
Washington, DC (URM, LR ambasados JAV ir ,,Drau-
go” info) – Šių metų birželio 12 dieną penktųjų Komu-
nizmo aukų paminklo Washington, DC atidengimo meti-
nių minėjime buvusiam JAV gynybos sekretoriui Donald
Rumsfeld buvo įteiktas Komunizmo aukų memorialo fon-
do įsteigtas buvusių JAV prezidentų, aršiai kovojusių
prieš komunizmą, Harry S. Truman ir Ronald Reagan
vardo laisvės medalis. 

Šiuo medaliu yra apdovanoti daugelis iškilių prieš
komunistinę santvarką kovojusių asmenų iš viso pasau-
lio, tarp jų – du Lietuvos politikai: Europos Parlamento
narys Vytautas Landsbergis ir Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris.

Medalį JAV gynybos sekretoriui įteikęs Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis padė-
kojo D. Rumsfeld už ilgametę kovą su totalitariniais reži-
mais ir asmeninę paramą Lietuvos narystei NATO. Savo
ruožtu D. Rumsfeld prisiminė savo viešnagę Lietuvoje ir
teigė, jog be galo žavisi Lietuvos pirmininkavimu Demok-
ratijų bendrijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose,
tęsiant kovą už laisvę ir demokratiją, padedant kitoms
Rytų Europos šalims žengti Lietuvos jau nueitu laisvės ir
demokratizacijos keliu. 

Minėjime dalyvavęs Komunizmo aukų memorialo
prezidentas Lee Edwards paskelbė, kad rudenį JAV vidu-
rinių mokyklų mokiniams pradedamas dėstyti 10 va-
landų su virtualiu Pasauliniu komunizmo muziejumi
susietas kursas apie komunizmo nusikaltimus žmonijai.
Memorialo pastangomis Washington, DC taip pat bus ku-
riamas ir realus komunizmo nusikaltimų muziejus. Mi-
nėjime paskelbta, jog Vengrija įnešė pirmąjį tokio muzie-
jaus steigimui reikalingą įnašą.
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Vilnius (President.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, susitikusi su Lietuvos gar-
bės konsulais, aptarė Lietuvos poli-
tinę padėtį artėjant Seimo rinki-
mams, šalies ekonominį atsigavimą,
įsipareigojimą laikytis finansinės
drausmės, energetinius projektus,
artėjantį pirmininkavimą Europos
Sąjungos (ES) ir NATO viršūnių susi-
tikimo Čikagoje rezultatus. Šalies
vadovė padėkojo garbės konsulams
už Lietuvos vardo garsinimą ir pa-
kvietė juos aktyviai remti artėjantį
mūsų šalies pirmininkavimą ES 2013
m. antroje pusėje. 

Prezidentės teigimu, atsigaunan-
ti šalies ekonomika, atsakinga finan-
sų politika ir energetinio saugumo
stiprinimas atveria patrauklias vers-
lo plėtros ir investicijų galimybes
Lietuvoje. Todėl garbės konsulų tie-
sioginis bendravimas su verslinin-

kais, norinčiais investuoti ar kurti
verslą Lietuvoje, menininkais, ieš-
kančiais erdvių ir galimybių, moks-

lininkais, galinčiais prisidėti prie
Lietuvos mokslo plėtros, yra neįkai-
nojama parama mūsų šaliai.
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JAV sostinėje pagerbtos komunizmo aukos

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis (d.) dalyvavo Komunizmo
aukų paminklo atidengimo metinių minėjime.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Baigėsi garbės konsulų suvažiavimas Lietuvoje

Ryga (President.lt) – Su valsty-
biniu vizitu Latvijoje viešėjusi Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Latvijos
prezidentu Andris Berzins. Preziden-
tai aptarė dvišalio ir regioninio ben-
dradarbiavimo klausimus, bendrus
energetinius projektus, derybų dėl
naujosios ES finansinės perspekty-
vos nuostatas. Daugiausia dėmesio
skirta šalių energetinio saugumo
stiprinimui. Šalių vadovai sutarė as-

meniškai rūpintis baltiškos kultūros
puoselėjimu ir tapatybės išsaugoji-
mu, plačiau minėti Baltų vienybės
dienas.

Prezidentė D. Grybauskaitė taip
pat susitiko su Latvijos ministru
pirmininku Valdis Dombrovskis ir
aptarė ekonominę bei finansinę pa-
dėtį Europoje, derybų dėl kitos ES
finansinės perspektyvos eigą, šalių
bendradarbiavimo energetikos srity-
je klausimus. Prezidentė taip pat in-

formavo Latvijos premjerą apie Lie-
tuvos pasirengimą pirmininkauti
Europos Sąjungai 2013 m.

Lietuvos vadovė su Latvijos Par-
lamento pirmininke Solvita Abuolti-
nia aptarė dvišalius politinius, eko-
nominius ir kultūrinius ryšius, tarp-
parlamentinio bendradarbiavimo ga-
limybes ir Baltijos šalių bendradar-
biavimą svarbiausiais regionui klau-
simais.

Rygoje susitiko Lietuvos ir Latvijos prezidentai

Prezidentė D. Grybauskaitė dėkojo garbės konsulams už Lietuvos ryšius su pasauliu.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



Prie� emigracijos� mastų� Lietuvoje
sumažinimo� ir� net� emigrantų� sugrąži-
nimo�į�tėvynę�nusprendė�prisidėti�ir�Lie-
tuvos�Socialinės�apsaugos�ir�darbo�mi-
nisterija�(SADM),�šią�savaitę�paskelbusi,
jog�netrukus�emigrantai�galės� kreiptis
pagalbos� pas� profesionalius� psicholo-
gus.�Kol�kas�SADM�su�psichologais�ža-
da� sudaryti� sutartis� tik� pusmečiui,� iki
šių� metų� pabaigos.� Tiesa,� pranešama,
jog� jei� ,,eksperimentas�pasiteisins,� nu-
matyta�galimybė�sutartį�pratęsti�2�kar-
tus� po� 12� mėnesių”.� Sykiu� ministerija
pastebi,�jog�net�ir�sėkmingas�projektas
nebus�tęsiamas,�jei�kitąmet�jam�nebus
skirta�pinigų.�Kas�su�projektu�nutiks�po
pusmečio,�o�dar�svarbiau�–�kaip� jausis
tie� emigrantai,� kurie� vis� dėlto� pasiryš
savo�problemas�spręsti�pasinaudoję�in-
ternetine� psichologo� pagalba,� SADM,
atrodo,�nerūpi.�Ji�nesusimąsto,�jog�vie-
no� ar� dviejų� pasikalbėjimų� su� psicho-
logu�sprendžiant�rimtas�problemas�pa-
prastai�neužtenka.�Tad�sunku�nesutikti
su�JK�LB�Londono�1-ojo�skyriaus�vado-
vu�M.�Kentavičiumi,�pasak�kurio,�SADM
„užsimojo� plačiai“.� Greičiau� –� per� pla-
čiai�ir�pernelyg�trumparegiškai.
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Vieniems dėl ,,tyliosios
akcijos” Či kagoje bu-
vo gėda, kitiems – pik-

ta, o man – liūdna. Man yra
liūdna, kad Gar liavos istori-
ja, kelis metus siūba vusi žmo-
nių emocijas Lietuvoje, suge-
bėjo pasiekti net Amerikos krantus ir
čia pajėgė supriešinti žmones.  

Aš nežinau ir manau, kad nieka-
da nesužinosiu, kas Garliavos istori-
jo je buvo teisus, kas – kaltas. Pagrin -
diniai šios istorijos veikėjai negavo
galimybės (pateikti/paneigti įrody-
mus) savo istorijos papasakoti Lietu -
vos teisme. Jie buvo ,,per greitai iš -
kvies ti” pasiaiškinti prieš Aukščiau -
sią Teisėją amžinybėje. Man liū de sį
kelia įkyri mintis, kad atidus įsi -
klausymas į žmogaus skundus, laiku
parodytas jam dėmesys, pagarba,
pasi kalbėjimas galėjo užkirsti kelią
Garlia vos tragiškai istorijai, jai dar
net neprasidėjus. Deja, tai neįvyko.

Keliais sakiniais priminsiu, kad
visa Garliavos istorija prasidėjo prieš
kelis metus, berods, 2008 m. Mergai -
tės tėvas kreipėsi į visos Lietuvos
žmo nes per žiniasklaidą, skųsdama-
sis, kad jo dukra, būdama motinos
priežiūroje, buvo tvirkinama (gal už
pinigus!?). Bet teisėsauga nekreipė
jo kio dėmesio į tuos skundus ir nieko
ne darė. Tėvas parodė nufilmuotą
duk ros pasakojimą, kuriame ji aiški-
na, ką su ja išdarinėjo ,,dėdės”, ir net
,,tvirkintojų” pavardės buvo nurody-
tos. Tą filmą stebėjusiems nekilo abe -
jo nių, kad tik pabuvusi ištvirkusių
žmonių draugijoje maža mergaitė ga -
lėtų pasakoti tokius dalykus.  

Lietuvos žmonės, matę šį mer-
gaitės pasakojimą, nuo pat istorijos
užuomazgų tapo savotiškais bai sios
tragedijos liudininkais. Pradžio je
žmonės tikėjosi, kad tė vo paviešinta
informacija susilauks skubios ir pro-
fesionalios teisėsaugos, vaikų apsau-
gos tarnybų, vyriausybės reakcijos.
Deja, jokios oficialios re ak cijos iš ofi-
cialiosios pusės žmo nės neišgirdo.
Įtarimą, kad teisėsau ga tikrai nekrei-
pia reikiamo dėmesio į tėvo skundus,
dar labiau sustiprino žiniasklaidoje
pasirodęs antras filmas, kuriame
mergaitės tėvas skun dėsi, kad jam
jau pritrūko jėgų ieško ti teisybės
korumpuotoje teisėsaugos sistemoje.
Po kiek laiko žiniasklaidoje pasirodė
pranešimai apie įvykusias žudynes.
Po keleto mėnesių visa žiniasklaida
mirgėjo nuo pranešimų apie jaunų
Garliavos istorijos dalyvių tragiškas,
labai keistomis aplinkybėmis įvyku-
sias mirtis. Žmonės, ne su laukdami
informacijos iš oficialių šaltinių,
buvo priversti patys ją rinktis, ban-
dydami suprasti, kas ten vyksta.

Galime paspėlioti, kaip Ameri -
kos teisėsauga reaguotų į panašius
tė vo kaltinimus, kad jo dukra, būda -
ma motinos priežiūroje, buvo tvirki-
nama motinos ,,draugų”. Sunku įsi-
vai z duoti, kad JAV teisėsauga visai
nekreiptų dėmesio į tokius tėvo kal -
tinimus ir be jokio teisinio motinos
išteisinimo įsakytų vaiką grąžinti
tolimesniam motinos auklėjimui.
Ma nau, kad tokiais nusikaltimais
apkaltinta mama turėtų teisme įro -
dyti, kad jai mesti kaltinimai yra
nepagrįsti ir tik tada tikėtis atgauti
savo vaiką. Lie tuvos tyrėjai/teismai
nepasivargi no nustatyti, ar motina iš
tikrųjų tvir kino savo dukrą (sudarė

sąlygas tai daryti kitiems), ar buvo
tik baisiai apšmeižta. Lietuvos tei-
sėsaugos spren  dimas visai nekreipti
dėmesio į kaltinimus motinai ir prie-
vartinis dukros grąžinimas jai su-
kėlė daugeliui žmonių įtarimą ir
prie šiškumą tokiam teismo sprendi-
mui. Kodėl teismai nepasistengė įro-
dyti į šią istoriją įveltai visuomenei,
kad kal tinimai motinai nėra pagrįsti,
kad motina tinkamai prižiūrėjo ir
tinkamai prižiūrės savo dukrą ateity-
je, ir tik tada grąžinti vaiką?  

Lieka tik spėlioti, kad Lietuvos
teisėsauga, laiku nepradėjusi tyrimo,
dabar jau nebeturi galimybių kalti-
nimų motinai nei patvirtinti, nei
paneigti.  Bet net ir panašus teisėsau-
gos pasiaiški nimas visuomenei būtų
suprantamas ir padėtų išsklaidyti

daug baisesnius įtarimus. Deja, aro-
gantiška teisėsau ga nemato reikalo
aiškinti savo spren dimų visuomenei,
o tik reika lau ja nuolankaus teismų
sprendimų vyk dymo. O bet kokią
visuomenės kri tiką aplaidumu, ne-
profesionalumu vadina Lietuvos val-
stybės pagrin dų ardymu. Nėra jokių
abejonių, kad tokie teisėsaugos pa-
reiškimai nepadidina nei pa gar bos,
nei pasitikėjimo ja.

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė šių metų birželio
4 dienos internetiniame ,,Lietuvos
ryte” taip vertina Garliavos istoriją:
,,Daugelis teisėsaugos grandžių – ir
tyrėjai, ir pro kurorai, ir teismai – sa-
vo darbo ne atliko tinkamai.” Tame
pačiame straipsnyje prezidentė teisė-
saugą apibūdina: ,,Labai griežtai ver-
tinu tei sėjų korupciją, girtavimą. Bet
dėl šių priežasčių Teisėjų garbės teis-
mas per trejus mano kadencijos me-
tus nė ra pasiūlęs atleisti nė vieno tei-
sėjo, nors man dėl teisėjo vardo pa-
žeminimo teko atleisti net dvylika.
Vienin telis siūlymas per trejus me-
tus buvo at leisti N. Venckienę ir vien
todėl, kad ji aštriau pasisakė prieš
teismą ir teisėjus.” 

Alexander R. Domanskis komen -
ta re ,,Drauge” (2012 m. gegužės 26 d.)

,,Mūsų gėda” perduoda Lietu-
vos prezidentės išsakytas
min tis Čikagoje, kad ji pa-
keistų Garliavos įvykius,
,,jeigu tikrai žinotų, kur yra
tiesa”. Tik pagalvokite, net
Lie tuvos prezidentė, kuri tu-

ri priėji mą prie bet kokios slapčiau-
sios informacijos, kuri pati skiria ir
keičia tei sėjus, nežino, kur yra tiesa.
Jei gu net Lietuvos prezidentė nežino,
kur yra tiesa, tai, manau, kad kiek-
vienas Lietuvos pilietis, suprasda-
mas, kad tei sėsaugos sprendimai
nėra pagrįsti tiesa, turi teisę abejoti
teisėsaugos sugebėjimais priimti ne-
klystamą (ir todėl nekritikuotiną)
sprendimą, nu sprendžiant mergaitės
ateitį.  

Gal ,,tylioji akcija” Lemont nebu-
vo labai tyli ir labai kultūringa, kaip
visiems norėjosi, bet susirinkę žmo -
nės parodė taip, kaip jie sugebėjo, sa -
vo neabejingumą susidariusiai padė -
čiai, teisingumui, Lietuvai. Tikiu,
kad tik dėl neabejingų žmonių pas-
tangų Lietuvoje ir Čikagoje kitą kar-

tą policija, gavusi pranešimą apie
tvirkinamą vaiką, atvejį tirs operaty -
viau ir atsakingiau. Lietuvos genera-
linis prokuroras Darius Valys šių
metų birželio 4 d.  internetiniame
,,Lietuvos ry te” skelbia, kad seksua-
linė prievarta prieš nepilnamečius
Lietuvoje auga. 2011 m. seksualinę
prievartą patyrė net 213 Lietuvos ne-
pilnamečių. Į šį skaičių įeina 87 ma-
žamečiai, kurie buvo ištvirkėlių tvir-
kinami. Genera linis prokuroras ma-
no, kad Garliavos įvykiai atkreipė
žmonių (ypač tėvų) dėmesį į šią vai-
kų tvirkinimo problemą, ir todėl dau-
giau žmonių į tai kreipia dėmesį ir
kreipiasi į policiją. Nuo savęs pridur-
siu dar vieną prie laidą – kad po Gar-
liavos įvykių policija tokių skundų
,,nepradangins” savo stalčiuose”, bet
į juos žiūrės daug rimčiau ir daug
atsakingiau. Ir jeigu nors vienas ma -
ža metis bus išgelbėtas nuo pedofilų
rankų, žmonės Garliavoje ar Čikago-
je vargo ne be reikalo.

Pavieniai žmonės (net ir prezi-
den tė) nepakeis teisė sau gos sistemo-
je ir kitur įsitvirtinusių ydų. Po ky-
čiams valstybėje įvykdyti reikia vi sų
(tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje) ge ros
valios žmonių pagalbos, vienybės, su-
pratimo, palaikymo, kantrybės. Pre-
zidentė,             Nukelta į 15 psl.

O man – liūdna
VITALIJA DUNČIENĖ

Man liūdna, kad pre zidentė nepasinaudojo
proga Či ka goje įsigyti daug draugų ir savo refor-
mų rėmėjų.  Man liūdna, kad tas pats neapykantos
virusas įsisuko ir tarp Amerikos lietuvių – atrodo,
jog prasidėjo lenktyniavimas, kuris geriausiai pa-
žemins ir paniekins kitokia tiesa tikintį žmogų. 

Klaidų atitaisymas

Š. m. gegužės 29/31 dienos ,,Drauge” neteisingai buvo parašytos dvi pa-
vardės. Prof. Giedriaus Subačiaus straipsnyje ,,Baltijos studijų 23-iajai kon-
ferencijai Čikagoje pasibaigus” vienos iš registracijoje savanore dirbusios
pavardė yra Birutė Baublytė. 

Tame pačiame numeryje, pirmame puslapyje, žinutėje apie Čikagoje
vykusias Pal. Jurgio Matulaičio 25-ąsias beatifikacijos iškilmes, kunigo Ant-
hony pavardė yra Pizzo. 
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Savo metiniame pranešime pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė
ypatingą dėmesį skyrė politikų

susitarimui dėl svarbiausių darbų
įgyvendinimo. Prezidentė, svarstyda-
ma šią opią temą, ir pranešimo pra-
džioje, ir jo pabaigoje pabrėžė, jog
negalima paaukoti esminių principų
politinėms kovoms. Apgailestauda-
ma dėl tęstinumo stokos ji nurodė,
kad „po reformos seka reformos re-
forma”, tad eikvojama energija, lai-
kas ir pinigai. Grybauskaitė pabrėžė,
kad „po rinkimų naujo premjero
lauksiu ne tik su ministrų pavar-
dėmis, bet ir su tęstiniu sutartų dar-
bų sąrašu”.

Sunku ginčytis su prezidentės
pastabomis. Teoriškai neturėtų būti
sunku susitarti dėl gyvybiškai svar-
bių valstybės projektų. Visos politi-
nės partijos lyg ir nori gero valstybei
bei Lietuvos žmonėms. Kai kurie dar-
bai yra akivaizdžiai susiję su valsty-
bės klestėjimu, tad nevalia jų neį-
gyvendinti, net jei nesusitariama dėl
kai kurių detalių. Prezidentė nurodė,
kad įstojimas į NATO ir Europos
Sąjungą (ES) bei nepriklausomy-
bės atgavimas rodo, jog Lietuvos
politinės partijos gali susitelkti ir
įveikti ideologinius bei kitus skirtu-
mus.

Susitarimo galimybes turi didin-
ti santykinė Lietuvos politinių parti-
jų ideologinė vienybė bent opiais
ūkio ir mokesčių politikos klausi-
mais. Lietuvoje nėra kairiųjų partijų.
Nors socdemai ir „darbiečiai” įsi-
vaizduoja esantys paprastų žmonių
gynėjai, abi partijos labiau atstovau-
ja nomenklatūros, verslininkų ir pa-
siturinčiųjų interesams. Antra ver-
tus, Darbo partija ir partija „Tvarka
ir teisingumas” yra kišeninės Viktor
Uspaskich ir Rolando Pakso partijos,
jų „politinė nuosavybė”. Partijos
politika ir veiksmai yra mažiau nus-
pėjami, kai juos lemia vieno žmogaus
valia.

Nors ilgainiui visos partijos pa-
laikė Lietuvos siekį tapti NATO ir ES
nare, verta prisiminti, kad perėmusi
valdžią 1993 metais tuometė LDDP
(dabartinė LSDP) dar visus metus
svarstė, ar siekti krašto narystės
NATO, ne vienas atsakingas partijos
pareigūnas manė, kad Lietuva turėtų
likti neutrali. Rusijos abejinga reak-
cija į Lietuvos pastangas įtikti suvai-
dino nemažą vaidmenį partijoms
nutariant siekti narystės NATO. Mi-
niu šį pavyzdį norėdamas priminti,
kad tai, kas aišku dabar, praeityje ga-
lėjo būti ginčų objektu.

