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Čikaga (,,Draugo”, URM info) –
Liepos 5–7 dienomis daugelyje pasau-
lio šalių jau ketvirtus metus iš eilės
buvo minima Valstybės – Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo –
diena, kurios metu lietuviai mielai
jungėsi prie bendros pilietinės Lie-
tuvos himno giedojimo akcijos „Tau-
tiška giesmė aplink pasaulį”. 

Washington, DC apylinkės Lietu-
vių Bendruomenės nariai kartu su
LR amabasados JAV darbuotojais
„Tautišką giesmę” liepos 6 d. giedojo
priešais Baltuosius rūmus. Prie pi-
lietinės akcijos prisijungė ir JAV LB
New York apygardos nariai bei LR
gen. konsulatas New York, „Tautišką
giesmę” giedojęs Susivienijimo lietu-
vių Amerikoje kiemelyje, Manhat-
tan. Neatsiliko ir detroitiškiai – lie-
pos 6 dieną Detroit apylinkės lietu-
viai ,,Tautišką giesmę” sugiedoti su-
sirinko Dievo Apvaizdos (Southfield,
MI) lietuvių parapijoje.

Lietuvos Valstybės dienos proga
nuotaikingą šventę surengė LR gen.
konsulatas Čikagoje ir restoranas
„Kunigaikščių užeiga”. Susirinku-
siems svečiams koncertavo svečiai iš

Lietuvos: atlikėjas Vygantas Kazlaus-
kas su grupe – gitaristais Tomu Var-
nagiriu ir Audriumi Piragiu bei akor-
deonistu Nerijumi Bakula. Vėliau
svečiai buvo pakviesti dalyvauti vik-
torinoje „Pažink savo šalį, Lietuvą”,
kurios nugalėtojų laukė dovanos. Tą

dieną Tėvynę Valstybės dienos proga
vieningu „Tautiškos giesmės” giedo-
jimu pasveikino ir Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL, susirinkę lietu-
viai bei Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos parapijiečiai Mar-
quette Park. 

Lietuvos krepšininkai iškovojo kelialapį į Londono olimpines žaidynes

• Tema: Seimo rinkimams artė -
jant – 2, 9

• Prikelkime senus papročius –
3

• Žurnalistų bauginimo metas –
3, 11

• St. Petersburg, FL Lietuvių
klu bo naujienos – 4

• Penktų Joninių stebuklas Lon -
don, CA – 5 

• Ketveri nežinios metai – 6
• Šventadienis – 8
• Šiaulių universitete pirmą

kartą lankėsi KSU preziden -
tas – 8

• Paskutinė kadencija (42) – 9
• Kai žodžiai pradingsta... – 10
• Jaunimo kelionė į Izraelį – 11
• A.a. Bulotienę palydint – 11

Washington, DC ,,Tautišką giesmę” giedojo Washington apylinkių LB ir LR ambasados
JAV atstovai.                                                                                          Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Visus kviečiame į Dariaus ir Gi rėno
transatlantinio skrydžio šventę –

5 psl.

Karakasas (ELTA) – Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nė Venesuelos sostinėje Karakase vykstančio olimpinio
atrankos turnyro pusfinalyje 109:83 įveikė Dominikos
Respublikos komandą ir iškovojo kelialapį į Londono
olimpines žaidynes. Po dviejų kėlinių lietuviai pirmavo
52:36, o po trijų – 75:61. Trenerio Kęstučio Kemzūros vado-
vaujamai mūsų šalies rinktinei 19 taškų pelnė Jonas
Mačiulis, 17 – Jonas Valančiūnas (7 atk. kam.), 13 – Linas
Kleiza, 12 – Martynas Pocius, 11 – Tomas Delininkaitis, po
9 – Rimantas Kaukėnas ir Mantas Kalnietis (9 rez. perd.),
7 – Šarūnas Jasikevičius (5 rez. perd.), 5 – Paulius Jan-
kūnas, 3 – Deividas Dulkys, po 2 – Darius Songaila ir Ro-
bertas Javtokas. 

Kitame pusfinalyje Rusijos komanda 85:77 (26:23, 20:8,
22:22, 17:24) įveikė Nigerijos krepšininkus ir taip pat iško-
vojo olimpinį kelialapį. Dėl paskutiniojo, trečiojo, bilieto
į olimpinį traukinį kovos pusfinaliuose pralaimėjusios
Dominikos Respublikos ir Nigerijos komandos. Turnyrą
dėl trijų kelialapių į Londono olimpines žaidynes pradėjo
12 komandų. Londono olimpinės žaidynės vyks liepos
27–rugpjūčio 12 dienomis. Lietuvos krepšininkai džiaugiasi pergale. ELTA nuotr.

