jame ap tarsime strateginius mūsų vals-
tybės ir tau tos rei kalus, ieškosime nau jų
spren di mų bei jų įgyvendinimo būdų,
kurie spar tintų pa žangios ir modernios
valstybės kūrimą. Renginio programą ra   si -
te mūsų internetiniame puslapyje www.
pljs2012.lt. Rašykite @pljs.org ar ba ka -
rolis@pljs.org; skambinkite tel. 370
6085 7673 (Ieva) arba tel. 370 6226
3202 (Karolis).

� Lie tuvių klubo (4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714) valdy-
ba praneša, jog esant audrai patalpos
bus uždarytos. Oficialus audrų sezonas
Florida valstijoje  – birželio 1–lapkričio 1
dienomis. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Spaudos apžvalga

Blackman Auditorium – Northeastern University Campus
342 Huntington Ave., Boston, MA 

birželio 28 d., ketvirtadienį,  7:30 val. v. vyks
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio koncertas 

Įėjimas – nemokamas. Tel. pasiteiravimui 617-373-2632

,,Ateitis”

Žurnalo 4-asis numeris ,,kvepia”
pavasariu, džiaugsmu ir gailestingu-
mu. Apie susitikimo su Viešpačiu
džiaugsmą  27-osios pasaulinės jauni-
mo dienos proga kalba Popiežius Be -
ne diktas XVI.

Andrius Navickas rašo apie mal -
dą, pasninką ir išmaldą. Tai prie mo -
nės, suteikiančios tikrąjį džiaugs mą.

,,Dievo keliai nežinomi. Svarbu
džiaugtis kiekviena minute, daryti
tai, ką liepia širdis, kad atėjus iš -

bandymų metui galėtum pasakyti,
jog viską padarei”, – teigia Dovilė
Polekaitė savo straipsnyje ,,Gyve ni -
mo išbandymai tikėjimu”.  

Skaitytojas, besidomintis nau-
jomis knygomis ir mūsų tautiečių
gerais darbais su įdomumu perskai-
tys pokalbį su Kanadoje gyvenančia
Julija Šukys, kuri išleido knygą apie
garsiąją Vilniaus bibliotekininkę,
Pasaulio Tautų teisuolę Oną Šimaitę.

Skyrelyje ,,Prisiminkime” skai -
ty  tojus sudomins dar 1942 m. Vy -
tauto Didžiojo universitete Alfonso
Lapės skaitytas pranešimas apie so-
ciologą, pedagogą, ateitininką, vi -
suomenininką, politiką ir žurnalistą
Praną Dielininkaitį. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų
veiklos nuotrupas žurnalui parinko
Ramunė Kubiliūtė, o apie vyskupo
Motiejaus Valančiaus ateitininkų
veiklą Va sario 16-osios gimnazijoje
rašo tos gimnazijos 9 kl. mokinė Ni-
ko Šošič.

Poezijos mėgėjai susipažins su
Sigito Gedos išverstais šventosios
sesers Faustinos eilėmis.

Žurnalą leidžia VšĮ ,,Ateities”
leidybos centras Vilniuje. 

Paruošė L. A. 

Šoka Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio šokėjai.
www.ansambliai.lt nuotr.

Gal kas nors Čikagoje ar jos apylinkėse gyvenantis turi atliekamą veikiančią
žolės pjovimo mašiną ir galėtų ją paaukoti ,,Draugui”? Prašoma paskambinti į
,,Draugo” administraciją tel. 773-585-9500.