Prezidentei neišvardijus svar-
biausių darbų, dėl kurių būtina susi-
tarti, galime tik spėlioti, kokius pro-
jektus ji turi omenyje. Tarp jų, be
abejo, yra energetinis saugumas, tei-
sėsaugos institucijų depolitizavimas,
socialinė politika. Gal ir krašto ap-
saugos finansavimas (nors neaišku
kokiu lygiu). Svarbiausių darbų są-
raše turėtų būti ir mokesčių reforma,
nes be jos socialinės politikos refor-
mos bus paviršutiniškos – tos pačios
pinigų sumos pervedimas iš vienos
biudžeto eilutės į kitą.

Energetinis saugumas yra svar-
biausias dabartinis strateginis sie-
kis. Bet tai puikus pavyzdys, kaip ga-
lima susitarti dėl tikslo, bet ginčytis
dėl priemonių. Priklausomumo nuo
naftos problema seniai išspręsta, pas-
tačius Būtingės ir „Klaipėdos naftos”
terminalus. Dujų problema spren-
džiama, nutarus statyti suskystintų
gamtinių dujų terminalą bei palaužti
„Lietuvos dujų” monopolį.

Lieka priklausomybė nuo elek-
tros energijos. Elektros tiltai su
Švedija ir Lenkija pagerins padėtį.
Bet nesutariama dėl naujos atomi-
nės. Konservatoriai ir prezidentė ra-
gina ją statyti, socdemai priešinasi ir
siūlo referendumą. Kyla du klausi-
mai. Kokie turi būti savi elektros
gaminimo pajėgumai siekiant prisi-
jungti prie Europos elektros tinklų
sistemos? Ir ar atominė jėgainė –
veiksmingiausias būdas tai padaryti,
ar yra kitų pigesnių ir saugesnių
kelių?

Nors abi šalys turi savo vienus
kitiems prieštaraujančius žinovus,
turėtų būti įmanoma rasti visiems
priimtiną atsakymą į šiuos techni-
nius klausimus. Jei paaiškėtų, kad
tik nauja atominė jėgainė gebės ga-
minti reikiamą elektros kiekį ir kad
nėra pigesnių realių alternatyvų, tie,
kurie teigia nesirūpinantys energe-
tiniu saugumu, privalo pritarti jė-
gainės statybai. Tokiu atveju jie ne-
galėtų aiškinti, kad siekia energeti-
nio saugumo, bet tik kitomis priemo-
nėmis.

Tikslų ir priemonių derinimo
problema iškilo 1999 metais, kai kon-
servatorių valdžia priėmė teisingą
strateginį sprendimą parduoti „Ma-
žeikių naftą” JAV bendrovei, o ne
rusams. Kritikai aiškino, kad parda-
vimo sąlygos buvo perdėm palankios
amerikiečiams, o Mažeikių gamykla
buvo ne tiek parduodama, kiek ati-
duodama. Ko gero, jie neklydo. Idea-
liomis sąlygomis visi būtų sutarę dar
kartą peržiūrėti sutartį, bet tuometės

aistros užkirto kelią tokiam žings-
niui.

Turbūt visi pritartume preziden-
tės siekiui depolitizuoti teisėsaugos
institucijas, bet ne jos teiginiui, kad
Finansinių nusikaltimų tyrimo tar-
nybos istorija yra akivaizdus kovos
dėl politinės įtakos pavyzdys. Kai
kurie sakytų, kad ginčai kilo ne dėl
tarnybos politizavimo, bet dėl netei-
sėto ir neteisingo vidaus reikalų mi-
nistro sprendimo atleisti du vadovau-
jančius pareigūnus. Kritikų nuomo-
ne, buvo kovojama ne dėl įtakos, bet
dėl teisingumo, o prezidentė savo
veiksmais atvejį politizavo.

Mane piktina prokuratūros vyk-
domas Eglės Kusaitės persekiojimas,
dviejų prokurorų pomėgis jai kelti
vis naujas bylas. Šių bylų kėlimas
yra akivaizdus lėšų švaistymas bei
darbo išteklių eikvojimas (juk yra
gerokai svarbesnių bylų). Be to, Ku-
saitės persekiojimas kenkia Lietuvos
įvaizdžiui, nes jis labai panašus į
Rytų kaimynų teisinius susidoro-
jimus su į jų nemalonę patekusiais
žmonėmis. Jei būčiau įtakingas poli-
tikas, kreipčiausi į generalinį proku-
rorą Darių Valį, prašydamas jo su-
drausminti tuos prokurorus ir nu-
traukti šį piktavališką žaidimą. Ma-
no nuomone, tokiu kreipimusi būtų
mėginama ginti persekiojamą žmogų
ir sustabdyti savavališkus dviejų
prokurorų veiksmus, o ne politizuoti
prokuratūros darbą. Bet ne visi taip
galvoja.

Nors nelengva susitarti dėl svar-
biausių klausimų, principiniai susi-
tarimai nėra neįmanomi. Štai Skan-
dinavijos šalys, Vokietija ir Prancū-
zija save laiko socialinės gerovės val-
stybėmis. Yra nesutarimų dėl mokes-
čių tarifų, pensijų ir bedarbių pašal-
pos dydžio, bet neabejojama, kad
valdžia turi rūpintis silpnaisiais ben-
druomenės nariais.

Alfa.lt

Ar pasiseks susitarti?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Štai ir sulaukėme pirmųjų viešų
ištraukų iš Valstybės saugumo
departamento (VSD) ataskaitos

apie 2011 metais atliktas operatyvi-
nio pobūdžio veikas. Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas ištesėjo duotą žodį. Siekiant
stiprinti visuomenės pasitikėjimą
mūsų VSD, Seimo NSGK, vadovybė
nusprendusi kasmet viešai skelbti
kai kurių specialiai atrinktų duome-
nų apie mūsų slaptųjų tarnybų veik-
lą. 

Sumanymo planas aiškus – kad
visuomenė susidarytų kuo objek-
tyvesnę nuomonę, kuo užsiima mūsų
žvalgybinės bei kontržvalgybinės
institucijos. Mat lietuvių pasitikėji-
mas savaisiais ,,džeimsais bondais”
pastaruoju metu labai smukęs. Tad
prarastą pasitikėjimą bandoma susi-
grąžinti.

Šį kartą viešojoje ataskaitos
dalyje pažerta duomenų, kiek sykių
VSD bei kitos specialiosios tarnybos
pernai klausėsi mūsų telefoninių po-
kalbių, kiek peržiūrėjo mūsų SMS ži-
nučių, kiek perskaitė mūsų elektro-
ninių laiškų. Pasirodo, VSD praėju-
siais metais atliko beveik 60,000 ope-
ratyvinės veiklos subjektų elektroni-
nių ryšių tinklais perduodamos in-
formacijos kontrolės užduočių. 

Jei dar labiau detalizuotume pa-
viešintą informaciją, turėtume tokius
duomenis: iš 60,000 atvejų maždaug
35,000 – tai telefoniniai pokalbiai ir
SMS turinio kontrolė, 5,000 – infor-
macijos gavimas apie buvusius elek-

troninių ryšių įvykius, beveik 18,000
– informacijos gavimas apie abonen-
tų telefono numerius, 412 atvejų – in-
terneto pagalba perduodamos infor-
macijos kontrolė. 

Susipažinę su paviešintomis
ataskaitos ištraukomis sužinome,
kad daugiau kaip pusę informacijos
kontrolės užduočių pateikė Lietuvos
kriminalinės policijos biuras, o VSD
užduotys sudarė maždaug apie 18
proc.

Ką sako mums šie skaičiai? Ogi
nieko. Tiesa, Seimo NSGK pirminin-
kas džiaugėsi, girdi, dabar pateikti
operatyvinių priemonių taikymo
atvejų skaičiai ženkliai skiriasi nuo
tų, kuriuos neseniai pateikė Europos
Komisija – jie ženkliai mažesni. Tik-
riausiai prisimenate: savo specialius
tyrimus atlikusi EK buvo nustačiusi,
esą 2011 metais Lietuvos slaptosios ir
specialiosios tarnybos savo piliečius
bei gyventojus sekė per 85,000 kartų.
EK taip pat skambino pavojaus
varpais, jog tokie duomenys jau bylo-
ja apie policinės valstybės pobūdį. 

Po EK išvadų Lietuvoje kilo
visuomenės nepasitenkinimo šur-
mulys: tiek daug sekimo, pasiklausy-

mo, stebėjimo atvejų ir tiek mažai
ištirtų stambaus masto rezonansinių
bylų?! Valdžia puolė teisintis, esą
sekimo ir stebėjimo mastai iš tikrųjų
nėra itin dideli, tiesiog EK biurok-
ratai padarė kai kurių skaičiavimo
klaidų.

Šiandien pateikiama Seimo
NSGK ataskaita rodo, jog lietuviškas
variantas tikrai skiriasi nuo EK
išvadų. Tačiau juk įtikinamų argu-
mentų, kodėl turime tikėti ne dide-
liais EK, bet mažais savų biurokratų
skaičiais, – nėra. Galų gale tie skai-
čiai daugeliui iš mūsų – sunkiai įkan-
dami. Norėdami susigaudyti, daug ar
mažai pasiklausymų, turėtume ži-
noti, kiek iš jų pasiteisino, o kiek
sykių – prašauta pro šalį. Taip pat
lietuviškus skaičius derėtų lyginti su
Estijos, Latvijos ir kitų į Lietuvą savo
dydžiu bei politinėmis nuostatomis
panašių šalių pavyzdžiais. Tik tada
galėtume spręsti, ar 59,000 pasik-
lausymų – daug. Bet tokių palygi-
nimų mes, eiliniai mirtingieji, nie-
kad neturėsime. Negi mūsų operaty-
vininkai prisipažins, kiek kartų sekė
be rimto pagrindo, kiek kartų apsi-
riko sekdami nieko dėtus asmenis ir

kiek kartų pabijojo sekti aukštų bosų
užnugarį turinčius įtariamuosius.

Pastaruoju metu Vilniaus apy-
gardos teisme narpliojama sudėtinga
narkotikų platintojų byla. Kuo dau-
giau teismo posėdžių, tuo akivaiz-
džiau, jog byla – popierinė. Kaltina-
mųjų ir įtariamųjų suole – vien 18–25
metų amžiaus jaunuoliai. Tarp kalti-
namųjų ir įtariamųjų – nė vienos va-
dinamosios stambios ,,baltosios apy-
kaklės”.

Nors teismo posėdžių lyg ir
gausu, tačiau per pastaruosius keletą
mėnesių nepasistūmėta į priekį. Nie-
kaip nepavyksta apklausti net pag-
rindinio liudytojo. Ir nepavyksta
visai ne dėl advokatų kaltės. Stebint
teismo posėdžius galima susidaryti
nuomonę, jog ši byla bus narpliojama
dar itin ilgai, galbūt net iki 2013 ar
2014 metų. O naudos iš jos tyrimo
visuomenei vis tiek bus mažoka. Juk
sugauti tik pačios žemiausios kastos
narkotikų platintojai. 

Kodėl verta prisiminti šią bylą?
Juk prieš jaunuolius, kurie už atly-
gį platino ar bandė Vilniuje platinti
po keletą ar keliolika gramų nar-
kotikų, operatyvinės priemonės taip
pat buvo naudojamos. Bet kas čia
per operatyvinės priemonės, jei jų
pagalba į dienos šviesą įmanoma
išvilti tik smulkiuosius narkotikų
prekeivius? 

Na, lietuviškoji Temidė anksčiau
ar vėliau į kalėjimus susodins keletą
ar keliolika smulkiųjų narkotikų
platintojų. Bet ramybėje tyčia ar ne-
tyčia palikti               Nukelta į 13 psl.

Kai išlaidos – milžiniškos, 
o nauda – menka
GINTARAS VISOCKAS



Apie tuos, iš kurių galime
pasimokyti

Pakviestas į sceną Landsbergis
papasakojo, kaip jis įsitraukė į lab-
daringą veiklą. Jo įsitikinimu, mo -
kytojas, kaip ir rašytojas, turi turėti
socialinę sąžinę. Kartą pakviestas į
Marijampolę koncertuoti, jis visai at -
si tiktinai pamatė cerebriniu paraly -
žiumi sergančią mergytę, vardu Vai -
neta. Jam kilo noras padėti bai sios
ligos kamuojamai mergytei, kuri net

tėvų buvo nuskriausta: ligonį vai ką
tėvai atidavė į vaikų namus, o pa tys
išvažiavo į užsienį. Mergytę pri glau-
dė seneliai, kurie dabar ja ir rū pina-
si. (Laimingu atsitiktinumu, apie šį
jauną menininką pirmininkei pra ne-
šė jos sūnus Tadas Vizgirda.) Sve čias
kalbėjo apie tai, kaip Vaineta kiek -
vieną dieną išgyvena su didžiausiu
pasiryžimu ir jėga. Kaip filme matė-
me, Vainetos rankos yra susuktos,
dešinė koja yra visai nejudri, ją visą
krečia drebuliai. Reikia tik įsivaiz-
duoti, kaip 12-kos metų mergytė iš -
moko kaire koja ne tik valdyti inter-
netą, bet ir piešti. Bet tai ne viskas –
Vaineta tikisi išmokti lip dyti skulp-
tūras. Paskutiniai filmo kūrėjo Lands-
 bergio žodžiai, pasakyti komentuo-
jant filmą, buvo: „Vaineta rodo pa-
sau liui, kad ji susitvarko su skaus-
mu. Mes galime iš jos tik pasimoky-
ti.” 

Filmui pasibaigus, salėje stojo
visiška tyla, o paskui žmonės kilo iš
savo vie tų ir ilgai ilgai plojo. Gal dėl
to už Vai netos paveikslus buvo su-

aukota 1,400 dol., o Raisos ir Prano
Urbonų paaukotas paveikslas nu-
pirktas už  1,000 dol.; šalia to, surink-
ta pinigų Vaine tai nupirkti specialią
įrangą už 5,500 dol. Po filmo ir ko-
mentarų rašytojas Landsbergis pri-
tardamas gitara atliko keletą dainų.

Per šiuos labdaros pietus buvo
surinkta per 148,000.00 dol. Dalis
pelno bus skirta Landsbergio kuria-
mam filmui ,,Laumės juosta” parem -
ti. Tikimasi, kad filmas paveiks žiū -
rovus, gal pakeis Lietuvos visuome -
nės nusistatymą prieš neįgaliuosius
piliečius, o žodis „nepilnavertis”
dings iš Lietuvos žodyno.  

Koldūnų balius – patikimose 
ir patyrusiose rankose

Šį nuostabų koldūnų balių su-
ren gė komitetas, kuriame pasišven-
tusiai dirba Marija D. Navickienė,
Ingrida Jodelienė, Raimonda Kontri-
mienė, Dalilė ir Antanas Polikaičiai,
Laima Ringienė, Laima Jarašūnienė,
Sigutė  Adams, Romas Žemaitaitis,
Jurgis Joga ir Angelė Vaičekauskie-
nė. Jie taip pat gamino ir koldūnus,
tik ne sako kiek. Užtat jie mielai nuro-
do, kad baliui buvo pagaminti 7,654
kol dū nai, jiems paskaninti buvo iš-
kepti 64 svarai lašinukų. Koldūnus
gami no labai patyrę specialistai: Vio-
leta ir Mindaugas Gedgaudai, Rasa ir
Augis Gedgaudai, Laura ir Dalius
Gedgau dai, Ingrida Jodelienė, Ange-
lė Vaiče kauskienė, Laima Leko, Da-
nutė Ja siu konytė (pagaminusi dau-
giausiai – 2,300 koldūnų), Sigutė
Adams (1,125 – antra vieta), Daina
Žemaitaitytė, Daiva Schukštienė,
Vida Žemaitai tytė, Saulius Žemaitai-
tis ir Danguolė Navickienė. O koldū-
nams paskaninti spirgus kepė irgi ne
mažiau patyrę specialistai: Alba
Schukštienė (kiek vienais metais uži-
manti pirmą vie tą), Raimonda ir Ri-
čardas Kontrimai, Dalia ir Vytautas
J. Černiai, Dalilė ir Antanas Poli-
kaičiai, Valė ir Vytautas J. Ruzgiai ir
Rima Baipšienė. Koldū nus virė šei-
mininkės Laima Muraus kaitė-Leko
ir Genovaitė Plukienė. 

Po salę  su gardžiais kvepian-
čiais koldūnais lakstė didelis jaunų
patarnautojų ir išnešiotojų būrys.
Tokia įtaigi ,,Vaikų vilties” komiteto
politika – pratinti jaunąją kartą prie
pasiaukojančio labdaringo darbo –
teikia didelių vilčių. Taip dirbant
galima ir kalnus nuversti. Taip dir-
bant užtikrinama, kad ši grupė pajė-
gi dar dides niems darbams Lietuvos
vaikų labui.
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Šiais metais ,,Lietuvos vaikų vil-
ties” Los Angeles skyrius kol-
dūnų baliaus metu pažymėjo

savo 20-ties metų veiklą. Į Šv. Kazi-
miero parapijos salę susirinko per
250 žmonių, kas mūsų parapijoje yra
didelė retenybė, bet ,,Vaikų vilties”
grupei tai – normalu. Čia dažniausiai
atvyksta tie, kas širdyje vis dar jau-
čiasi kaip toje alkanoje vaikystėje,
pilnoje skausmingų prisiminimų
apie bėgimą, lagerių aplin ką, tėvų
nenumaldomą skausmą dėl paliktų
šiltų namų pastogės. Juos vi sus jun-
gia noras padėti Tėvynės ma žie-
siems, sergantiems ar kenčian tiems
skausmą. Tai nėra paprastas pokylis,
tai labai rimtas suėjimas žmo nių,
norinčių padėti savo darbu ir auka.

1,550,000 dolerių – tikrai ne
galutinė riba

Renginį atidarė ,,Vaikų vilties”
pir mi ninkė Marija Danguolė Navic-
kie nė, pakvietusi mūsuose viešintį
kuni gą Artūrą Kazlauską sukalbėti
maldą ir palaiminti darbus. Susirin-
kusius pasveikino ir pa linkėjo sėk-
mės šioje taurioje veikloje Lietuvos
Res pub likos garbės konsulė Los
Angeles Daiva Navarrette. Pirminin-
kė pristatė salėje esančius garbingus
svečius, tarp kurių – dr. Jo nas Do-
manskis, daug kartų važiavęs į Lie-
tuvą mokyti gydytojus, atli kęs daug
operacijų ligoniukams; Al bi nas ir
Vita Markevičiai, kurie rūpi nasi gy-
domų vaikų mokymu; svečias iš Lie-
tuvos, rašytojas, visuomenės vei kė-
jas  Vytautas V. Landsbergis. 

Navickienė patei kė išsamią fi-
nansinę ataskaitą už visus organi-
zacijos 20 metų. Vilniaus Nudegimų
ir traumatologijos skyriaus remon-
tui ir plėtimui buvo skirta 600,000
dol.; vaikų gydymui Amerikoje –
200,000 dol., Neišnešiotų naujagimių
skyriaus remontui – 400,000 dol.; On-
kohematolo gijos ir urologijos skyrių
įrangai – 300,000 dol.; Lietuvos gydy-
tojų ir sesučių stažuotėms – 50,000
dol. Iš viso paaukota ir išleista
1,550,000 dol. 

Tai didelė suma, ir šioje vietoje
vertėtų prisi minti Santariškių vaikų
ligoninės di rek torės Olgos Zimanai-
tės pernai pa sakytus džiaugsmingus
žodžius, kad ne išnešiotų vaikučių
mirtingumas Lie tuvoje sumažėjęs 3.5
kar to ir yra pats mažiausias pasauly-
je. Navickienė kalbėjo: „Tai Jūsų sa-
va no riško darbo ir aukų dėka šian-
dien Santariškų ligoninė gali didžiuo-
tis tokiais pasiekimais, o Lietuvos
ma mytės ir vaikučiai [būti] pilni
pasiti kėjimo gydytojais ir profesine

slauga ligos metu.” 
Pirmininkė pasakojo, kad ji net

kelis kartus per metus važiuoja į
Vilnių, kur susitinka su Universiteto
Santariškių ligoninės vadovybe,
tvarko dokumentus, tikrina statybi-
ninkus bei įrangos specia listus.
Kiekvieną kartą ji ant palatų durų
pamatanti naujas lenteles su Los
Angeles aukotojų pavardėmis. Kori-
doriuje sutiktos mamos dėkoja su
ašaromis už išgydytus vaikučius, o
svarbiausia už tai, kad jos gali būti
šalia savo ligoniuko net keletą mėne-
sių, kol jis išgyja. Navickienė nurodė,
kad šiais 2012 metais planuojama vėl
dosniai paremti Universitetinę ligo-
ninę.