,,Tautiška giesmė” apjuosė pasaulį

LISS programa – ir vėl Lietuvoje 
Vilnius (Bernardinai.lt, ,,Drau-

go” info) – 2008 m. žymios JAV Lietu-
vių Bendruomenės veikėjos a. a. Bi-
rutės Bublienės pastangomis įkurta
Lietuvių išeivijos studentų stažuočių
(LISS) programa šiemet kartu su Vy-
tauto Didžiojo universitetu (VDU)
bus vykdoma jau trečią kartą. Šią va-
sarą stažuotės (dabartinė LISS direk-
torė – Rasa Ardytė-Juškienė) prasidė-
jo liepos 9 d. Vytauto Didžiojo univer-
sitete, kur studentai iš JAV ir Kana-
dos susipažino ne tik su universitetu,
bet ir Kauno miestu, iš kur pasklis
po ministerijas, ligonines, meno ir

mokslo įstaigas.
Per trejus metus, kai buvo vyk-

domos stažuotės, į Lietuvą atvyko
daugiau nei 100 studentų iš Šiaurės
Amerikos žemyno. Šiemet kelios de-
šimtys jaunuolių šešias savaites gi-
lins profesinius įgūdžius Lietuvos
valstybinėse įstaigose, ligoninėse,
meniniuose kolektyvuose ir nevy-
riausybinėse organizacijose. Prakti-
kos vietų sąraše – įvairios įstaigos:
LR Seimas, Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, SEB bankas, Kauno kliniki-
nė ligoninė, Vilniaus Greitosios pa-
galbos universitetinė ligoninė, Lietu-

vos radijas ir televizija, Lietuvos na-
cionalinis muziejus, Sugiharos na-
mai, Kauno valstybinė filharmonija,
Aplinkosaugos valdymo ir technolo-
gijų centras bei dar daugelis kitų.

Už sėkmingai atliktą praktiką
universiteto globotiems programos
studentams įteikiami VDU pažymė-
jimai, liudijantys apie sėkmingai
baigtą profesinę stažuotę ir įskaity-
tus penkis akademinius kreditus,
kurie yra įvertinami studentams po
praktikos sugrįžus į savo universite-
tus.
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Tūlas� skaitytojas�yra�girdėjęs�po-
sakį:� ,,Du� lietuviai�–� trys�partijos.”�Per-
skaičius� dviejų� komitetų� –� 2012� me-
tų Dariaus�ir�Girėno�minėjimo�bei�Da-
riaus� ir� Girėno� 79-ojo� Transatlantinio
skrydžio�šventės�–�kvietimus�į�garsiųjų
lakūnų�skridimo�metinių�paminėjimą,
įsitikini,� kad� siame� posakyje� yra� dalis
tiesos.� Abiejų� komitetų� minėjimai
vyks� tą� pačią� dieną,� prie� to� paties
paminklo,� tik� kitu� laiku.�Tiesa,� šv.�Mi-
šiose�organizatoriai�ir�visi�kviestieji�su-
sitiks� kartu,� o� po�Mišių� susirinkusiųjų
keliai�vėl�išsiskirs�–�vieni�pasuks�į�Jau-
nimo�centrą,�kiti�keliaus�į�Beverly�Sho-
res.�Užjaučiu�norinčius�dalyvauti�šven-
tėse�ir�pati�suku�galvą:�,,Kurį�komitetą
pasirinkti?”�Būtų�gerai� į� Jaunimo�cen-
trą� nueiti,� bet� ir� ,,Lituanicos”� parkas
Indiana�valstijoje�vilioja.�Galvojau,�jog
dvi� ,,partijas”� įkūrė�dypukai� ir� tarybu-
kai,� tačiau� pažvelgusi� į� organizacinių
komitetų�sąrašus�pamačiau,�kad�abie-
jose� ,,barikadų”�pusėse�yra� ir�vienų,� ir
kitų.�Taip�ir�likau�nesupratusi,�kam�vie-
nam�minėjimui�reikalingos�dvi� ,,parti-
jos”.

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT

Kas kritikos ug-
nyje nesudega,
o skandalų pel-

kėje nepaskęsta? Ma-
no galva, Lietuvoje
yra tik du tokie politi-
kai: Artūras Zuokas ir
Viktor Uspaskich. Apie
Zuoką ir jo įkurtą po-
litinį judėjimą šiame
cikle dar rašysiu, o dabar siūlau
pažvelgti į Uspaskich ir jo partiją.