Taip dirbant ir kalnus galima nuversti

REGINA GASPARONIENĖ

Juos visus jungia noras padėti Lietuvos mažiesiems. Prie stalo priekyje sėdi (iš k. į d.):
Vita Vilkienė, Gražina Grinienė, Regina ir Jurgis Jogos.       Mindaugo Gedgaudo nuotr.

LA�,,Lietuvos�vaikų�vilčiai’’�–�20�metų

Prie bažnyčios susitiko (iš k. į. d.):  kunigas Artūras Kazlauskas, Vytautas V. Landsbergis
ir Julija Landsbergytė.  Už jų – Kęstas Reivydas.

P. Linas Norušis, gyvenantis Ho mer Glen, IL, pratęsė ,,Draugo”
prenumeratą.  Malonu, kad supranta te ne lengvą laikraščio finansinę pa -
dėtį ir paaukojote 100 dol. Nuošir džiai dėkojame už dosnumą.

Veronika Pleskus, gyvenanti  St. Pete Beach, FL, pratęsė meti nę
,,Draugo” prenumeratą ir paau ko  jo 50 dol.  Nuoširdi padėka už para mą.

Vitalis Švažas, gyvenantis Bel levue, WA, kartu su metinės ,,Drau -
go”  prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už pa -
ramą.



Nedaug kas žino, jog prie šių
metų gegužės 20–21 dienomis
Čikagos mieste vykusio NATO

suvažiavimo prisidėjo ir lietuvės
ranka. Dar gerokai prieš suvažiavi-
mą ir po jo Čikagos viešosiose vieto-
se – O’Hare oro uoste, traukinių sto-
telėse, ant autobusų ir kitur – galima
buvo pamatyti NATO suvažiavimą
reklamuojančius skelbimus, sukur-
tus Čikagoje gyvenančios, reklamos
agentūroje ,,The Monogram Group”
meno vadove dirbančios lietuvių
kilmės Vaivos Rimeikaitės.

Pieštuko iš rankų nuo mažų die-
nų nepaleidžianti Vaiva net nesvajo-
jo tapti tokio didelio renginio kaip
NATO viršūnių suvažiavimas dali-
mi. Politikoje itin stiprios nuomonės
vienu ar kitu klausimu neturinti
lietuvė (pasak jos, ,,visi turi silpny-
bių ir visi turi teigiamų bruožų”)
džiaugėsi galėjusi dirbti ties NATO
projektu. 

,,Jaučiausi laiminga, – sako ji, –
galėdama būti tokio didelio tarptau-
tinio renginio dalyve, net jei tas ma-
no dalyvavimas ir nebuvo tiesiogi-
nis.” Dirbdama ties NATO projektu
Vaiva pagalvodavo, jog jos darbą
mieste galbūt pamatys ir Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, tomis dienomis viešėjusi
Čikagoje. 

Vaiva, meno bakalauro laipsnį
gavusi iš Columbia College Chicago,

reklamos agentūroje ,,The Monog-
ram Group” pradėjo dirbti 2009 me-
tais. Nedidelė reklamos agentūra,
sulaukusi The Chicago Council on
Global Affairs, kuri šiais metais mini
savo 90-metį, pasiūlymo sukurti rek-
lamą artėjančiam NATO suvažiavi-
mui Čikagoje, darbą patikėjo būtent
jai. 

Tiesa, iš pradžių projekto būta
didesnio – reikėjo sukurti reklamą ir
G-8 viršūnių susitikimui, kuris tu-
rėjo įvykti taip pat Čikagoje prieš pat
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Putnam,�CT

DALIA CIDZIKAITĖ

Jau daug metų Neringos stovyk-
la rengia stovyklos paramos
koncertus Švč. Mergelės Mari-

jos Nekalto Prasi dėjimo seselių vie-
nuolyne Putnam, CT. Šiais metais
seselių sodyboje balan džio 28 d. kon-
certavo Šv. Petro ir Po vilo parapijos
vaikų choras iš Eliza beth, New Jer-
sey, ,,Varpelis” (vadovė Birutė Moc-
kienė), neseniai atšventęs savo veik-
los 10-metį.

,,Varpelio” atlikta programa ap -
jungė tradicines lietuvių liaudies ir
šiuolaikines vaikų dainas, kurios yra
dainuojamos Lietuvoje. Klausytojai
gir dėjo lietuvių liaudies dainas: ,,Į
miš ką ėjau”, ,,Žalias linas”, ,,Mano
tė velis”, sutartinę ,,Augo putins”, šo -
kį-dainą ,,Pjoviau šieną” ir šiuolai -
kines dainas: ,,Ankstų rytą” (muz. I.
Mazuikaitės), ,,Dainelė apie lietų”
(muz. G. Abariaus), ,,Mamos suk ne -
lė” (muz. N. Čereškevičienės), ,,Vaba -
liu kų dainelė apie lietų” (muz. B. Ba -
lakauskienės), ,,Lietuvos vaikai”
(muz. G. Abariaus), ,,Mes ateitis”
(muz. R. Kliorienės) ir ,,Žemėj Lie -
tuvos” (muz. K. Vasiliausko). Kon cer -
to metu net keletą dainų žiūrovai dai -
navo kartu su choru.

Fortepijonu Frederic Chopin
preliu dą ir George Gershwin ,,Realto
Rip ples” skambino Lina Mockutė
(mokytoja Frances Kovalesky).

,,Varpelio” atlikėjai: Justina Be -
netis, Greta Donnelly, Lukas Donnel -
ly, Marius Donnelly, Emilija Girgis,
Kamilė Ivaška, Marija Klimik, Jonas
Kovalesky, Bernardas Kovalesky, Au -
d ra Mockutė, Gabrielė Simonaus kas,
Sandra Simonauskas, Elena Stan -
kevičiūtė, Lukas Searnos, Lina Sear -
nos ir Greta Searnos.

Koncertą rengė Nekalto Prasidė-
jimo Marijos seserų Amerikoje Ryti-

nio pa kraščio rėmėjų val dyba: (pirm.
Gita Kupčinskienė), Putnam seselės
(se serų atstovė se suo Ignė Marijo šiū -
tė), Neringos sto vyklos tarybos na -
riai ir  administracija.

* * *
Vaikų choras ,,Varpelis” įsikūrė

2002 m. pavasarį. Vadovės Birutės
Moc kienės pastangomis maža šešių
vai ku čių grupelė pamažu augo ir
sti prėjo. Šiuo metu chore dainuoja 21
įvairaus amžiaus vaikas. Choras gie -
da Mi šiose, koncertuoja minėjimuo -
se, aplanko kitas lietuviškas pa ra-
pijas. ,,Varpelis” yra koncertavęs Ap -
reiš  ki mo parapijoje (Brooklyn, NY),
Vieš  paties Atsimainymo  parapijoje
(Maspeth, NY), Šv. Andriejaus para-

(Ne)matomas�lietuvės�įnašas�į�NATO�suvažiavimą�Čikagoje

pijoje (Philadelphia, PA). Choras taip
pat  yra surengęs bendrą  koncertą
su To ronto choru ,,Gintarėlis”, skirtą
Mo tinos dienai. 2007, 2008, 2009, 2012
m. ,,Varpelis” atstovavo Lietuvai
,,NY Ti mes Travel Show” programoje
Ja vits centre, NY, 2007 m. dalyvavo
Jung tinių Tautų ren giamame Žemės
dienos minėji me, 2008 metais – festi-
valyje ,,We the People” (Blau velt,
NY). ,,Varpelis” taip pat dalyvavo iš -
eivijos Lietuvių dainų šventėse Či -
kagoje (2006) ir Toronto miete (2010).

Koncertas pavyko puikiai. Klau -
sy tojams buvo labai smagu matyti
nau jąją kartą. Beje, kai kurie choro
vai kai ir jų tėveliai Putnam lankėsi
pir mą kartą.

,,Draugo” info

NATO suvažiavimą. Bet, likus kiek
daugiau nei mėnesiui iki aštuonių
turtingiausių valstybių vadovų susi-
tikimo, Baltieji rūmai paskelbė su-
važiavimą rengsiantys ne Čikagoje, o
Camp Davis, Maryland valstijoje.

Taip gimė Vaivos sukurta rekla-
ma, raginanti pažinti NATO (,,Know
NATO”). Lietuvė savo sumanymui
įgyvendinti pasirinko tris spalvas –
mėlyną, oranžinę ir žalią, naudoja-
mas NATO organizacijos oficialioje
atributikoje. Tik Vaivos spalvos ne

pastelinės, o gerokai ryškesnės, tik
užmetus akį patraukiančios praeivio
dėmesį. ,,Pagalvojau, jog tai leis ma-
no reklamai šiek tiek išsiskirti iš ki-
tų, esančių mieste”, – taip savo spren-
dimą komentavo Vaiva. 

Lietuvės reklama susilaukė ne-
mažai teigiamų atsiliepimų ir pagy-
rimų. Pats įsimintiniausias Vaivai
buvo septynerių metų berniuko įspū-
dis. Pasak jo, žiūrint į ryškia žalia
spalva nudažytą Žemės rutulį atrodo,
jog pasaulis iš tiesų yra žalias. 

Gali būti, jog žalią spalvą Vaiva
pasirinko ir todėl, jog menininkė nuo
mažumės yra skautė. ,,Visą savo gy-
venimą dalyvauju lietuviškoje veik-
loje: lituanistinėje mokykloje, 17 me-
tų šoku ‘Grandies’ ansamblyje, esu
skautė, – sakė Vaiva. – Į visą šią veik-
lą esu ypač įsitraukusi.” Dar skau-
taudama su lietuviais skautais ji iš-
bandė savo, kaip menininkės, ranką
– skautams pro bono yra sukūrusi ne
vieną darbą. 

Nors Vaivos sukurta reklama Či-
kagos mieste neilgaamžė ir šiuo me-
tu ją galima pamatyti tik jos asme-
ninėse ir NATO suvažiavimo metu
mieste viešėjusių turistų nuotrau-
kose bei NATO suvažiavimų archy-
vuose, ji tikisi, jog jos triūsas nenu-
ėjo veltui. ,,Gal kas nors iš praeivių,
pamatę mano darbą, susidomėjo po-
litika ir tarptautiniais reikalais.
Apie tokią [savo sukurtos reklamos]
įtaką aš svajoju”, – sakė Vaiva Ri-
meikaitė.

Choras ,,Varpelis” su Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo vienuolyno seselėmis.

Danos Vainauskienės nuotr.

Vaiva Rimeikaitė ir jos sukurta NATO reklama.                   Iš V. Rimeikaitės asm. albumo

,,Varpelio” koncertas Neringos  stovyklai paremti
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SKAUTYBĖS KELIAS

,,Sietuvos" vyr. skaučių ir skautininkių draugovės 2012 m.
sueigų datos. Sueigos vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
posėdžių kambaryje, trečią mėnesio ketvirtadienį 1 val. p. p.

birželio mėn. 21 d.
liepos ir rugpjūčio mėn. sueigų nebus
rugsėjo mėn. 20 d.
spalio mėn. 18 d.
lapkričio mėn. 15 d.
gruodžio mėn. 20 d. Šv. Kūčios Ateitininkų namuose

,,Sietuvos” draugininkė sesė Vilija 

,,Gilvelio” kursai
Buvau aš senas bebras, 

ir bebras ne bet koks,
Bet pabaigiau bebrauti, 

ir džiaugsmas iš to – joks.
Mat senstu ir silpnėju, 

ir laikas jau man baigt,
Bet atliksiu, ką žadėjau, jei galiu.

,,Gilvelio” kursų daina

Apie ,,Gilvelio” (,,Gilwell”) kur-
sus girdėjau būdamas paaug-
lys skautas. Tai sunkiausia

skautiška sto vykla, panaši į skauta-
vimo universi tetą. Jų bijojau, nes
maniau, kad nie kaip negalėčiau šių
kursų išlaikyti. Būdamas plokščia-
padis baisiai bai mi nausi ilgo žygio.
Žinojau, kad kun. Antanas Saulaitis,
SJ ir kiti labai rim ti skautininkai
yra baigę šiuos kur sus. 

Prieš gerus metus sesė Audra
Lintakienė, bandžiusi surinkti lie tu-
vių skiltį arba nors dalinį, prikalbino
mane dalyvauti ,,Gilvelio” kursuose.
Tai man buvo maloni staigmena! Su -
tikau, užsiregistravau ir galvojau,
kaip man seksis. Apie kursus pasi -
kal bėjau su broliu Ričardu Chia-
petta, ku ris man aiškino, kad kursų
metu išeinamas skautamokslis bei
vado va vimas, panašiai kaip įmonė-
se mokoma vadyba (angl. manage-
ment). BSA reikalavo, kad atlikčiau
įvairius įstoji mo į kursus reikala-
vimus, t. y., lankyčiau jų privalomus
vadovų lavinimosi kursus, skirtus
draugininkams, bei atlik čiau namų
užduotis.

Patys kursai užtruko du smagius
ilgus rudens savaitgalius. Mane pa -
skyrė į „Bebrų” skiltį, nežinodami,
kad aš – buvęs „Nemuno” laivo bebrų
va das. (Maniau, kad mus į skiltis
skirstys filmo „Harry Potter” magiš-
ka kepurė.) Mano skilčiai priklausė
vienas tuntininkas, du draugininkai
ir dvi vilkų vadės, skilčiai talkino
skilties globėja. Naudodami „rodom-
darom” metodą, iš naujo išmokome
skilties sistemą, sueigų eigą, skautiš -
kus žaidimus, veiklos principus,
išėjome vi są BSA patyrimų laipsnių
sistemą – nuo vilkiukų iki prityrusių
skautų. Taip vieną dieną išbuvę

pusšimtmečio senumo „vilkais”,
davėme skau tų priesaiką ir po kelių
dienų tapome prityrusiais skautais.

Angliš ko skautiško žodyno ir
amerikiečių tradicijų nemokėjau –
nei įžodžio, nei įs tatų ir net mazgų
pavadinimų, bet skilties nariai man
padėjo. Pavyzdžiui, sužinojau, kad
piemenų mazgas nėra „shepher ds
knot”, bet „clove hitch” ir pan. Savo
skiltyje netikėtai pasižymėjau pio-
nerija. Labai pasigedau, kad va -
karais negiedojome „Ateina naktis”.
Prikalbinau skiltį užbaigti bendrą
kursų laužą su anglišku variantu
„Taps”.

Antrą savaitgalį tvarkėmės sava -
rankiškai, įskaitant ir lauko virtuvę.
Patiems reikėjo nueiti į pratimus.
Vie ną dieną teko eiti skiltininko pa -
rei gas (kas dieną keisdavomės parei -
go mis, kad visi visas išmoktume).
Rū pinausi, kad mes vis vėluojame,
mat dalis skilties narių vis nubėgda-
vo prie prausyklos rūkyti. Mokėmės
projektų planavimo, grupių dinami -
kos, gamtosaugos, apsaugos, konflik-
tų sprendimo ir skautiškų lavinimo
me todų. Konfliktai skiltyje buvo įdo -
mūs: tuntininkas ir trys drauginin -
kai nebuvo pripratę sekti kitų nuro -
dy mais. Susipažinome su skautų va -
do vų vadovėliais, su sueigų planais,
žaidimais, užsiėmimais ir pan. Tai la -
bai naudinga literatūra. Su kitais ka -
pelionais pravedžiau sekmadienio
eku menines pamaldas, kur man teko

KUN. VILIUS DUNDZILA

gar bė sakyti pamokslėlį. 
Paskutinė diena buvo skirta iš -

kylai su kompasais ir GPS aparatu.
De ja, mūsų skiltis ne kartą pasimetė,
nes mūsų aparatas gedo: rodė eiti de -
šimt žingsnių į priekį, tada dešimt
žings nių atgal, tada vėl į priekį, kas
pusę minutės keitė kompaso kryp tį
ir pan. Sukomės ratais, sekdami GPS
nurodymais. Beveik sušokome „Suk-
tinį!” Gavę papildomus nurodymus,
be GPS „pagalbos” suradome visus
tikslus (ne vien savo) ir po kiek lai ko
atradome iškylos stovyklavietę su
smagiu laužu. Su tokiu GPS neno -
rėčiau būriuoti!

Baigus praktinius kursus reikėjo
atlikti pasirinktas užduotis. Mano
tikslas buvo lavintis kaip skautų ka -
pelionui. Išėjau papildomą BSA kape-
lionų apmokymą, perskaičiau skau-
tų kapelionų literatūros, pravedžiau
ati tin kamus užsiėmimus savo drau-
govėje ir paruošiau konspektą su
veiklos apmąstymu. Mano globėja
buvo sesė Audra Lintakienė. Kursų
užbaigimas įvyko mano broliui To-
mui Dun dzilai esant JAV: jis man
įteikė ,,Gil velio” kauliukus ir užrišo
kaklaraištį.

* * *
Kursai man priminė prieš dau -

gelį metų (dešimtmečių) išeitus skil-
tininkų kursus su broliu Gintaru
Plaču, bet iš tų dienų mažai ką atsi-
mi niau. Man esant kunigu ir dėstyto-
ju, kursuose mane labiausia domino
skau tiškas religinis auklėjimas, pe-
dagoginis metodas ir ypač veikla su
„pricais” (prityrusiais skautais).
Anks čiau, brolio dr. Algio Pauliaus
prižiūrimas, vadovavau bebrams, bu-
vau vilkų draugininkas. Mano dabar-
tinis kas dieninis darbas yra su gim-
nazijos ir universiteto amžiaus jau-
nimu. Po kursų savo koledže ban-
džiau įsteigti BSA pricų „Venturer”
įgulą. Deja, nors stu dentai tokia veik-
la domėjosi, gru pė netapo skiltimi ir
skautiška veikla neužsikrėtė.

Bus daugiau.

LAIkAS BĖGA

Laikas�bėga.�Laikas�registruotis�į�šių�metų�Čikagos�tuntų�ruošiamąją�
vasaros�stovyklą�Rako�miškuose.�

Stovykla prasideda šeštadienį, liepos 14 d., (12 v. p. p.) ir 
vyks iki sekmadienio, liepos 22 d. (12 v. p. p.).

Registracija baigiasi birželio 16 d. Nesulaukus�registracijos�anketos�iki�birželio�16�d.,�
registracija�bus�laikoma�pavėlavusia�ir�prie�stovyklos�mokesčio�reikės�

papildomai�mokėti�50�dol.
Registracijos�anketas�galite�rasti�internete:�

www.rakas.org; www.nerija.org; www.avk-tuntas.org arba�pas�savo�vadovus.
Tad�nedelskite�ir�greitai�užsiregistruokite,�nes�laikas�bėga.�Rako�miškai�šaukia�Jus!

Šiaurės Amerikos ateitininkai ir Lietuvių skautų sąjunga sveikina 
XIV Lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus,  dalyvius, svečius ir žiūrovus

*,,Sheraton” viešbutyje, ,,Fairfax” kambaryje, trečiame aukšte, veiks Jaunimo�centras
Birželio 29 d., penktadienį, nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. kviečiame mūsų narius ir svečius į Jaunimo centrą pabendrauti ir smagiai praleisti minutę kitą.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų valdyba ir Lietuvių skautų sąjungos pirmija

*,,Sheraton Hotel”: 39 Dalton Street, Boston, MA 02199

Brolis Vilius rikiuotėje su bebrais.

Pirmoje eilėje: gilv. Audra Lintakienė (brolio Viliaus užduočių patarėja), gilv. Vanda
Aleknienė, gilv. Vilius Dundzila ir gilv. Tomas Dundzila. Antroje eilėje: gilv. Kęstutis
Ječius, v.s. Dalia Povilaitienė, gilv. Salvatore Gaeta (,,Gilvelio” kursų direktorius-drau-
gininkas), v.s. Romualdas Povilaitis. 
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Nuaidėjo paskutinis skambutis 
Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje

MARIJA DAINIENĖ

Jau baigėsi 52-ieji mokslo metai
Kristijono Donelaičio lituanis-
tinėje mokykloje (Washington,

DC). Šįmet aštuntąją klasę baigė ke-
turi moki niai: Brenda Bujanauskai-
tė, Gabrielė Gedo, Gintarė Meižytė ir
Dominykas Pavilionis, kuriuos jau
išleidžiame iš mokyklos. Tai svarbus
įvykis, nes še šerius metus mokykloje
nebuvo išleidžiamosios aštuntos
klasės.

Skambant mokykliniam varpe -
liui, pirmokai pro tautines juostas už
rankyčių atvedė aštuntokus į aikš -
telę. Sugiedojus Lietuvos himną, iš -
kil mingai prasidėjusi šventė suteikė
ir džiaugsmo, ir liūdesio, sumišusio
su greitai būsimu ilgesiu.

Kalbėjo ir aštuntokus sveikino
mokyklos vedėja Ilona Verbušaitie -
nė. Mokytoja  prisimena juos,  mažus
antrokėlius, kuriems pirmąją pamo -
ką į delniukus įdėjo po gintarėlį. Nuo
to laiko prabėgo septyneri metai –
vai kai užaugo. Lietuvių kalbą sekėsi
mokytis visiems skirtingai, nes ir są -
lygos buvo ne vienodos. Gabrielė
kruopščiai mokėsi ir yra puikus pa -
vyzdys kitiems mokiniams. Ji užau-
go mišrioje šeimoje, bet atsakomybė
ir pastangos subrandino gerus rezul-
tatus. Gintarei buvo lengviau, nes
abu tėveliai namuose kalbėjo lietu-
viškai. Abi mergaitės ketverius me -
tus buvo rašinio konkurso, organi -
zuojamo JAV LB Švietimo tarybos,
nugalėtojos. Dominykas ir Brenda,
ne seniai atvykę į JAV, puikiai kalba,
mąsto ir rašo gimtąja kalba. Dabar
visi moka lietuvių kalbą, belieka tik
tausoti ir puoselėti šį dvasinį turtą,
kad jis nesunyktų.

Mokinius ir mokytojus sveikino
didžiai gerbiamas svečias, ambasa -
do   rius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis. Jis pasidžiaugė, kad šioje
mokykloje aštuntąją klasę baigė ir jo
sūnus Dominykas. Lietuvių Bend-
ruo menės pirmininkė Danelė Vidu-
tis perdavė savo sveikinimus su vilti-
mi, kad šie jauni žmonės įsijungs į
Bend ruomenės veiklą ir atliks di-
džius darbus. Jie yra bendruomenės
ateitis.

Šventėje dalyvavo buvusios mo -
kyklos vedėjos, kurioms visada buvo
svarbi mokykla, – tai  Kristina Na -
kienė, dirbusi 1999–2004 metais, ir
Ginta Remeikytė-Gedo, buvusi mo -
kyklos vedėja ir mokytoja 2004–2006
metais. Ginta Remeikytė-Gedo, Gab -
rielės mama, apžvelgė dvylika metų,
kuriuos šie mokiniai praleido mo-
kykloje, įvertino istorinę padėtį ir
poreikį mokytis savo gimtąją kal bą,
prisiminė mokymo  metodus ir prie -
mones, kurios buvo naudojamos vai-
kams sudominti, pradžiuginti, kad
nedingtų noras mokytis. 

Mokyklos tėvų komiteto pirmi -
ninkė Diana Vizgirdaitė palinkėjo
sėkmės mokiniams, padėkojo moky-
tojams ir padėjėjams, įteikė gėlių
puok štes. Skautė sesė Asta Banionis
sveikino baigusius mokyklą skautus.
Vaida ir Denis Meižiai dėkojo moky-
tojams už nuoširdų darbą. Prisiminė,
jog Gintarė pradėjo savo „studijas”

Pupų ir pipirų klasėje nuo dainelės
„Opa opa opapa. Augo žirnis ir pu -
pa”. Per tą laiką keitėsi ir tobulėjo vi -
si: augindami ir šokdindami ant ran -
kų savo dukrą, kartu augo ir patys tė -
vai, supratę ir įvertinę gimtosios kal-
bos svarbą.  Nuo pupos iki poezijos –
dabar tėvai džiaugiasi, skaitydami
dukters kūrybą laikraštyje „Drau -
gas”. Ir tai yra aiškiai suvokiamas ir
matomas pasiekimas.

Laikas ne visiems vienodai bėga.
I. Verbušaitienė sako, kad labai grei -
tai prabėgo aštuoneri rimto moky -
mo si metai, ir štai jau šie žmonės iš -
eina iš mokyklos, į ją gal sugrįš norė-
dami dirbti mokytojų padėjėjais. O
mokiniams buvo ilgu laukti, kada jie
baigs mokyklą, tačiau šiandien jie
puikiai supranta, kokį turtą įgijo,
todėl yra dėkingi ir mokytojams, ir
savo tėvams. 

Su didžiausiu susidomėjimu klau -
 sėmės mokinių, išeinančių iš mokyk-
los, ką gi jie pasakys? 

Gab rielė Gedo kalbėjo: „Aš lan -
kiau Kristijono Donelaičio lituanis ti-
nę mokyklą dvylika metų. Maniau,
kad ši diena nie kada neateis. Esu la -
bai dėkinga, kad mama visada pri -
versdavo mane at sikelti šeštadienio
rytais. Buvo labai sunkūs dvylika
metų, bet žinau, kad visada būsiu lai -
minga, kad galiu rašyti ir skaityti lie -
tuviškai, galiu su pusseserėmis su -
sikalbėti. Noriu pa dėkoti mokyklos
vedėjai Ilonai Ver bušaitienei, kuri
buvo mano mokytoja septynerius
me tus. Aš daug iš jos išmokau – nuo
būdvardžių linksnia vimo ir Mairo-
nio iki improvizacijos. Dar noriu
padėkoti mokytojui Aud riui Kir ve-
laičiui, kuris labai įdomiai mo kė is-
torijos ir parodė mums įdo mius is-
torinius dalykus. Ačiū Vilijai Kir ve-
laitienei, kad mums padeda ruoš tis
šokių šventei ir su mumis va žiuos į
Boston. Tikiuosi, kad kitais mokslo
metais bus smagu mokykloje, kai
sugrįšiu būti mokytojos padėjėja.”

Gintarė Meižys sakė: „Dėkoju
tėvams, kad penktadienio vakarais,
nors ir susinervinę, skatindavote ma -
ne daryti namų darbus ir nuo tada,
kai man buvo dveji metukai, vežda - Kartu su balioniais į dangų pakilo ir mokinių svajonės.

vote kiekvieną šeštadienį į lietuvišką
mokyklą. Pagalvojau, kiek mokytojų
turėjau per tiek metų lituanistinėje
mokykloje, visiems noriu padėkoti:
mokytojui Audriui Kirvelaičiui už
smagias ir įdomias istorijos pa mo -
kas, mokytojoms Gintai Gedo, Ne -
rijai Orentas ir savo mamai, kad mo -
kinote mane pradinėse klasėse, va -
dovei Vilijai Kirvelaitienei už šokių
pamokas,  mokytojai Marijai Dai -
nienei už įkvėpimą poezijai ir moky-
tojai Ilonai Verbušaitienei už tai, kad
mokėte mane septynerius metus lie -
tuvių kalbos, skatinote rašyti įvai -
rius darbus ir vedėte labai smagias
dramos pamokas. Pasiilgsiu mokyk-

los – tai buvo mūsų draugų susitiki-
mo centras. Kad atvažiuosiu kartais į
mokyklą, bet tai bus jau ne tas pats
jausmas. Pirmokams noriu palinkėti
linksmų ilgų metų mokykloje.”

Brenda Bujanauskaitė šioje mo -
kykloje mokėsi tik vienerius metus,
ji tik pernai atvyko iš Lietuvos. Mer-
gaitė mokytojams linkėjo: „Bran gieji
mokytojai, tegul jūsų išmintis, kū -
ryba, savitarpio supratimas, pasi-
aukojimas, kantrybė puošia jūsų
sielas ir uždega jose norą dalintis sa -
vo dvasiniais lobiais su mokiniais.”

Dominykas Pavilionis, šioje mo -
kykloje mokęsis dvejus metus, sakė:
„Aš noriu padėkoti savo mokyto-
jams, kad turėjo kantrybės mokyda-
mi ma ne gramatikos, istorijos ir
šokių. Dar noriu padėkoti mokytojai
Ilonai Ver bušaitienei už gąsdinimą,
kad parodys mano pažymius tėvams
metų pa baigoje. Tai mane privertė
susiimti ir stengtis mokytis. O la-
biausiai noriu padėkoti savo tėvams,
kad veždavo ma ne į mokyklą kiek-
vieną šešta dienį.”

Mokslo metai lituanistinėje mo -
kykloje šiems jauniems žmonėms
baigėsi, bet jų dar laukia ilgas ieško-
jimų ir išbandymų kelias, pilnas gra -
žių svajonių. Mokiniai, gavę pažy -
mėjimus, savo svajones užrašė ir pa -
leido į dangaus platybes drauge su
balionais. Tegul vėjai jas skaito,
paukščiai neša ant sparnų, saulė
spinduliais sušildo, kad svajonės iš -
sipildytų.

Marija Dainienė – Kristijono Do ne -
laičio lituanistinės mokyklos, Wa shin -
gton, DC lietuvių kalbos mokytoja. 

Gintarė Meižys, Dominykas Pavilionis, Brenda Bujanauskaitė ir Gabrielė Gedo bai -
gė 8-ias klases Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje. 

Linos Pavilionienės nuotr.
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Kernavėje – nauja archeologinės
vietovės ekspozicija

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

„Lietuvos gyventojų genocido”
pirmojo tomo duomenimis birželio
14–18 dienomis bendras išvežtų iš
Lie tu vos žmonių skaičius siekė iki
18,500. Didžioji dalis – 14,595 žmonių,
daugiausia moterys, vaikai ir vyres-
nio amžiaus vyrai buvo išvežti į
tremtį – Altajaus ir Krasnojarsko
kraš tus, tuo tarpu likę 2,957 vyrai,
trė mimo metu buvo atskirti nuo
šeimų ir išvežti į Gulag’o pataisos
darbų lagerius.  

Šiandien, minint Gedulo ir Vil -
ties dieną, dar kartą norisi prisimin -
ti Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) išti sus metus (paskutinis
renginys įvyko 2012 m. balandžio 29
d.) vykusį renginių ciklą, skirtą šios
baisios dienos 70-mečiui pami nėti.
Ciklo ,,Nepalaužta dvasia” (,,Hope
and Spi rit”) renginiai – iš Genocido
aukų muziejaus Vilniuje atkeliavusi
paroda ,,Smurto kronika”, nuot -
raukų, laiškų stendai, paruošti iš
Lituanistinių tyrimo ir studijų cen-
tro archyvuose esančios medžiagos,
vaikų meno paroda ,,Ką man pasako-
jo tėvai apie tremtį ir tremtinių gy -

venimą Sibire”, knygų pristatymai,
filmų rodymai, susitikimai su tais,
kurie buvo ištremti į Sibirą – paliko
sukrečiantį įspūdį. Visus metus
trukę renginiai – skaudi lietuvių tau-
tos istorijos dalis. Puiku, kad  Bal ze -
ko lietuvių kul tūros muziejus gražiai
įvertino šių renginių įkvė pėją, orga-
nizatorių ir parodų kuratorių dr.
Audrių V. Plioplį, suteikdamas jam
,,Metų žmogaus” titulą.  

Besilankant ,,Nepalaužta dva -
sia” renginiuose, stebint parodas,
stu dijuojant stenduose iškabintus
sibiriečių laiškus stebino žmonių
tikėjimas. Kad ir kokios sunkios  bu-
vo gy venimo sąlygos, dauguma iš -
tremtųjų išliko žmonėmis, visą laiką
tikėdami , kad ateis laikas ir jie išvys
savo tėvynę. 

Daugeliui išgyventi pa dėjo ir
kūryba. Šiandien, minėdami šią
sukaktį, ne tik prisiminkime nekal -
tai ištremtuosius, nulenkime galvas
prieš žuvusiuosius, bet, skai tydami
jų kūrybą bei prisiminimus, dar
kartą įsitikinkime, kad žmogaus
dvasią palaužti  nėra lengva. 

Paruošė L. A.   

,,Draugo” skaitytojas Edmundas Petrauskas (London, Canada) atsiuntė nuotraukų iš savo šeimos albumo. 1941 m. liepos mėn. pabaigoje kelyje Druskininkai-Alytus Ed-
mundo brolis Vladas Petrauskas, NKVD karininko ginklu  priverstas  evakuoti  Raudonosios armijos karių šeimas iš  Druskininkų, ir kartu su juo važiavęs autobuso kon-
duktorius netikėtai pakliuvo į galingo Wehrmacht ir ,,nenugalimos” sovietų Raudonosios armijos susirėmimą.  Susirėmimo metu buvo ne tik sunaikinti raudonųjų tankai,
bet ir sumaitotas Petrauskų autobusas ,,Volvo” ,  o abu juo važiavę keleiviai žuvo. Nuotraukoje kairėje:  sunaikintus tankus apžiūri vietiniai gyventojai ir vokiečių kariai,
šalia – žuvusiųjų karstai. Kitoje nuotraukoje: Mečys Julius Petrauskas prie žuvusio brolio Vinco karsto.                                                              Petrauskų šeimos albumo nuotr.

AUŠRA VILKIENĖ

1941 metų birželio 14-tą penkia -
metė Aušra Juškaitė iš Šiluvos su t ė -
veliu eiguliu Rapolu ir mama moky-
toja Kotryna (partizanų generolo Jo -
no Žemaičio-Vytauto seserimi), ket -
verių metų broliuku Ramojumi bei
dvejų metukų sesute Rūtele ištremta
į Komiją, Kortkeroso rajono kirta-
vietes.

Gyvenvietė, 12 km nutolusi nuo
artimiausios gyvenvietės, buvo su
aukštomis tvoromis ir sargybinių
bokš teliais. Joje, kiek prisimenu,
buvo apie 15 barakų. Barake gyveno
daugybė žmonių. Tai buvęs lageris,
tad likę daugybė blakių, vasaromis
debesys uodų ir  moškių, vėliau pa si -
pylė utėlės. Kas kaip įmanydami gy -
nėmės nuo kraugerių. Tremtiniai gy -
veno baisiomis sąlygomis ir buvo be -
teisiai. Galėjo ar negalėjo – visi buvo
varomi kirsti miško, nors neturėjo
tam tinkamų drabužių, avalynės. Po
darbo grįždavo pikti, suvargę, api-
plyšę, šlapi ir sušalę. Kirtavietės bu -
vo už 5–6 km, bet į darbą ir atgal
reikėdavo eiti pėsčiomis. Sugrįžus
dar atstovėti eilę prie duonos ir šilto
viralo normos. Į tą viralą, kad dau-
giau būtų, vasaromis pridėdavome
išvirę arklinių rūgštynių ar kitokių
žo lių. Žiemomis tėveliai iš miško
parnešdavo jaunų pušaičių kala dė -
lių, o joms atitirpus, rudą žievės dalį
nuskusdavo, po ja likusį baltos žievės
sluoksnį nulupdavo, supjaustydavo
lakštais ir ilgai virdavo. Išvirtą rudą
masę dėdavo į viralą.

Mes visą laiką norėjome valgyti.
Dienos normą vaikui – 300 gramų –
brolis suvalgydavo iš karto, o aš ma -
žą gabaliuką pasilikdavau rytojui,
bet kadangi iš alkio negalėdavau už -

migti, tai suvalgydavau.
Kartą valgykloje į sriubos puodą

įk rito žibalinė lempa. Nutarė tą „ži -
balinę” sriubą išdalinti vaikams. Tai
po kelis kartus bėgome į valgyklą tos
sriubos prašyti.

Tėveliui, buvusiam eiguliui,
miško kirtimas nebuvo naujiena, ta -
čiau mamytė, I laipsnio mokytoja, iš -
dirbusi 22 metus, kirsti nesugebėjo.
Tėvelis, kad gautų už mamą tuos var -
ga nus 500 gramų duonos, turėjo
įvykdyti ir mamos normą. Ji tuo me -
tu padėdavo atkasti sniegą apie me -
džius, krauti šakas. Taip sunkiai
dirb damas tėvelis atlaikė dvejus me -
tus, bet kartą darbininkai pranešė,
kad eidamas iš darbo jis parkrito. Su
mama nubėgome į parduotuvę, pa -
ėmėme tėvelio duonos davinį, aš nu -
bėgau pas jį. Radau tėvelį už 2–3 km
sėdintį vieną. Veidas buvo kruvinas,
bejausmis. Padaviau duoną, jis ją su -
valgė ir tyliai paprašė gerti. Kažkur
miške radau balą rudo vandens, jis
atsigėrė, dar kiek pasėdėjo, ir mes
abu iš lėto grįžome į ,,učiastką”.
Daugiau miške dirbti jis nebegalėjo...

1943 metais pradėjau mokytis
pirmoje klasėje. Viename kambarėly-
je mokėsi visi vaikai, nes keturioms
klasėms mokyti tebuvo viena moky-
toja. Neturėjom nei knygų, nei sąsiu-
vinių: rašėme ant senų laikraščių,
senų rusiškų knygų. Tuo metu brolis
ir sesutė lankė darželį, ten gaudavo
pavalgyti, o mokiniams per dieną
nieko neduodavo – tik tai, kas prik -
lau sė pagal korteles. Iš badmečio
laikų liko atmintyje atvejis, kai dėl
šalčio mokyklos nelankiusiems mo -
kiniams mokytojos nurodymu buvo
atimtas duonos davinys...

Iš knygos ,,Sibiro vaikai” 

Vaikų piešiniai, atsiųsti parodai ,,Nepalaužta dvasia”.       Laimos Apanavičienės nuotr.

ANTANAS ČINGA

Mes sugrįšim

Nors�niekad�ašaros�nedžius,�
Nors�skausmas�plėš�krūtinę,�—�
Jie�neišraus�mums�iš�širdžių�
Nei�Dievo,�nei�Tėvynės!

Čia�mūsų�dainos!�Nors�liūdnai�
Kasdien�Tėvynę�minim.�
Daina�mes�skrendame�tenai,�
Kur�skleidžiasi�jurginai.

Kur�verkia�kryžiai�pakeliais,�
Kur�šiltą�gražų�rytą�
Vosilkos�žiedas�išsiskleis�
Ir�vėl�palinks�nuvytęs.

Neliūskit,�Lietuvos�laukai!�
žydėkit,�baltos�vyšnios!�
Ir�tu,�lietuvi,�kurs�likai,�
Lauk�mūsų�—�mes�sugrįšim!

Vargų,�kančių�nebijom�mes�—�
Užgrūdintos�krūtinės!�
Sugrįžtant�dainoje�skambės�
Tik�Dievas�ir�Tėvynė!

Iš rinkinio ,,Erškėčiams žydint”
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MŪSŲ STALUI

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

New�York,�NY

Tai, kas saldu, dažnai būna gar-
du. Saldumynai dar gali būti naudin-
gi – ne tik gerinti nuotaiką, bet ir
puoselėti sveikatą. Svarbiausia – jų
valgyti su saiku.

Šokolado vilionė

Juodasis šokoladas – puiki prie-
monė palaikyti kraujagyslių tonusą
(tai įrodyta moksliniais tyrimais) ir
galingas antioksidantas. Juodasis
kartusis šokoladas teikia kūnui ener-
gijos, stiprina dėmesio sutelkimą ir
kartu šalina įtampą. Taninai, įeinan-
tys į šokolado sudėtį, reguliuoja virš-
kinimo sistemos veiklą. Svarbiausia,
kad šokolado plytelėje būtų ne ma-
žiau nei 75 proc. kakavos.

Tiesa, šio skanėsto būtina val-
gyti saikingai. Kasdieninis šokolado
vartojimas, paradoksalu, gali sukelti
melancholiją. Poveikį galima paaiš-
kinti taip: organizmas greitai pri-
pranta prie didesnio endorfinų (ma-
lonumo hormonų) kiekio, todėl jau
po mėnesio gabalėlis šokolado teiks
tik trumpą džiaugsmo akimirką, ku-
rią netrukus pakeis niūri nuotaika
ar liūdesys.

Beje, kaupti tikrojo šokolado at-
sargų taip pat nederėtų. Jeigu paste-
bėjote balkšvų apnašų, saldumyno
geriau nevalgykite. Kokybiško šoko-
lado plytelės paviršius yra  lygus,
blizgantis, o perlaužtos vidus – mati-
nis. Be to, plytelė lūžta su jai būdingu
,,sausu” traškesiu.

Džiovinti vaisiai

Pagal teikiamą naudą džiovinti
vaisiai užima antrą vietą po šokola-
do. Juose yra vitaminų, ląstelienos,
antioksidantų ir bioflavanoidų. Be
to, džiovinti vaisiai naikina patinimą
ir pabrinkimą, padėdami pašalinti iš
organizmo vandens perteklių, o dėl
ląstelienos gausos pasižymi vidurių
laisvinamuoju poveikiu.

Datulėse aptinkamos net 23 ami-
no rūgštys,  beveik 2 kartus daugiau
nei kituose vaisiuose, todėl jos graži-
na veido spalvą, gerina odos tonusą.

100 g džiovintų abrikosų yra
1,100 mg kalio. Šis mikroelementas
labai svarbus širdžiai. Kalio ne ma-
žiau ir razinose.

Be to, džiovinti vaisiai lenkia
šviežius antioksidantų ir naudingųjų
mineralų kiekiu, tačiau yra labai
kaloringi. Juose daug cukraus, pa-
vyzdžiui, razinose – 8 kartus daugiau
nei vynuogėse. Tad džiovintų vaisių
valgykite ne daugiau nei 30–50 gra-
mų per dieną (3–5 abrikosus ar sly-
vas). Toks kiekis nepakenks net no-
rintiesiems sulieknėti.

Nesivaikykite ryškių spalvų

Kad džiovinti vaisiai būtų nau-
dingi mūsų organizmui, reikia iš-
mokti juos pasirinkti. Pavyzdžiui,
neverta rinktis pernelyg ryškių ir
blizgių džiovintų abrikosų: tokia
spalva atsiranda tuomet, kai abriko-
sai apdorojami chemikalais, kad il-
giau išsilaikytų, ir/arba patepami
aliejumi, kad įgytų prekinę išvaizdą.
Patys natūraliausi ir naudingiausi
džiovinti abrikosai – tamsoki ir gana
sausi.

Ta pati taisyklė galioja renkantis
džovintas slyvas: jeigu jos labai bliz-
ga, vadinasi, yra apdorotos tam tik-
romis medžiagomis. Tokias valgyti
galima tik nuplikytas verdančiu van-
deniu. Be to, kokybiškos džiovintos
slyvos neturi dažyti rankų.

Tąsus saldėsis

Medus ne mažiau kaloringas nei
cukrus, tačiau, kitaip nei cukruje,
natūraliame meduje yra 300 biolo-
giškai aktyvių elementų ir junginių.

Meduje gausu antioksidantų, fer-
mentų, C ir B grupės vitaminų, mi-
neralų (kalio, magnio, natrio, kalcio,

ŠOKOLADINIAI, DŽIOVINTŲ VAISIŲ IR KITI GARDUMYNAI
sieros, geležies). Be to, medus yra na-
tūralus antibiotikas, todėl žiemą tin-
ka juo pakeisti cukrų. O šiltas me-
daus vanduo  (šaukštelis puodelyje
vandens) nevalgius arba medus, su-
maišytas su cinamonu ir citrinų sul-
timis, pagreitina medžiagų apykaitą
ir padeda deginti riebalus. 

Aukštesnėje temperatūroje me-
daus kaitinti negalima, jei norima iš-
saugoti jo naudingąsias savybes. Kai-
tinimas aukštesneje nei 130 laipsnių
F temperatūroje medų  daro toksišką.

Suaugusio žmogaus, kuris neno-
ri papilnėti, medaus dienos norma –
1 ar 2 šaukštai per dieną.

Medaus spalva priklauso nuo
rūšies: gėlių medus – šviesiai gelto-
nas, liepų – gintarinės spalvos, klevų
– skaidrus, grikių – įvairių rudų
atspalvių. Jei į medų įdėta cukraus,
krakmolo ar kitų priemaišų, jis
drumstas ir, atidžiai įsižiūrėjus, jame
pastebima nuosėdų. Geras medus
išsiskiria aitroku skoniu ir tarsi
ištirpsta burnoje.

Riebusis skanėstas

Tokie riebalai, kurių yra chalvo-
je, mums reikalingi. Natūrali chalva
– sumaltų sėklų, medaus ir riešutų
mišinys – energinis mišinys, maži-
nantis blogojo cholesterolio kiekį. 

Pati populiariausia chalva – iš
saulėgrąžų. Joje yra E ir B grupės vi-
taminų, stiprinančių nervų bei šir-
dies ir kraujagyslių sistemas, imu-

nitetą.
Dar naudingesnė – sezamų chal-

va. Joje apstu bioaktyvių medžiagų
ir mineralų: cinko, magnio, manga-
no, vario, kalcio, fosforo. 40–46 proc.
sezamų aliejaus, kurio yra sezamų
chalvoje, sudaro naudingosios rieba-
lų rūgštys omega-6. Jos būtinos imu-
nitetui, širdžiai, kraujagyslėms, hor-
monų sistemai.

Nereikia pamiršti ir žemės riešu-
tų chalvos, kurioje ypač daug folio
rūgšties, padedančios organizmui
atkurti ląsteles.

Tačiau chalva beveik tokia pat
kaloringa kaip šokoladas, tad pikt-
naudžiauti šiuo skanėstu nederėtų.

Specialistai pataria rinktis sve-
riamą chalvą, nes  tokią galima ge-
riau apžiūrėti. Kokybiška chalva –
visiškai sausa, sluoksniuota, ji ma-
žumėlę trupa ir tirpsta burnoje. Ne-
pirkite chalvos, kurioje matyti cuk-
raus kristalų: vadinasi, jo įdėta per
daug, o riešutų ir saulėgrąžų pagailė-
ta. Jei paviršiuje yra tamsių apnašų,
produkto tinkamumo vartoti laikas
baigiasi. Be to, nekokybiškoje chalvo-
je galima pastebėti lukštų.

O gal – marmelado?

Marmeladas, zefyrai naudingi
dėl juose esančių pektinų, mat šie va-
lo kraujagysles, mažina blogojo cho-
lesterolio kiekį, šalina iš organizmo
sunkiuosius metalus ir kitas toksi-
nes medžiagas. Be to, pektinai labai
naudingi skrandžiui – atkuria jo
gleivinę.

Kaip natūrali želatinos sudeda-
moji dalis neretai naudojami ir dum-
bliai. Jie – taip pat ląsteliena.

Tiesa, zefyrai ir marmeladas
naudingi tik be šokoladines glazūros,
nes dėl jos tampa kur kas kaloringes-
ni, be to, glazūra negaminama iš
kokybiško karčiojo šokolado.

Parengta pagal 
Emiliją Čepulionytę

Šių metų birželio 1 d. Garrison
Art Center, NY, įvyko penkių žymių
pasaulio skulptorių, tarp jų – ir lietu-
vio Vlado Vildžiūno, darbų parodos
atidarymas. Paroda atidaryta šio

menų centro Rožių sode (Rose
Garden). Skulptoriaus Vlado Vildžiū-
no darbas ,,Barbora” papuošė pag-
rindinę skulptūrų parko erdvę, taip
,,pasveikindamas” visus atvykstan-

Vlado Vildžiūno skulptūros pristatymas

Vildžiūno skulptūros pristatyme (iš k.): Kunotas Vildžiūnas, JAV LB New York apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė, skulptorius Vladas Vildžiūnas, Tautos fondo valdybos
pirmininkė Laima Šileikis-Hood, LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas su
žmona Vyte Sarapiniene.

čius parko lankytojus. 
Parodos atidaryme dalyvavo pats

skulptorius su sūnumi, taip pat
skulptoriumi, Kunotu Vildžiūnu.
Kartu su Vladu Vildžiūnu savo dar-

bus parodoje pristatė dar keturi gar-
sūs skulptoriai – Jeff  Shapiro, John
Clement, Tom Holmes ir James Mur-
ray. Paroda veiks iki š. m. spalio 8 d.

LR gen. konsulato New York info

Vlado Vildžiūno skulptūra ,,Barbora”.



10 2012�BIRžELIO�14,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

Parlamentarai prašo Jungtinių Tautų
Vaiko teisių komiteto pagalbos Teheranas (BNS) – Rusijos už-

sienio reikalų ministras Sergej Lav-
rov birželio 12 d., prieš tarptautines
diskusijas dėl Teherano branduoli-
nės programos, su vizitu atvyko į
Iraną. Kitą savaitę Maskvoje vyks
naujas diskusijų tarp Irano ir galin-
giausių pasaulio valstybių etapas.

Po susitikimo su Irano užsienio
reikalų ministru Ali Akbar Salehi S.
Lavrov sakė, kad Irano pusę domina,
kokie sprendimai bus padaryti
sprendžiant šį branduolinį klau-
simą. Jis pakartojo Rusijos neprita-
rimą vienašališkiems Vakarų šalių
įvestiems apribojimams, kurie ken-
kia Irano ekonomikai, priklausan-
čiai nuo naftos eksporto.

Prieš išvykdamas S. Lavrov taip
pat turėjo susitikti su Irano vyriau-
siuoju derybininku branduoliniais
klausimais Saeed Jalili, pranešė Ira-
no pareigūnai.

Dauguma europiečių norėtų, 
kad B. Obama būtų perrinktas

Vokietija kelia iš Baltijos dugno Antrojo
pasaulinio karo laikų bombonešio nuolaužasParlamentarų grupė siūlo surengti neeilinę

Seimo sesiją dėl referendumo paskelbimo Berlynas (BNS) – Vienas Vokie-
tijos karo muziejus ruošiasi iškelti iš
Baltijos dugno Antrojo pasaulinio
karo laikų pikiruojančio bombonešio
,,Ju-87 Stuka” nuolaužas, kurios taps
vienomis iš nedaugelio mūsų dienas
pasiekusių šio garsaus nacių pajėgų
lėktuvo, kadaise sėjusio sumaištį Eu-
ropoje, liekanų.

,,Stuka” nuolaužos buvo surastos
praeito amžiaus 10-ame dešimtmety-
je, kai už jų užkliuvo žvejų tinklas.
Jos guli maždaug už 10 kilometrų
nuo Riugeno salos krantų, apie 18
metrų gylyje. Vokietijos kariuome-

nės narai ruošia iškėlimui lėktuvo
korpusą, kuris yra gerai išsilaikęs.
Bombonešio variklis jau iškeltas.

Vokietijos karo istorijos muzie-
jus nurodė, kad Ju-87 bus restauruo-
tas ir eksponuojamas Berlyne. Pa-
saulyje yra išlikę tik du nepažeisti
šie lėktuvai, tapę vienais iš įsiminti-
niausių vokiečių liuftvafės ir Antrojo
pasaulinio karo simbolių: vienas iš
jų eksponuojamas Mokslo ir pramo-
nės muziejuje Čikagoje, antras – Ka-
rališkųjų oro pajėgų (RAF) muziejuje
Londone.

L. Donskis ruoš pagrindinį EP dokumentą
žmogaus teisių klausimais 

Washington, DC (BNS) – JAV se-
natorius paragino Pentagoną imtis
veiksmų prieš Rusijos valstybinę
ginklų tiekėją ,,Rosoboron-eksport”,
kuri teigia ,,aprūpinanti Bashar al-
Assad režimą ginklais” Sirijoje.

,,Esu labai susirūpinęs dėl to, jog
Gynybos ministerija sąmoningai ku-
ria verslą su bendrove, kuri sudaro
sąlygas masiniam smurtui
Sirijoje”, – laiške gynybos sekreto-
riui Leon Pa-netta rašė Senato
Ginkluotųjų tarnybų komiteto narys
John Cornyn. 

JAV kariuomenė yra pasirašiusi
sutartį su Maskvoje įsikūrusia bend-
rove, pagal kurią Afganistano pajė-
goms iš jos nupirko 21 ,,Mi-17” sraig-
tasparnį. Pentagono pareigūnai tei-

gė, kad Washington gali pateikti pra-
šymą dėl papildomų 12 sraigtaspar-
nių. Tada sutarties vertė siektų apie
1 mlrd. JAV dol. Pasak Pentagono at-
stovo, bendradarbiavimas su ,,Roso-
boroneksport” yra ,,vienintelis teisė-
tas galimas būdas” Afganistanui
tiekti sraigtasparnius.

Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin teigė, kad Maskva netiekia ginklų
Sirijai, kurie gali būti panaudoti
prieš protestuotojus, tačiau JAV vals-
tybės sekretorė Hillary Clinton šią
savaitę pareiškė, kad tai – ,,akivaiz-
dus melas”. Šios savaitės pradžioje
paskelbtame JAV žvalgybos praneši-
me teigiama, kad ginklų eksportuoto-
ja tiekia įrangą Irano branduolinei
programai. 

S. Lavrov atvyko į Iraną

Vilnius (ELTA) – 18 Seimo narių
kreipėsi į Jungtinių Tautų (JT) Vaiko
teisių komitetą, prašydami reaguoti į
Vaiko teisių konvencijos nuostatų pa-
žeidimus, padarytus kovo 23 d. ir ge-
gužės 17 d. dienomis, vykdant teismo
sprendimą perduoti mažametę mer-
gaitę jos motinai Laimutei Stankū-
naitei.

,,Lietuva prie JT Vaiko teisių
konvencijos prisijungė 1992 m. sausio
8 d. Nepaisant to, mažai kam kyla
abejonių, kad šios konvencijos nuos-
tatos vykdant teismo sprendimą bu-
vo šiurkščiai pažeistos, o tų pažeidi-
mų liudininkais tapome mes visi”, –
sako kreipimąsi paruošusios parla-

mentinės grupės ,,Už vaiko teises”
pirmininkas Saulius Stoma. Pasak
Seimo nario, nebelieka kito kelio,
kaip prašyti tarptautinių organizaci-
jų pagalbos. ,,Vaiko teisių apsaugos
kontrolierė, kuri turėtų būti nešališ-
ka vaiko teisių gynėja, kalba tik apie
teismo sprendimo vykdymą, visiškai
neatsižvelgdama, kokiu būdu jis bu-
vo įvykdytas ir kaip buvo užtikrina-
mos vaiko teisės. Todėl norint gauti
nešališką ekspertinį vertinimą, ne-
lieka nieko kito, kaip kreiptis į JT ko-
mitetą, kuris ištirtų, ar toks ciniškas
elgesys su vaiku atitinka vaiko teisių
konvencijos nuostatas”,  – teigia S.
Stoma.

Lietuva dalyvaus dar vienoje byloje ES teisme 

JAV senatorius ragina Pentagoną imtis
veiksmų dėl Rusijos ginklų tiekimo Sirijai

Washington, DC (BNS) – Dau-
guma didžiausių Europos šalių gy-
ventojų norėtų, kad JAV prezidentas
Barack Obama būtų perrinktas ant-
rai kadencijai. Tokią išvadą leidžia
daryti tyrimo rezultatai, kuriuos pa-
skelbė ,,Pew Research Center”.

B. Obama vertu perrinkti laiko
maždaug 9 iš 10 Prancūzijos ir Vokie-
tijos gyventojų, 7 iš 10 Didžiosios Bri-
tanijos, Ispanijos, Italijos ir Čekijos
gyventojų. Kad B. Obama būtų per-
rinktas, taip pat norėtų 45 proc.

graikų ir 40 proc. lenkų. Rusijoje, šio
tyrimo duomenimis, B. Obama per-
rinkimo nori 25 procentai gyventojų,
nenori – 27 proc. Brazilijoje dabarti-
niam JAV prezidentui simpatizuoja
72 proc. piliečių, Japonijoje – 66 proc.

B. Obama antros kadencijos prie-
šininkų daugiausia yra Egipte, Jor-
danijoje ir Libane. JAV prezidento
rinkimai vyks šių metų lapkričio 6 d.
B. Obama varžovu juose veikiausiai
bus Respublikonų partijos atstovas
Mitt Romney.

S. Lavrov (k.) ir Irano užsienio reikalų
ministras Ali Akbar Salehi per spaudos
konferenciją.                                      EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Seimo Krikš-
čionių partijos frakcijos seniūno Vid-
manto Žiemelio siūlymu surinkti 55
Seimo narių parašai dėl neeilinės
Seimo sesijos surengimo. Kreipimesi
į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę
prašoma šių metų liepos 16 d. su-
šaukti neeilinę sesiją, įtraukiant į
darbotvarkę Seimo nutarimo projek-
tą ,,Dėl referendumo paskelbimo dėl
atominės elektrinės statybos Lietu-
vos Respublikoje”.

Pasak kreipimąsi pasiūliusio

parlamentaro V. Žiemelio, siekiant
taupyti valstybės lėšas ir referendu-
mą organizuoti kartu su Seimo rinki-
mais bei sutvarkyti, kad referendu-
mo data atitiktų įstatymo nuostatas,
šis Seimo nutarimas turi įsigalioti
nuo liepos 16 iki rugpjūčio 13 d. Beje,
siekiant surengti referendumą dėl
naujos atominės elektrinės statybos,
Krikščionių partijos frakcija buvo
paruošusi atitinkamą įstatymo pro-
jektą, tačiau jis buvo išbrauktas iš
posėdžio darbotvarkės.

Vilnius (BNS) – Lietuva daly-
vaus dar vienoje byloje Europos Są-
jungos (ES) Bendrajame Teisme dėl
Darbo partijos vadovo europarla-
mentaro Viktor Uspaskich. Lietuva
šiame teisme jau dalyvavo Lietuvoje
rinkto europarlamentaro V. Uspas-
kich byloje prieš Europos Parlamen-
tą – ES teismas nagrinėjo politiko
prašymą panaikinti EP 2010 m. rug-
sėjį priimtą sprendimą, panaikinantį
jo teisinę neliečiamybę.

Antrą kartą V. Uspaskich į ES
Bendrąjį teismą kreipėsi dėl EP 2011
m. pabaigoje priimto sprendimo ne-
atsižvelgti į jo prašymą atkurti teisi-
nę neliečiamybę. Praėjusių metų ba-
landžio 11 d. V. Uspaskich paprašė EP
persvarstyti jo neliečiamybės panai-
kinimą, remiantis ,,WikiLeaks” pa-
viešinta 2006 m. spalio mėnesio JAV
ambasados Vilniuje diplomatine pa-

žyma, kurioje cituojamas tuomečio
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
jos sekretoriaus Albino Januškos tei-
ginys apie Lietuvos valdžios institu-
cijų pastangas suorganizuoti V. Us-
paskich išvažiavimą iš Lietuvos. EP
nuomone, šis dokumentas rodo, kad
jis yra politinio persekiojimo auka.

,,Iš esmės ponas V. Uspaskich by-
linėjasi su EP teigdamas, kad EP pa-
žeidė jo, kaip europarlamentaro, tei-
ses, nes neatnaujino klausimo svars-
tymo, nes, jo manymu, Lietuvoje pa-
aiškėjo kažkokie ypatingi faktai, ku-
rie leidžia teigti, kad visi prieš jį yra
susimokę ir byla yra laužta iš piršto,
jo teigimu. Lietuvai belieka įsijungti
į šitą bylą EP pusėje ir pateikti paaiš-
kinimus Bendrajam Teismui apie
bylą”, – sakė teisingumo ministras R.
Šimašius.

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mento (EP) narys Leonidas Donskis
paskirtas pagrindiniu pranešėju ruo-
šiant svarbiausią EP dokumentą
žmogaus teisių klausimais – Metinį
pranešimą dėl žmogaus teisių padė-
ties pasaulyje ir ES politikos šioje
srityje. Šiai užduočiai europarlamen-
tarą iš Lietuvos pasirinko Liberalų ir
demokratų sąjungos „Už Europą” frak-
cija (ALDE), kurios koordinatoriumi
žmogaus teisių klausimais nuo kaden-
cijos pradžios dirba L. Donskis.

Metiniame pranešime, kurio
pagrindiniu ruošėju pradeda dirbti
L. Donskis, turės būti įvertinta žmo-
gaus teisių padėtis pasaulyje bei ES
veiksmai žmogaus teisių srityje 2011
m., taip pat pateikti siūlymai, kaip
ES siekti geresnių rezultatų šioje
svarbioje ES politikos srityje. 

Anot europarlamentaro, 2011 m.,
kuriuos iš žmogaus teisių prizmės
reikės įvertinti jo rengiamame doku-
mente, buvo ypatingi metai – visų
pirma dėl nuvilnijusios Arabų pava-
sario revoliucijų bangos. Dideli poky-
čiai laukia ir pačios ES žmogaus tei-
sių politikos institucinėje struktūro-
je – jau šį mėnesį turėtų būti paskir-
tas ES specialusis įgaliotinis žmo-
gaus teisių klausimais, visame pa-
saulyje atstovausiantis Bendrijai
žmogaus teisių srityje. L. Donskis
metiniame pranešime ketina at-
kreipti dėmesį ne tik į akivaizdžius
žmogaus teisių pažeidimus, bet ir į
politizuotus teismus, užslėptą korup-
ciją, neteisėtą sekimą, piktnaudžia-
vimą psichiatrija, vyriausybių vyk-
domas kampanijas prieš disidentus
bei žmogaus teisių gynėjus. 
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VERSLO NAUJIENOS

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

Vidutinės amerikiečių šeimos
turtas 2010 m. sudarė 77,300 dol., – tai
mažiausias lygis nuo 1992 m. Apie tai
pranešama JAV federalinio atsargų
sistemos apžvalgoje „Survey of  Con-
sumer Finances”. 2007 m. šis rodiklis
viršijo 126,000 dol.  Mažėjant paja-
moms, amerikiečiai ėmė mažiau
pirkti, tačiau vartojimo išlaidos liko
gana didelės.  Sumažėjo ir vidutinės
šeimos pajamos: nuo 49,600 dol. 2007
m. iki 45,800 dol. 2010 m. Kaip rašo
„The Wall Street Journal”, daugiau-
sia nuo finansų krizės padarinių nu-
kentėjo vidurinioji klasė, jos paja-
mos per 3 metus sumažėjo 12,1 proc.
Turtingiausių šeimų turtas sumažė-
jo tik 1,4 proc., o nepasiturinčių šei-
mų – 7,7 proc. Namų ūkių, nepaėmu-
sių paskolų, dalis sumažėjo 2,1 proc.,
iki 74,9 proc. Dalis namų ūkių, kurie
išleidžia per 40 proc. pajamų pasko-
loms išmokėti, beveik nepasikeitė.
JAV federalinis atsargų bankas pa-
stebėjo, kad pirmą kartą istorijoje
dalis paskolų, paimtų automobiliams
įsigyti, pasirodė mažesnė nei dalis
paskolų, paimtų mokslams.

***
JAV federalinio atsargų banko

vadovas Ben Bernanke teigia, kad
stebi grėsmes ekonomikai ir yra pa-
siruošęs imtis veiksmų. B. Bernanke
birželio 7 d. kalbėjo JAV Kongrese, o
investuotojai šią jo kalbą stebėjo itin
atidžiai, nes joje ieškojo ženklų, kad
bankas ketina imtis papildomų eko-
nomikos skatinimo priemonių. B.
Bernanke perspėjo, kad tarptautinės
problemos, tokios kaip euro zonos
skolų krizė, kelia grėsmę JAV ekono-
mikai, tačiau neužsiminė, kad arti-
miausiu metu bankas ketina keisti
savo politiką. JAV centrinio banko
vadovas Kongresui sakė, kad, nepai-
sant sunkumų Europoje, JAV ekspor-
to paklausa išliko stipri.

***
Europos Komisijos pirmininkas

Jose Manuel Barroso teigia, kad Eu-
ropos bankus turėtų prižiūrėti tarp-
valstybinė institucija su gelbėjimo
fondu, finansuojamu iš mokesčių fi-
nansinėms institucijoms. J. M. Bar-
roso pažymėjo, kad šį ambicingą pla-
ną galima įgyvendinti iki kitų metų
ir dėl jo nereikės keisti galiojančių
sutarčių. „Europos valstybės narės
dabar daug aiškiau supranta būtiny-
bę eiti į priekį integracijos, ypač euro
zonoje, atžvilgiu. Tai viena iš krizės
pamokų”, – sakė jis.

***
Remiantis birželio mėn. Pasau-

lio aukso tarybos ataskaita, Estijos
nebėra didžiausias aukso atsargas
turinčių pasaulio šalių sąraše. Esti-
jos aukso atsargos sudaro 200 kg, o
anksčiau tai reiškė, kad Estija pas-
kutinę iš 100 didžiausių aukso savi-
ninkių sąrašo vietą dalinosi su Čile.
Birželį paskutinė 100-oji vieta atiteko
Malaviui, kurio aukso atsargos su-
daro 400 kg. Didžiausias aukso atsar-
gas turi Jungtinės Valstijos – 8,133,5
tonos. Antra vieta sąraše priklauso
Vokietijai – 3,396,3 tonos aukso. Lat-
vijos aukso atsargos sudaro 7,7 tonos
(68-oji vieta sąraše), Lietuvos – 5,8
tonos (76 vieta).

***
Oro bendrovė „NetJets”, priklau-

santi milijardieriaus Warren Buffett
bendrovei „Berkshire Hathaway”,
įsigis 425 lėktuvus iš JAV bendrovės
„Cessna” ir Kanados „Bombardier”.
Sandoris vertinamas 9,6 mlrd. dol. W.
Buffett bendrovės lėktuvai turėtų bū-
ti pristatyti 2014–2015 m.  Praėjusių
metų kovą „NetJets” ir „Bombar-
dier” sudarė sandorį už 6,7 mlrd. dol.
dėl 120 lėktuvų įsigijimo – tai buvo
didžiausias sandoris Kanados ga-
mintojos istorijoje.  

***
Bendrovė „Mercer Human Re-

source Consulting” sudarė brangiau-
sių pasaulio miestų užsieniečiams
penketuką, kurio viršuje šiemet atsi-
dūrė Japonijos sostinė Tokijas. Ant-
roje vietoje liko Angolos sostinė Lu-
anda, trečioje – dar vienas Japonijos
miestas Osaka. Ketvirtą vietą užima
Rusijos sostinė Maskva, penketuką
užbaigia Šveicarijos miestas Ženeva.
Pragyvenimas daugelyje Europos
miestų dėl ekonominės krizės tapo
pigesnis. „Mercer” vertinimu, kaip ir
pernai, pigiausia užsieniečiams būtų
pragyventi Pakistano mieste Kara-
čyje, kur išlaidos pragyvenimui būtų
dvigubai mažesnės negu Tokijuje. 

***
Latvijos oro bendrovė ,,Air Bal-

tic” nuo birželio pabaigos savo klien-
tams siūlys naują paslaugą: pagei-
daujant keleiviui, bus ieškoma jam
tinkančio kaimyno lėktuve. Keleiviai
galės nurodyti savo pomėgius ir pa-
geidavimus, o oro bendrovė, užsa-
kant skrydį, tada ieškos jam ,,skry-
džio draugo” su panašiais pomėgiais.
Taip, pavyzdžiui, futbolo aistruoliai
ar verslininkai galės džiaugtis įdo-
miu pokalbiu. Keleiviai galės pasi-
rinkti tarp trijų variantų: ar skry-
džio metu nori dirbti, ar plepėti, ar
geriau mėgautis ramybe. Pasiūlymas
yra nemokamas, jį bus galima užsi-
sakyti papildomai. ,,Air Baltic” žada
užtikrinti duomenų apsaugą. Bend-
rovės duomenimis, tokios paslaugos
kol kas nesiūlo jokios kitos oro lini-
jos pasaulyje. 

***

Greitojo maisto restoranų tinklo
,,McDonald’s” vyriausiasis šefas Da-
niel Coudreaut pareiškė nemanąs, kad
kurie nors iš restorano meniu siūlomi
valgiai yra nesveiki. D. Coudreaut tik-
riausiai yra pats įtakingiausias šefas
JAV, atsakingas už maždaug 26 mln.
valgių kasdien. Jis nesijaudina dėl
,,McDonald’s” vaidmens kovoje su nu-
tukimu ir didžiausią dėmesį atkreipia
į pasirinkimą, pusiausvyrą ir saiką.

Kelios dešimtys užsienyje reziduo-
jančių Lietuvos diplomatų ekonomistų
birželio 12 d. Kaune susitiko su verslo,
miesto valdžios atstovais ir lankėsi ke-
liose įmonėse. Tarp kitų projektų pir-
mąkart buvo oficialiai pristatyta anhi-
drito gavyba Kauno rajone. Ten pla-
nuojama per metus iškasti apie 1 mln.
tonų trupinto anhidrito ir apie 30,000
tonų blokų. Anhidrito gavyba ketina-
moje įrengti šachtoje užsitęstų iki 30
metų. Požeminės šachtų tipo kasyklos
įrengimui planuojama investuoti iki
200 mln. Lt, žadama sukurti 700 darbo
vietų. Danijoje, Kanadoje, Kazachsta-
ne dirbantys diplomatai verslo atsto-
vus supažindino su sėkmingo bendra-
darbiavimo pavyzdžiais bei negailėjo
praktinių patarimų apie verslo sąlygas
ir ypatumus atskirose valstybėse. Po
oficialios susitikimo dalies kauniečių
svečiai apsilankė Kauno laisvojoje eko-
nominėje zonoje.

***
Romoje birželio 7 d. atidaryti Itali-

jos-Lietuvos prekybos rūmai (ILPR).
Šios ne pelno organizacijos tikslas –
telkti Lietuvos ir Italijos įmones bei
pavienius verslininkus, tarpininkauti

jiems, patarinėti verslo klausimais ir
teikti kitokią paramą. Italijos-Lietu-
vos prekybos rūmai yra pirma tokio
pobūdžio Italijos organizacija su Bal-
tijos regiono valstybėmis, jie priklauso
Italijos ir užsienio šalių prekybos rū-
mų sąjungai, vienijančiai daugiau nei
100 tokio pobūdžio organizacijų Itali-
joje. Prekybos rūmų interneto svetai-
nė: www.ilcc.itwww.ilcc.it 

***
Vienas šalies gyventojas pernai su-

vartojo vidutiniškai 11,9 litro legalaus
absoliutaus alkoholio – 1 litru daugiau
nei 2010 m. Anot statistikų, spirituotų
alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į ab-
soliutų alkoholį, gamyba pernai padi-
dėjo 4,3 proc. iki 0,9 mln. dekalitrų, taip
pat augo ir fermentuotų gėrimų gamy-
ba. Iš fermentuotų gėrimų labiausiai
padidėjo putojančių fermentuotų gėri-
mų (52,7 proc.) gamyba. Daugiausia pa-
gaminta alaus – 30,5 mln. dekalitrų, jo
gamyba per metus padidėjo 4,6 proc.
Alkoholinių gėrimų importas išaugo
ketvirtadaliu. Dar labiau išaugo eks-
portas, ypač spiritinių alkoholinių gė-
rimų (42,4 proc.).

Vilnius (lrytas.lt) – Auksučių
ūkio ir miškų centre Šiaulių rajono
Gruzdžių seniūnijoje surengta lauko
diena-seminaras „Naujos daržovės,
naujoviškas maistas, inovatyvus ver-
slas Lietuvai”. Auksučių ūkį savo tė-
vonijoje – senelių Roko Šliūpo ir
Onos Vaitkutės-Šliūpienės žemėje –
2001 m. įkūrė JAV, Burlingame, gyve-
nantis inžinierius Vytautas J. Šliūpas.  

Į renginį atvyko nemažai svečių:
JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E.
Derse, žemės ūkio ministras Kazys
Starkevičius, Šiaulių universiteto
rektorius Vidas Lauruška, keletas
Aleksandro Stulginskio universiteto
(ASU) mokslininkų, University of
California profesorius, mokslinis
konsultantas Calvin Qualset , studen-
tų grupė iš New York Fordham Uni-
versity, „Heifer” Baltijos fondo Lie-
tuvoje vadovas Arūnas Svitojus.

JAV ambasadorė Lietuvoje A. E.
Derse į visus kreipėsi lietuviškai. Ji
teigė, kad Auksučių ūkio centras Lie-
tuvos ūkininkus skatina imtis alter-
natyvių verslų, lietuviškoje žemėje
gerai auga šparagai, todėl verta juos
auginti ir eksportuoti.

Žinomo Lietuvos visuomenės
veikėjo, publicisto, aušrininko dr. Jo-
no Šliūpo sūnus inžinierius Vytautas
J. Šliūpas savo tėvonijoje, tarp miškų
esančiame Auksučių kaime, įkūrė
ūkio ir miškų centrą. Yra pastatytas
erdvus medinis namas ūkvedžio šei-
mai, arkinis sandėlis, medinis namas
konferencijoms ir seminarams reng-
ti. Auksučiuose keliams nutiesti ir
elektros linijai įrengti lėšų skyrė Lie-
tuvos Vyriausybė, Šiaulių rajono sa-
vivaldybė. 

„Dabar turime 100 ha dirbamos
žemės ir 50 ha miško. Žemę išnuomo-
jau ūkininkui, Auksučių ūkiui pasili-
kome tik 6 ha – didžioji dalis skirta
aplinkai, sodui, dirbame tik 1,5 ha že-
mės”, – sakė V. J. Šliūpas. 

,,California valstijoje 1999 m.
įkurtas Auksučių fondas – nekomer-
cinė, iš aukų išlaikoma organizacija.
Šio fondo tikslas – užsienyje suburti
talkininkus ir aukotojus Auksučių
parodomajam ūkiui remti. Nedidelė
grupė asmenų skiria savo laiką ir pi-
nigus Lietuvos žemės ūkiui”, – sakė
šio Fondo prezidentas V. J. Šliūpas.

University of California mokslinis konsultantas profesorius Calvin Qualset pataria, kaip
įgyvendinti projektus Auksučių ūkio centre.                                         A. Sireikienės nuotr.

Auksučių auksas – žalios šparagų lysvės
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Birželio 18–20 d. į Čikagą suva-
žiuos daugiau kaip 130 narių
turinčios JAV universitetų lei-

dyklų sąjungos – the Association of
American University Presses (AAUP)
– konferencijos dalyviai. Šiais metais
AAUP švenčia 75 metų sukaktį. Jos
2011 metais Baltimore mieste vykusi
konferencija sutraukė apie 700 AAUP
leidyklose dirbančių narių. 

AAUP pavadinimas šiek tiek
apgaulingas, mat šios sąjungos tin-
klalapyje skelbiamame narių sąraše
galima rasti ne vien JAV universite-
tines, bet ir Kanados, kai kurių Euro-
pos kraštų, taip pat Hong Kong ir net
JAV kariuomenės mokyklos  bei
Jungtinių Tautų universitetų leidyk-
las. 

AAUP narės leidžia žurnalus ir
knygas tiek popieriuje, tiek interne-
tiniu formatu. Šios leidyklos šiek
tiek skiriasi nuo komercinių leidyk-
lų, mat jos glaudžiasi po universitetų
sparnais ir yra pelno nesiekiančios.
Nors AAUP formaliai įsisteigė 1937
metais, universitetinės leidyklos,
ieškodamos bendradarbiavimo gali-
mybių ir bendrų problemų sprendi-
mo būdų, pradėjo burtis jau nuo 1920-
ojo dešimtmečio, nors tada jų buvo
tik apie dvidešimt. 

Kartais universitetų leidyklos
sudaro sutartis spausdinti kitų uni-
versitetų leidyklų leidinius, deja,
šiais ekonominiais laikais kai kurie
universitetai nusprendžia savo lei-
dyklas uždaryti – apie tokį sprendi-
mą neseniai pranešė ,,University of
Missouri Press”. 

Šiais moderniais laikais leidykla
nespausdina daug popierinių kopijų,
o gali jas siūlyti internetiniu va-
riantu ir spausdinti tik pagal užsa-
kymus („print on demand”). Kopijas
galima platinti internetu ar tiesio-
giai palaikant ryšį su pirkėju, nes
knygynuose jų retokai galima rasti
(gal tik miestų knygynuose, kur yra
įsikūrę universitetai ir jų leidyklos).
Knygas galima iš naujo spausdinti
su „pagražinimais”. Taip pasielgė
,,Northwestern University Press” su
savo 2005 metais išleista Frank Lloyd
Wright knyga ,,Field Guide”. Prie
Čikagos gyvenusio žymaus architek-
to 500 suprojektuoti, visame pasauly-
je pastatai dabar nurodomi su GPS
(Global Positioning System) koordi-
natėmis. 

Universitetų leidyklos turi savo
nišas, t. y. jos specializuojasi ar pa-
sirenka leisti tik tam tikrų sričių,
kartais labai siaurų, mokslinius vei-
kalus ar žurnalus. Todėl vieno uni-
versiteto profesoriaus knygą gali
išleisti visai kito universiteto leidyk-
la, ta, kuri specializuojasi to moksli-
ninko parašytos knygos temoje. 

Lietuviai autoriai ir lietuviškos
temos

Remiantis AAUP tinklalapyje
pateikta informacija, universitetinės
leidyklos kasmet išleidžia 12,000 lei-
dinių – popierinių ir internetinių.
Nenuostabu, kad tarp jų kartais
pasitaiko ir lietuvių kilmės autorių
darbų ir/arba su Lietuva susijusių
temų. Štai keli pavyzdžiai. 

Prieš dvejus metus, 2010 metais,
,,University of  Chicago Press” išlei-
do šalia Čikagos, Cicero mieste, už-

augusios Eastern Illinois University
profesorės Daivos Markelytės prisi-
minimų knygą ,,White Field, Black
Sheep: A Lithuanian-American Li-
fe”. Dvi skirtingos universitetų lei-
dyklos išleido buvusio čikagiečio,
dabar University of  Tennessee istori-
jos profesoriaus Vėjo Gabrieliaus
Liulevičiaus knygas: ,,Cambridge
University Press” – ,,War Land on the
Eastern Front: Culture, National
Identity and German Occupation in
World War I” (2000), o ,,Oxford Uni-
versity Press” – ,,The German Myth
of  the East: 1800 to the Present”
(2009). Panašiai nutiko ir su Boston

Northeastern University profeso-
riaus  Alan Jay Zaremba darbais:
,,Oxford University Press” išleido jau
tris laidas jo vadovo ,,Organizational
Communication”, o jo knygą ,,The
Madness of  March: Bonding and
Betting with the Boys in Las Vegas”
2009 metais išleido leidykla ,,Univer-
sity of  Nebraska Press”. 

Ta pati ,,University of  Nebraska
Press” 2007 metais išleido Kanadoje
gimusios ir ten šiuo metu gyvenan-
čios dr. Julijos Šukytės (Šukys) kny-
gą ,,Silence Is Death: The Life and
Work of  Tahar Djaout (France Over-
seas: Studies in Empire and D)”. Šie-
met ta pati leidykla išleido kitą Šu-
kytė knygą ,,Epistophilia: Writing
the Life of  Ona Šimaitė”. Beje, šį pa-
vasarį ,,University of  Nebraska
Press” išleido ir žurnalistės Ellen
Cassedy knygą ,,We are Here: Memo-
ries of  the Lithuanian Holocaust”.

Paskutiniuoju laiku spaudoje
pasirodė daug Antrojo pasaulinio ka-
ro laikotarpį tiriančių knygų. Tuo
laikmečiu besidomintys istorijos
specialistai tikriausia norės nagrinė-
ti ir šias dviejų autorių – Šukytės ir
Cassedy – parašytas knygas, nes jų
tematika yra to paties medalio dvi
skirtingos pusės. Nors tema jautri ir
gana sudėtinga, abi knygos yra pri-
einamos ,,ir paprastam” žmogui.
Autoriai ir leidyklų redaktoriai
įstengia sunkias temas pateikti taip,
kad detalės neužgožia skaitymo ma-
lonumo. 

Šukytė per maždaug dvylika me-
tų apsilankė įvairiuose archyvuose,
kuriuose sukaupti Vilniaus univer-
siteto bibliotekoje dirbusios, 1970 m.
prie Paryžiaus mirusios Onos Šimai-
tės parašytų ir gautų laiškų rinki-
niai. (Beje, Šukytė per tuos 12 metų
parašė ne tik knygą, bet ir susilaukė
sūnaus, gyveno įvairiuose kraštuose,

dirbo kitą literatūrinį darbą.) Knygą
apie Oną Šimaitę, Pasaulio Tautų
teisuolę, padėjusią Vilniaus geto
kaliniams, skaitantis ne tik susi-
pažįsta su ja, bet ir su kai kuriais jos
bendraamžiais, korespondentais, gi-
minaičiais, o taip pat su knygos
autore ir jos patirtais sunkumais,
rašant knygą. Atrodo, kad Šukytė pa-
ti skaitė ir gilinosi į visą rastą archy-
vinę medžiagą, nesvarbu, kuria kal-
ba ji parašyta – lietuvių, rusų ar
prancūzų.

Cassedy knyga atspindi autorės
nelengvą asmeninę kelionę. Iš tėvo
pusės autorė yra airė, anglė ir bava-

rė. Užtat motinos šaknys ir motinos
dėdžių pasakojimai traukė Cassedy
studijuoti jidiš kalbą ir ieškoti savo
giminės žydiškų šaknų ir protėvių
pėdsakų Lietuvoje. Ji, kaip ir Šukytė,
rėmėsi archyvais, bet taip pat ir pa-
sikalbėjimais, įvykusiais Lietuvoje ir
JAV. Būdama žurnalistė Cassedy
neleido sau remtis vienu šaltiniu ar
vienu pasikalbėjimu. Jei reikėjo,
samdė vertėjus, nes lietuvių kalbos ji
nemoka. 

Universitetinių leidyklų knygų
platinimas

Įdomu būtų pasikalbėti su uni-
versitetų leidyklų atstovais ir deta-
liau sužinoti, kodėl aukščiau mano
paminėtos lietuvių autorių ar lietu-
viškomis temomis parašytos knygos
patraukė jų dėmesį, kodėl jos apsi-
ėmė jas leisti. Reikia manyti ir ti-
kėtis, kad atsakymas būtų todėl, kad
knygos gerai parašytos, jose moksliš-
kai aptariami nauji faktai, pateiktos
naujos analizės. Remigijus Misiūnas
savo 2003 m. knygoje ,,Knygų leidyba
pasaulyje” rašo, kad tarp didžiausių
ir mažų universitetų leidyklų koky-
bės požiūriu skirtumo tarp knygų
nėra. „Visos leidyklos dirba vieno-

domis sąlygomis. Knygas atrenka
specialios, gerai apmokamos recen-
zentų ir konsultantų grupės. Hono-
raras autoriui mokamas tik tada, kai
knyga yra pelninga.”

Gal universitetinės leidyklos nuo
komercinių skiriasi ir tuo, kad kny-
gų sutiktuvės ir pasikalbėjimai su
universitetinių leidyklų išleistų kny-
gų autoriais dažnai būna pačių auto-
rių rankose. Jų knygos retai kada bus
leidžiamos tokiu tiražu kaip komer-
cinių leidyklų knygos. Tad įdomu ste-
bėti, kur ir kada savo knygas pristato
universitetinių leidyklų autoriai.
Šiais metais ,,University of  Nebras-
ka Press” išleistų knygų autorės (Šu-
kytė ir Cassedy) abi turi savo tinkla-
lapius, tinklaraščius (blogs), kuriuo-
se surašytos jų būsimų kalbų, pris-
tatymų ir apsilankymų datos ir vie-
tos. Pvz., Cassedy ne kartą kalbėjo ir
dar kalbės JAV didmiesčiuose, bib-
liotekose, žydų bendruomenės salėse.
Balandžio mėnesį ji dalyvavo Asso-
ciation for the Advancement of  Bal-
tic Studies konferencijoje Čikagoje,
po to pristatė savo knygą Balzeko
lietuvių kultūros  muziejuje (su kita
lietuvių kilmės autore Rūta Šepetys,
kurios knyga buvo išleista komer-
cinės leidyklos). Šukytė gegužės mė-
nesį kalbėjo Vancouver, Kanados
viešojoje bibliotekoje, o birželio mė-
nesio antroje pusėje kalbės Dainavos
stovyklavietėje, sendraugių atei-
tininkų stovykloje. Spalio mėnesį
Cassedy keliaus į Lietuvą, kur jos
knyga bus išversta į lietuvių kalbą. O
šių metų pabaigoje Čikagos priemies-
tyje kartu 2012 m. ,,University of  Ne-
braska Press” išleistų knygų autorės
savo knygas pristatys kartu. 

Šių metų lapkričio mėnesį 11–17
d. bus minima universitetinių leidyk-
lų savaitė. Pirmą kartą 1978 metais
apie tai paskelbė tuometinis JAV pre-
zidentas Jimmy Carter, taip įvertin-
damas universitetinių leidyklų kul-
tūrinę ir mokslinę įtaką JAV ir už-
sienyje. Gyvenant internetiniame
amžiuje ir demokratiniame pasauly-
je savo vietą turi įvairios leidyklos –
komercinės, privačios ir universite-
tinės. Skaitytojas pats pasirenka, ką
jis ar ji nori skaityti, ir turbūt tai
daro ne pagal leidyklą. Paskutiniuo-
ju laiku Šiaurės Amerikoje anglų
kalba išleista nemažai lietuvių auto-
rių ir/ar lietuviškomis temomis pa-
rašytų knygų – romanų, prisimini-
mų, mokslinių veikalų ir net verti-
mų iš lietuvių kalbos. Neabejoju, jog
tos knygos užims prasmingą vietą
knygų leidybos istorijoje.

Daugiau informacijos apie AAUP
ir jos artėjančią konferenciją Čikago-
je galima rasti internete adresu:
www.aaupnet.org

Universitetų�leidyklos,�lietuviai�autoriai�ir�knygos�
lietuviška�tematika
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– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos

nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-

tose (JT) Darius Čekuolis užims JT

Generalinės asamblėjos pirmininko

pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-

si su Rusijos oficialiai remiamu kan-

didatu – Serbijos užsienio reikalų

ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-

mininkas renkamas slaptu balsavi-

mu kartą per metus. Ši JT institucija

nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-

mo taryba, sprendžianti itin reikš-

mingus ir pasaulio įtakinguosius

dažnai kiršinančius tarptautinės

politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų

Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-

lių papiktino savo pareiškimu, esą

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-

tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-

vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.

Jeremič akistata – pirmasis atvejis

po maždaug 20 metų, kai JT Genera-

linės asamblėjos pirmininkavimą

perimantis regionas neranda bendro

sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-

tų Europa, perimanti Generalinės

asamblėjos vairą, teikia du kandida-

tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-

noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad

D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė

nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių

metų pradžioje į kovą įsitraukė gana

netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio

varžovą pasirodė praėjusių metų

vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti

paramą Lietuvos kandidatui sakyda-

ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-

rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 

įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et

labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos

išsenka ir išsib
aigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-

džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-

mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 

UN/Evan Schneider nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-

nistras pirmininkas Andrius Kubi-

lius priėmė JAV verslininkų ir filant-

ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-

tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-

dėką už paramą Lietuvos bibliote-

koms.
„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių

vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-

suojamos programos ‘Pasaulinė bib-

lioteka’ projekto komandos žmonėms

bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-

kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo

parama padeda Lietuvos bibliotekas

paversti šiuolaikiniais bendruome-

nių ryšių centrais ir suteikia galimy-

bes kiekvienam piliečiui naudotis

šiuolaikinėmis technologijomis bib-

liotekose”, – susitikimo metu sakė

premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-

das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-

tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio

šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti

žmonėms nemokamą prieigą prie

interneto. Lietuvoje fondas veiklą

pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio

bibliotekų” programos partnere,

informacinių technologijų bendrove

„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų

kompiuterizavimui skyrė paramos

bei dovanojo programinės įrangos už

daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX

olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto

ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-

dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė

dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-

duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos

irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso

sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė

vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-

lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-

rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama

naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte

bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.
Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė

Ieva Griškaitė.            
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2005 metų lapkričio 22 diena,
vakaras,  Vilnius. Iš Bulgarijos par-
 skri dome aštuntą vakaro ir dar spė -
jome pa žiūrėti, kaip A. Brazauskas
per LTV atsakinėja į žiūrovų klau si-
mus apie savo žmonos viešbutį ir kitą
šeimos turtą. Įspūdis nekoks. Užuot
tiesiai atsakęs į konkrečius klausi-
mus apie viešbučio privatizavimą, jis
daugiausia kalbėjo apie savo nuopel-
nus Lie tuvai. O viešbučio privatiza-
vimas esą jo žmonos privatus reika-
las ir jis tuo nesidomintis. Aki vaiz-
du, kad A. Bra zauskas jokių abe jonių
neišsklaidė. Tokie atsakymai tik pa-
skatins dar labiaiu jį įtarinėti. Vy-
riausybei bus sunku dirbti, kai pas -
tarosiomis sa vai tėmis, atrodo, kalba-
ma vien apie premjero šeimos turtą
ir kaip jis įgytas.

2005 metų lapkričio 26 diena,
šeštadienis, Vilnius. Vis labiau ver -
da aistros dėl A. Brazausko ir jo to-
lesnio vadovavimo Vyriausybei. Aki-
vaizdu, kad darbiečiai ir konservato-
riai įžvelgė galimybę jį nuversti, kar-
tu atstatydinti jo ministrų kabinetą,
todėl dabar iš visų jėgų mėgina įau-
drinti visuomenę. O AMB lyg ty čia
daro klaidų, atmušinėdamas šiuos
puolimus.

Šiandien į namus pakviečiau
Egidijų Aleksandravičių, Antaną Ku -
lakauską ir Saulių Žuką pasikalbėti
apie susidariusią padėtį ir gresian -
čius pavojus. Iš JAV Julius Šmulkš-
tys savo pastabas atsiuntė elektro-
niniu paštu. Svarstėme, kas būtų, jei
A. Bra zauskas atsistatydintų, ar ne-
tektų skelbti pirmalaikių Seimo rin -
kimų?

2005 metų lapkričio 28 diena,
Vilnius. Politikos apžvalgininkai kri-
tikuoja Vyriausybę, ypač smar kiai
kliūva premjerui A. Brazauskui. Ne-
abejotinai jis yra atsidūręs darbiečių
taikiklyje. V. Uspaskichas va žinėja
po Lietuvą ir esą skleidžia nepastikė-
jimą A. Brazausku. Negana to, dar kal-
bama, kad ir vaišina susi rinkusiuo-
sius. Kai kas atvirai prasitaria žur-
nalistams, kad tik dėl vaišių ir atėjo.

V. Uspaskicho kalbose vis dau-
giau arogancijos ir elementaraus ne-
siskaitymo su etika. Visiškas me las,
neva aš esu pritaręs sumanymui
steigti informatikos ministeriją, ku -
riai vadovautų jis.

Bet politinė įtampa tik stiprėja.
Visuomenėje vis garsiau skamba
klausimai, ar Lietuvos politiniame
gyvenime dar likę moralinių verty-
bių. Svarsčiau su patarėjais, kokios
pozicijos laikysimės. Mano principi -
nės nuostatos nesikeičia: V. Uspas -
kichui negalima patikėti valdžios
svertų, bet ir A. Brazauskas nepade-
da ginti moralinių principų politiko-
je. Spėju, kad dar ir rusai, remda -
miesi savo žmonėmis, skatina polit i -
nę sumaištį krašte.

Pasiunčiau Edminą Bagdoną pa -
sikalbėti su socialdemokratų minis-
trais Gediminu Kirkilu ir Remigi -
jumi Matuzu bei Seimo pirmininko
pavaduotoju Česlovu Juršėnu. Jie
papasakojo, kad rytoj, A. Brazauskui
grįžus iš Barselonos, šaukiamas so -
cialdemokratų prezidiumo posėdis
susidariusiai padėčiai aptarti. E.
Bag  donas perdavė mano pageidavi -
mą, kad valdančioji koalicija išsiaiš -

kin tų, ar gali dirbti toliau, nes žvel-
giant iš šalies atrodo, jog ją suda -
rančios partijos viena kitą jau išda -
vusios ir tik laukia tinkamos progos
smogti.

2005 metų lapkričio 29 diena,
Vilnius. Iš pat ryto sušaukiau štabo
pasitarimą. Žiniasklaida nesiliauja
pulti A. Brazausko ir valdančiosios
koalicijos, o valstybės interesų po žiū-
riu tai jau destruktyvu. Nors aš taip
pat manau, kad premjeras aiš kiai
neatsakė į klausimus, ar nebuvo nu-
sižengta teisei privatizuojant „Drau-
gystės” viešbutį, toliau šis skandalas
pučiamas vadovaujantis siaurais
partiniais interesais, ne kreipiant dė-
mesio, kad tai destabilizuoja politinę
padėtį šalyje.

Svarstėme įvairius įvykių sce-
narijus. Politinių jėgų išsidėstymas
dabartiniame Seime man nesuteikia
manevro laisvės. Jeigu A. Brazaus -
kas būtų priverstas atsistatydinti,
socialdemokratai greičiausiai pasi -
trauktų iš valdančiosios koalicijos.
Lietuvai būtų tik blogiau, nes valdžią
tuomet perimtų V. Uspaskichas ir jo
darbiečiai. Todėl neketinu reikšti
nepasitikėjimo premjeru.

Socialdemokratų vadai pranešė
mano štabui, kad šį vakarą šaukia-
mas jų partijos prezidiumo posėdis ir
esą jie pasiryžę neleisti toliau šmeiž-
ti A. Brazausko. Apie septintą vakaro
paskambino E. Bagdonas ir pranešė,
kad socialdemokratai vienbalsiai ap -
sisprendė trauktis iš valdančiosios
koalicijos, jei jų lyderiui tektų atsis-
tatydinti iš premjero posto.

2005 metų lapkričio 30 diena,
Vilnius. Pakviečiau Algirdą Bra -
zaus ką pusryčių pas save į namus.
Kalbėjomės apie susidariusią padėtį.
Premjeras aiškino, kad opozicija
drauge su valdančiajai koalicijai for-
maliai dar priklausančiu Viktoru
Uspaskichu surengė prieš jį šmeižto
kampaniją. Esą jis viską viešai pa sa-
kė ir neturi ko daugiau pridurti. Su -
sidariau įspūdį, kad A. Brazauskas
neketina dar ką nors aiškinti visuo -
menei. Pasiteiravau, kaip galės dirb-
ti jo vadovaujama Vyriausybė, jei  ga -
lutinai praras pasitikėjimą, kurio ir
kaip nedaug telikę. Išgirdau atsa ky-
mą, kad jei jam nebus trukdoma, jis
toliau dirbs premjeru.

2005 metų gruodžio 6 diena,
Vilnius. Atvykau į Prezidentūrą
prieš 8 ryto. Su manimi norėjo konfi-
dencialiai susitikti „Vilniaus preky-
bos” savininkas Nerijus Numavičius.
Pakviečiau pokalbyje dalyvauti pata -
rėjus Edminą Bagdoną ir Rytį Mu -
rašką. N. Numavičius labai jaudino-
si, iš pradžių vis atsiprašinėjo, kad
trukdo. Galiausiai pasiteiravo, kodėl
atsakingi mano štabo darbuotojai tie-
siogiai nesikreipia į „Vilniaus preky-
bą” dėl paramos, o tai daro per tarpi-
ninką Artūrą Zuoką.

Apstulbęs kurį laiką nesupratau,
apie ką kalbama. Paprašiau be užuo -
lankų paaiškinti, ką jis turi galvoje.
Pasirodo, A. Zuokas prašo iš „Vil -
niaus prekybos” pinigų neva man pa-
remti. N. Numavičius sakė supran-
tąs, kad per rinkimų kampaniją galė-
jau turėti išlaidų, kurias reikia pa -
dengti, ir jie galėtų padėti.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. pelningojo verslo
atstovai nedelsiant suras, kuo pa-
keisti suimtuosius. Tad nakrotikų
verslas Vilniaus gatvėse toliau kles-
tės – be sustojimų, be pauzių. 

Prieš džiaugdamiesi būsimais
bylos rezultatais turėtume bent jau
pasverti, kiek tokie operatyviniai
žaidimai kainuoja mokesčių mokėto-
jams. Juk operatyvinė veikla – bran-
gus užsiėmimas. Patys paprasčiausi
pasiklausymai ir sekimai turi savo
kainą. Prokuroro alga – nebloga. Tei-
sėjo atlyginimas – taip pat neblogas.
Gausiam konvojui, į kiekvieną teis-
mo posėdį iš Lukiškių tardymo izo-

liatoriaus gabenančiam keletą su-
imtųjų, taip pat reikia mokėti atlygį.
Pridėkime dar išlaidas, reikalingas
advokatų honorarams. Keletas iš įta-
riamųjų nepajėgūs pasisamdyti ad-
vokatų, tad išlaidas už advokatų pas-
laugas apmoka valstybė. 

O dabar sudėkime visas šias iš-
laidas į krūvą, palyginkime su nau-
da, kurią turime sugavę keliolika
smulkiųjų narkotikų prekeivių, bet
nesugavę nė vieno stambaus narko-
tikų barono, ir greičiausiai žagtelėsi-
me iš nuostabos: išlaidos – milžiniš-
kos, o nauda – menka. 

R. John Rapšys, gyvenantis Chi cago, IL dar metus skai tys ,,Drau-
gą”. Džiaugiamės, kad mus skai tote ir remiate atsiųsdamas 50 dol. Nuo-
širdžiausi padėkos žodžiai.

Aldona G. Charlton, gyvenanti Cambridge, MA pratęsė ,,Draugo”
prenumeratą ir laikraščio leidybos iš laidoms sumažinti už kalendorių
paaukojo 55 dol. Dėkojame už paramą.
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Nilas – didžiulė upė. Gatvėse gausu rinkiminių plakatų.

Birželio 16–17 dienomis Egipte
įvyks antrasis prezidento rin-
kimų ratas. Jo metu ir paaiš-

kės, kas artimiausius metus valdys
šią didžiulę, apie 90 milijonų gyven-
tojų turinčią šalį. Tai turėtų užbaigti
pastarųjų mėnesių ir metų pokyčius,
kai pernai sausio mėnesį kilusi re-
voliucija nušlavė 30 metų šaliai vado-
vavusio prezidento Hosni Mubarak
režimą.

Egiptas – labai įdomi, ilgą ir tur-
tingą istoriją turinti šalis, garsi ne
tik piramidėmis, šventyklomis ir fa-
raonų kapais, taip pat savo kurortais,
bet yra ir svarbus politinis bei kultū-
rinis arabų pasaulio centras. Šaliai
pastaraisiais metais teko daug išmė-
ginimų, ir neseniai viso pasaulio dė-
mesys buvo nukreiptas į ją. 

Birželio 2-ąją buvęs prezidentas
Mubarak už taikių protestuotojų
žudynes pernai sausį buvo nuteistas
kalėti iki gyvos galvos. Toks teismo
sprendimas patiko ne visiems –
daugelis labai įtakingos musulmonų
brolijos laisvės ir teisingumo parti-
jos narių reikalavo jam mirties baus-
mės. Būtent ši brolija dabar turi dau-
gumą šalies parlamente, o jos kandi-
datas 51-erių Mohamed Morsi pateko
į antrąjį prezidento rinkimų ratą.

Tiesa, daugelis jau baiminasi,
kad brolijos įtaka per daug didelė,
todėl antrasis kandidatas, iš dvylikos
buvusiųjų patekęs į antrą ratą – par-
tijoms nepriklausantis buvęs Egipto
oro pajėgų vadas Ahmed Shafik. Šį
kandidatą pirmajame rate palaikė
apie 25 proc. balsuotojų, tačiau di-
delei daliai šalies gyventojų jis yra
visiškai nepriimtinas dėl to, kad 33
dienas nuo 2011 metų sausio iki kovo
buvo prezidento Mubarak premjeras.  

Daugeliui Shafik yra ryžtingo,

svarbius sprendimus nebijančio pri-
imti politiko pavyzdys. Kai Tabos
mieste nedidelėje suvenyrų parduo-
tuvėje pakalbinau skulptorių Said
Paraka ir pasakiau norintis pakal-
bėti apie prezidento rinkimus, nuste-
bau, kaip noriai savo nuomone dali-
josi šis menininkas.

„Tik Shafik gali išgelbėti ir
suvienyti šalį. Rinkimuose dalyvauja
12 kandidatų, bet nemanau, kad dau-
giau kaip keturi turi galimybių pa-
tekti į antrąjį ratą, – po pirmojo rato
kalbėjo Paraka. – Tokios nuomonės
laikosi daug Egipto žmonių, ir mes

labai tikimės, kad šios viltys išsipil-
dys. Aš nemanau, kad Shafik gali
tęsti Mubarak politiką, ir tokia bai-
mė yra nepagrįsta. Egiptas jau daug
prisikentėjo, o tam, kad negrįžtų re-
liginis fanatizmas, reikia tokio ne-
priklausomo kandidato”, – aiškino
jis.

Sužinojęs, kad esame iš Lietuvos,
Paraka iš karto plačiai nusišypsojo –
taip, žino šią šalį ir jos istoriją, pats
prieš kelerius metus dalyvavo skulp-
torių simpoziume Kaune, sutiko
daug malonių žmonių. Ir nors vieš-

Egiptas – ant permainų slenksčio
nagė buvo labai trumpa bei buvo la-
bai šalta, iš Lietuvos Paraka par-
sivežė daug gerų atsiminimų.

Tačiau daugeliui kitų kurorti-
niame Tabos mieste, esančiame ketu-
rių valstybių – Egipto, Saudo Arabi-
jos, Jordanijos ir Izraelio – sankirtoje
sutiktų žmonių Lietuvos vardas ma-
žai ką sako. Čia dažniausiai poilsiau-
ja skandinavai, prancūzai, pastarai-
siais metais padaugėjo čekų ir lenkų,
bet lietuvių atvyksta mažai. Tai, kad
turistas Egipte yra labai laukiamas
ir skubama vykdyti kiekvieną jo
norą, – akivaizdu.

Emad Hamdy, išmokęs lenkų
kalbą, bendrauja su šios šalies turis-
tais, priima jų grupes, rengia ekskur-
sijas. Paklaustas, ką Egiptui reiškia
turistai, jis pateikia iškalbingos sta-
tistikos – iki pernai metų revoliuci-
jos apie 90 proc. Tabos viešbučių bu-
vo užimta, po kruvinų įvykių Kaire
tas procentas krito iki 6–8, o dabar
jau vėl pamažu kyla ir siekia apie 20
proc.

„Skaičiuojama, kad iš 90 mln. ša-
lies gyventojų ne mažiau kaip 8 mln.
dirba turizmo versle. Tai didžiulis

skaičius, o turizmas yra antras šalyje
pagal gaunamas pajamas po krovi-
nių pervežimo Sueco kanalu. Jei vi-
dutinė mėnesio alga Kaire yra apie 70
dol., tai kurortuose, kur gausu tu-
ristų, žmonės uždirba iki 200 dol. per
mėnesį. Tai didžiuliai pinigai, be to,
dar gauna ir arbatpinigių”, – sakė
Hamdy.

Žinoma, reikia turėti galvoje ir
tai, kad kainos Egipte nėra aukštos.
Už 1 dolerį čia galima nusipirkti 4
litrus benzino, o geriamas vanduo
kainuoja  šiek tiek brangiau. Norėda-
mi privilioti turistus, viešbučiai ma-
žina kainas – savaitės poilsis pui-
kiame keturių žvaigždučių viešbuty-
je su maistu ir gėrimais kainuoja
apie 450 dol., įskaitant skrydį iš
Lenkijos. Tiesa, Lietuvos turizmo
agentūros skraidina tik į kitą kuror-
tą – Hurgadą, ir jų kelionės bent du-
kart brangesnės, tad lietuviai vis
dažniau poilsiauti į Egiptą skrenda iš
Varšuvos. 

Poilsis Taboje – ramus, saugus ir
malonus. Įvažiuojant į viešbučių te-
ritoriją laukia užtvarai, stovi šarvuo-
tis su ginkluotais kareiviais, o auto-
busas patikrinamas ir su veidrodžiu,
ar jo apačioje nėra kokio įtartino
daikto. Raudonoji jūra čia – šilta,
turtinga koralais, kuriuos galima
apžiūrėti ir nardant, ir į jūros gelmes
nusileidus su valtimi permatomu
dugnu ir šonais. Žuvų įvairovė, jų
spalvos, koralų spalvų ir formų gro-
žis padeda suprasti, kodėl ši šalis daž-
nai vadinama nardytojų rojumi.

Turistai dar neseniai vengė ke-
liauti po šalies teritoriją ir ypač į
Kairą, bet tokia kelionė pasirodė vi-
siškai saugi. Iš Tabos į Egipto sostinę
teko keliauti visą naktį. Jau ryte
patekome į gaudžiantį, ošiantį ir pri-
trenkiantį, 25 mln. gyventojų turintį
miestą, kuriame beveik nėra švieso-

ALGIS VAŠKEVIČIUS

A. Vaškevičiaus nuotr.

Tabos kurortas.
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Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

JAV�aviacijos�ir�aeronautikos�inžinieriui
M.�Kregždei�–�90

Būsimas garsus inžinierius Mar-
tynas Kregždė gimė 1922 m. birželio 9
d. Rygoje, „Latvijos pavaldinio” Mar-
tyno Kregždės ir Onos Nastopkaitės-
Kregždienės šeimoje. Tėvas dirbo
kepėju, mama vadovavo namų ūkiui.

Praėjus daugiau nei dvejiems
metams, 1924 m. rugsėjo 7 d. Martyną
Biržuose pakrikštijo evangelikų re-
formatų kunigas Povilas Jakubėnas,
o krikšto tėvais buvo Stasys ir Katrė
Nastopkos. M. Kregždė mokslus bai-
gė Rygoje – iš pradžių mokėsi gimna-
zijoje, vėliau – Rygos universitete.
Neužmiršdavo ir tėvų gimtinės Bir-
žų, čia dažnai vasarodavo pas gimi-
nes.

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-
je buvo išvežtas darbams į Vokietiją.
Jau po karo M. Kregždė baigė Hano-
verio technikos universitetą. Emig-
ravęs į JAV gyveno New York, vėliau
Los Angeles mieste. Čia baigęs uni-

versitetą, dirbo aviacijos ir aeronau-
tikos srityse, garsiose bendrovė-
se „Rockwell International Co” ir
„Boeing”.

M. Kregždei teko darbuotis ir
prie National Aeronautics and Space
Administration darbų – erdvėlaivio
,,Apollo” skrydžio ir sėkmingo nu-
sileidimo į Mėnulį 1969 metais, daug-
kartinio naudojimo kosminių laivų
kūrimo programose. M.Kregždė ak-
tyviai dalyvavo JAV evangelikų re-
formatų bažnyčios veikloje, dosniai
aukodamas ir remdamas pinigais.
Lietuvai vėl tapus nepriklausoma
valstybe, jis rėmė ir Lietuvos evange-
likų reformatų bažnyčią, skyrė lėšas
Biblijos išleidimui, globos namams
Medeikiuose „Vaiko užuovėja”, buvo
išrinktas Sinodo garbės kuratoriu-
mi. 

Mirė garsus inžinierius 2004 m.
vasario 18 d. California valstijoje, pa-
laidotas šeimos kape Rygoje.

ANTANAS SEIBUTIS

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško (perka) darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-799-1148.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik sa-
vaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs doku-
mentai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-
674-1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros

darbo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813.

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

* 2 studentai iš Lietuvos, atvykę pagal ,,Work &
Travel USA” programą, ieško bet kokio darbo va-
sarai iki rugpjūčio 25 d. Tel. 331-213-1052.

A † A
NIJOLĖ JANKUTĖ

UŽUBALIENĖ 
Mirė 2011 m. lapkričio 20 d. Aust-

ralijoje.
Atsisveikinimas įvyks pirmadie-

nį, birželio 18 d. nuo 9 val. ry to Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
10 val. ryto bus au koja mos šv. Mišios
už velionės sielą. Po Mišių a. a. Nijolė
bus pa lai dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti  atsi -
svei kinime ir laidotuvėse.

Nuliūdę duktė Dovilė ir Arvyd Zduobos 

forų ir kur net sunku suprasti eismo
ypatumus.

Būnant Kaire, tiesiog būtina ap-
lankyti Egipto muziejų, kur visai ki-
tomis akimis pamatai mumijas, klau-
saisi įdomaus pasakojimo apie fara-
onų turtus, savo akimis gali apžiūrėti
Tutankhamun, faraonu tapusiu 9
metų ir soste buvusiu dar devyne-
rius, lobyną, kuris puikiai išsilaikė
ir nebuvo išgrobstytas. Šiam muzie-
jui realus pavojus buvo iškilęs pernai
sausio mėnesį per revoliuciją, kai
įsiveržę vidun asmenys pavogė 18 la-
bai vertingų rodinių, iš kurių keturi
nesurasti iki šiol.

Pasidairius po muziejų, už 5 dol.
pusvalandį gali paplaukioti po Nilą.
Nors ir labai užterštas, jo pakrantėse
gali pamatyti besimaudančius vai-
kus bei valtelėse po kelerius metus
gyvenančius iš kaimo į sostinę at-
vykusius žmones. Visai šalia – ir
buvusio šalies diktatoriaus Mubarak
partijos rūmai, kuriuos protestuoto-
jai pernai sausį padegė ir kurie liep-
snojo tris dienas. Dabar aprūkęs di-
džiulis pastatais be langų liudija apie
nesenus įvykius, ir čia planuojama
įrengti revoliucijos muziejų.     

Visai netoli Kairo – Giza, kur yra
garsiosios piramidės. Kiekvienas iš
šios vietos parsiveža savo įspūdžius
apie įspūdingus statinius, karštį ir
dulkes, už rankų graibstančius ir do-
lerį norinčius išpešti suvenyrų pre-
kiautojus ar kupranugarių savinin-
kus – užlipsi ant gyvulio už dyką, bet
niekas nuo jo nenukels, kol nesumo-
kėsi. Šių žmonių įkyrumas, virstan-
tis įžūlumu, kartais pritrenkia – gidė

įspėja nelipti ant bet kurio kupranu-
gario, nes jo savininkas nuves tolėli-
au ir paprašys 50 dolerių, nes kitaip
nuo gyvulio niekas nenukels.

Kontrastai Kaire ir apskritai
Egipte nuolat stebina. Apie 30 proc.
šalies gyventojų – beraščiai, daugybė
namų Egipto sostinėje pradėta sta-
tyti ir nebaigta – tiesiog statybos tę-
siasi kelis dešimtmečius, tėvų ir
senelių pradėtą darbą tęsia vaikai ir
vaikaičiai. Egipte nėra pensijų siste-
mos, ir rūpintis nusenusiais tėvais
bei juos išlaikyti – vaikų pareiga.
Apie du milijonai žmonių Kaire gy-
vena kapinėse, vadinamajame miru-
siųjų mieste, bet kandidatas į prezi-
dentus Shafik yra pažadėjęs, kad, jei
bus išrinktas, šiems žmonėms su-
teiks būstą – žinoma, jei jie norės
išsikraustyti.

90 proc. šalies gyventojų – musul-
monai, apie 10 proc. – koptai. Egiptie-
čiai griežtai laikosi Ramadano rei-
kalavimų, o alkoholinių gėrimų ap-
skritai nevartoja, tad čia niekas neži-
no tokio atvejo, kad policininkas su-
laikytų už vairo neblaivų vairuotoją. 

Trumpas žvilgsnis į šią įdomią,
istorija turtingą, turistams svetingą
šalį negali perteikti visų jos gyveni-
mo ypatumų. Šalis sparčiai žengia į
priekį, gatvėse, šalia senų sukiužu-
sių automobilių, vis dažniau gali pa-
matyti naujus automobilius, jauni-
mas vis gražiau puošiasi, vis daugiau
šalies gyventojų įgyja gerą išsilavi-
nimą užsienio šalyse. Aplankyti
Egiptą tikrai verta, nes čia patirti
įspūdžiai leidžia daug ką vertinti
kitaip ir ilgam išlieka atmintyje.

Skulptorius S. Paraka yra lankęsis Lietuvoje.

Atkelta iš 2 psl. LR ambasados
darbuo tojai, susitikimo organizato-
riai ga lėjo į susirinkusius lietuvius
Či kagoje pažiūrėti ne kaip į ,,kau-
kian čius, gargaliuojančius” priešus,
o kaip į Lietuvos ateičiai neabejingus
bū simus bendražygius kuriant tei sin -
gesnę Lietuvą. Prezidentė galėjo su
susirinkusiais pasisveikinti, pa aiš -
 kinti padėtį ir pakviesti visus ben-
drai pasipriešinti prieš blogį.  Jeigu
tai būtų įvykę, Lietuva būtų žen gusi
didelį žingsnį į priekį teisin gumo
paieškose. Liūdna, kad aplin ky bės
buvo išnaudotos tik tarpusavio susi-
priešinimui ir neapykantai didin ti.

Man liūdna, kad ši Garliavos is-
torija nebuvo greitai ir profesionaliai
išspręsta pačioje jos užuomazgoje.
Man liūdna, kad ši istorija parei ka-
lavo tiek daug aukų. Man liūdna, kad
apkaltintos savo dukros tvirkini mu
motinos kaltumą/nekaltumą nusta-
tyti buvo palikta miniai. Man liūdna,
kad mergaitė, patyrusi tiek daug ne-
tekčių (tėčio, dviejų tetų, senelių, dė-
dės, pusbrolio) neturėjo ir neturės
laimingos vaikystės, jaunystės. Man
liūdna, kad daugelis žmonių nusi-
vylė Lietu vos teisėsaugos profesio-
nalumu ir patikimumu. Man liūdna,

kad ši žurnalistų vystoma istorija
supriešino Lie tuvos žmones. Man
liūdna, kad pre zidentė nepasinaudo-
jo proga Či ka goje įsigyti daug drau-
gų ir savo reformų rėmėjų.  Man liūd-
na, kad tas pats neapykantos virusas
įsisuko ir tarp Amerikos lietuvių –
atrodo, jog prasidėjo lenktyniavimas,
kuris geriausiai pažemins ir panie-
kins kitokia tiesa tikintį žmogų. 

Pasimokinkime bent iš klaidų.
Atsakingas, profesionalus įsiklausy-
mas į besiskundžiančio tėvo/mamos
problemas Kaune galėjo užkirsti ke -
lią daugelio žmonių mirčiai, netek-
tims, begaliniam skausmui. Įsik lau -
sy mas į kitaip manančio argumen-
tus, geranoriškas nusistatymas savo
artimo atžvilgiu, pagarba žmogui ga-
lėjo sudaryti sąlygas konstruktyviam
bendravimui Čikagoje, siekiant su pra-
tingumo, teisingumo. Pagarba ir pa-
kantumas kitaip manančiam ži nias-
klaidoje prisidėtų vienijant visus tau-
tiečius į tvirtą, gausią, įtakingą JAV
lietuvių bendruomenę. Mūsų per
mažai, kad galėtume ,,žudyti” vieni
ki tus paniekos persunktais žodžiais.

Vitalija Dunčienė – mama, medi-
kė, lituanistinės mokyklos mokytoja.

O man – liūdna

Radviliškyje�varžėsi�kojinių�mezgėjai
Gegužės pabaigoje Radviliškyje

vyko Europos šalių kojinių mezgimo
čempionatas, praneša Radviliškio
miesto kultūros centras. ,,Sportinin-
kai” savo meistriškumą rodė megz-
dami kojines. Per šešias valandas rei-
kėjo numegzti vieną kojinę, kurią
dienos pabaigoje vertino komisija,
atsižvelgdama į kūrybiškumą, tau-
tiškumą, praktiškumą ir kt. Vertini-
mo rezultatai bus paskelbti festivaly-
je ,,Ganiau palšus jautelius”. Pagrin-
dinis apdovanojimas – supamasis
krėslas.

Iki čempionato dalyviai vertini-
mo komisijai privalėjo pateikti ne
mažiau nei šešias poras savo nu-
megztų kojinių. Iš įvairių šalies kam-
pelių suvežtos kojinės visą dieną
buvo rodomos Radviliškio miesto
kultūros ir poilsio parke surengtoje
parodoje.

Čempionate dalyvavo apie 40
mezgėjų iš Lietuvos Latvijos ir Len-
kijos. Lenkai pernai dalyvavę kaip
stebėtojai, šiais metais atvežė savo
mezgėjų komandą, kurioje ne tik
moterys, bet ir 2 vyrai.                 BNS
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Antanas�Vaičiulaitis
Vytauto Maželio nuotr.�iš�,,Draugo”�archyvo

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

� Š. m. birželio 12 d.
University of Massa-
chusetts Memorial li-
goninėje, Worcester,
MA mirė buvęs Mari-
jonų provincijolas Do-
nald Petraitis. D. Pet-
raitis bus palaidotas
Marijonų laidojimo

vietoje Šv. Kazimiero kapinėse, Čikago-
je. Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

� ,,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.

� Šv. Mišios už a. a. Petrą Petrutį, Pa -
laimintojo J. Martulaičio misijoje bus auko-
jamos sekmadienį, birželio 17 d. 6 val. v. 

� 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 ei -
senoje da lyvaus šaulių kuopos. 20 min.
prieš Mi šias kal bėsime Pa lai mintojo Jur -
gio Matu laičio li ta niją ir Švč. Jėzaus Šir -
dies litaniją. Po pamaldų pa rapijos salė-
je Brighton Park Lietuvių Ben d ruomenė
ruošia pietus. Vyks meninė prog rama,
bus rodomas filmas. Gautos lėšos bus
skirtos tvarkant reikalus dėl naujo kuni-
go iš Lietuvos atvykimo. Kviečiame vi -
sus 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.

� 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.

� Blackman Auditorium – Northeas tern
University Campus (342 Huntington
Ave., Boston, MA) birželio 28 d., ketvir -
ta dienį,  7:30 val. v. vyks Vilniaus uni-
versiteto dainų ir šokių ansamblio kon -
cer tas. Įėjimas – nemokamas. Tel. pasi -
teiravimui 617-373-2632.

� 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.
Renginio programą ra   si te mūsų interneti -
niame puslapyje www. pljs2012.lt. Ra -
šykite @pljs.org ar ba ka rolis@pljs. org;
skambinkite tel. 370 6085 7673 (Ie va)
arba tel. 370 6226 3202 (Karolis).

� Liepos 22 d. seselių sodyboje, 600
Li berty Highway, Putnam, CT 60260,
vyks Susiartinimo šventė, skirta Jurgio
Ma  tulaičio paskelbimo Palaimintuoju
25-osioms metinėms paminėti. 11 val.
r. – šv. Mišios; 12 val.  p. p. – pietūs.  1
val. p. p. prasidės šventiniai ren gi niai.
Jūsų laukia specialūs užsiėmimai, vyks
lituanistinių mokyklų vedėjų ir mokytojų
posėdis, Neringos stovyklautojų progra-
ma. Kviečiame atvykti į šventę.

� Lietuviška mokykla ,,Genys”, 2390
Bush St., San Francisco, CA jau prade-
da registruoti vaikus ir suaugusius norin -
čius mokytis mokykloje 2012–2013 m.
m. Į mokyklą vaikai priimami nuo 4 me-
tų amžiaus; suaugusiems – at s kira kla-
sė. Re gistracijos ir mokyklos klau simais
kreip tis į virgilijatali@msn.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 19 d. 5 val. p. p. Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės
aikštė 13, Kaunas) vyks vakaras, skirtas rašytojo, vertėjo, redaktoriaus An-
tano Vaičiulaičio 20-osioms mirties metinėms atminti.

Birželio 21 d. 3 val. p. p. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – devin-
tasis Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos įteikimas.

Birželio 22 d. 3 val. p. p. Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bib-
liotekoje (Sodų g. 1, Vilkaviškis) – konkurso ,,Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo
širdyje tavęs didžiai pasigenda” laureatų apdovanojimas.  

Lietuvoje 
minimos 
rašytojo 
AnTAno 

VAIčIuLAIčIo
20-osios mirties 

metinės 

Konsulinės naujienos

Pranešame, jog įdiegus elekt -
roni nės metrikacijos paslaugų infor-
macinę sistemą – MEPIS – Lietuvos
Respublikos piliečiai prašymus Lie -
tuvos Respublikos civilinės metrika -
ci  jos skyriams taip pat gali teikti in -
ter netu. Ši paslauga pasiekiama pri -
sijungus www. epaslau gos.lt

Detali informacija apie paslaugą
skelbiama interneto svetainėje ,,Ci -
vilinė metrikacija” https://mepis.
vrm.lt Svetainėje pateikiama visa
informacija apie civilinės metrikaci-
jos įstaigų veiklą, ją reglamentuo-
jančius teisės aktus, aprašytos visos
teikiamos paslaugos, ryšiai ir ki ta
naudinga informacija.

Prisijungę prie MEPIS per Elek -
troninės valdžios vartus, gyventojai
gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias
tei kia civilinės metrikacijos įstaigos:
pateikti prašymus įregistruoti vaiko
gimimą, mirtį, įtraukti į apskaitą
vaiko, gimusio užsienio valstybėje,
gi mimą, užsienio valstybėje ar baž -
nyčios (konfesijų) nustatyta tvarka
su darytą santuoką, užsienio valsty -

bė je nutrauktą santuoką, užsienyje
mi rusio asmens mirtį, anuliuoti ar
atkurti civilinės būklės įrašą bei iš -
duoti civilinės būklės aktų įrašų įre -
gistravimo liudijimus, įrašų išrašus
ir pažymas.

MEPIS suteikia galimybę gyven-
tojams stebėti paslaugos atlikimo
eigą ir apmokėti už paslaugas elek -
troniniu būdu.

Atkreipiame dėmesį, jog MEPIS
gali naudotis ir užsienyje gyvenan-
tys Lietuvos Respublikos piliečiai,
tu rintys galimybę asmeniškai ar per
įgaliotą asmenį atsiimti pareikalau-
tus dokumentus Lietuvoje – civilinės
metrikacijos skyriuje, į kurį buvo
siųsti prašymai. Atsiimant doku-
mentus būtina pateikti per MEPIS
siųstų dokumentų originalus. Smul -
kesnę informaciją MEPIS pasinau-
doti ketinantys asmenys gali gauti
susisiekę su atitinkamu civilinės
met rikacijos skyriumi Lietuvoje.

LR ambasados 
Washington, DC info

Prašymus civilinės metrikacijos skyriams 
galima teikti internetu

Ilgametė mūsų bendradarbė ir dosni rėmėja Stasė Semėnienė (nuotr. viduryje),
net 28 metus   redagavusi „Draugo” laikraščio kultūros priedo „Mokslas. Menas. Li-
teratūra” skiltį  „Moterų gyvenimas”, birželio 12 d. šventė savo gimtadienį. ,,Drau-
gas”  sveikina sukaktuvininkę ir linki jai geros sveikatos. 

Nijolės Etzwiler asm. archyvo nuotr.

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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500