Skrydis į valdžios olimpą

2003 m. pabaigoje įregistruota ir
jau kitais metais į valdžios elitą įžen-
gusi Darbo partija tikrai negali būti
vadinama vieno žmogaus politine
organizacija. Jai priklauso nemažai
įdomių asmenybių, dėl įvairių prie-
žasčių neatradusių savo vietos tradi-
cinėmis vadinamose partijose. (Tie-
sa, nėra paprasta sutarti dėl vertini-
mų, kurie leidžia vieną ar kitą parti-
ją vadinti tradicine. Tuo labiau, kad
už į klasikines politines ideologijas
besitaikančių pavadinimų neretai
atrandame itin keisto skonio politi-
nių mišrainių.) Tačiau akivaizdu ir
tai, kad Uspaskich yra daugiau nei
vien tik pagrindinis partijos steigė-
jas ir variklis. Net kai partijos vairas
buvo kuriam laikui perduotas Kęstu-
čiui Daukšiui, niekam nekilo abe-
jonių, kas yra galutinė instancija
Darbo partijoje.

Apie Uspaskich politinę karjerą
daug rašyta, tačiau verta priminti
svarbiausius faktus, nes, kaip ne
kartą įsitikinome, šių laikų žmonės
itin greit viską pamiršta. Geriausias
to įrodymas – Darbo partijos popu-
liarumo bangavimas, tiesiogiai prik-
lausantis nuo to, kiek iš atminties
išdyla skandalai, susiję su Uspaskich
veikla.

Kartais sakoma, jog Amerika yra
nuostabus kraštas, nes kiekvienas,
nepriklausomai nuo kilmės ar socia-
linės padėties, gali svajoti apie stulbi-
namą karjerą. Žvelgiant į Uspaskich
biografiją, galima sakyti, kad taip
nutinka ne vien Amerikoje. Papras-
tas vaikinas iš Rusijos provincijos,
dirbantis suvirintojų brigadoje, per
labai trumpą laiką Lietuvoje atranda
nuostabių aitvarų, sunešusių jam di-
džiulius turtus. Tiesa, Lietuvos tei-
sėsaugos institucijose buvo ne vienas
pareigūnas, suabejojęs tuo, jog Us-
paskich sėkmė buvo pasiekta teisėto-
mis priemonėmis, tačiau, deja, Lie-
tuvoje įprasta, kad teisėsauga visą
savo jėgą rodo mažiau pasiturinčių
ar politinių užtarėjų neturinčių pi-
liečių atžvilgiu, o bylose dėl galimos
milijonierių nusikalstamos veikos
dažniausiai padedamas daugtaškis.

Kurį laiką Uspaskich buvo dos-
nus Naujosios sąjungos (sociallibe-
ralų) rėmėjas, tačiau paskui nus-
prendė, jog geresnė investicija bus
pačiam tapti Seimo nariu. Jo pirmas
politinis pasirodymas buvo sėkmin-
gas, ir 2000 m. Uspaskich buvo išrink-
tas Seimo nariu Kėdainių vienman-
datėje apygardoje bei prisijungė prie
Naujosios sąjungos frakcijos. Poli-
tinė Uspaskich karjera buvo ne ma-
žiau svaiginamai greita, kaip ir vers-
lo karjera. Ką tik į politiką įžengęs
verslininkas tapo Seimo Ekonomikos
komiteto pirmininku ir šiose labai
įtakingose pareigose išbuvo iki pat
2003 m., kai išsiskyrė jo ir Naujosios
sąjungos keliai ir Uspaskich nus-
prendė, kad dar veiksmingiau būtų
turėti tvirtą politinį užnugarį – savo

politinę partiją.
Artėjo 2004 m. Seimo rinkimai, ir

Darbo partijos populiarumas žadėjo
triuškinančią pergalę. Rinkimų kam-
panijai buvo pasitelkti žymūs užsie-
nio specialistai, kurie mokė, kaip
išnaudoti vaizdinę agitaciją. Manau,
kad dar pamenate tą skaičių žaismę,
kuria „darbiečiai” manipuliavo: 11
dienų, 111 dienų. Jie žadėjo stebuk-
lus, ir atrodė, kad šie pažadai veikia
kaip puikiausia politinė hipnozė. Ak-
tyviausiai su šia hipnoze pradėjo ko-
voti Tėvynės sąjunga (TS) ir LSDP.
Konservatoriai tvirtai žadėjo, jog
darys viską, kad galimai Rusijai, o ne
Lietuvai naudos siekiantis Uspas-
kich nepatektų į aukščiausius pos-
tus. TS atstovai viešai skelbė, jog nie-
kada nesudarys jokių sąjungų su
„darbiečiais”. LSDP savo ruožtu savo
rinkimų kampaniją nukreipė ne tiek
prieš tradicinius oponentus – TS,
kiek prieš „darbiečius”. Buvo sukur-
ti įspūdingi reklaminiai vaizdo kli-
pai, kuriose aiškinta, kaip rizikinga
rinktis „darbiečius”, kad nederėtų
sukti nežinomu ir klaidžiu keliu.

Nors per 2004 m. Seimo rinkimus
„darbiečiai” gavo net 39 mandatus,
tačiau tai buvo mažiau, nei jų lūkes-
čiai. Kita vertus, jie jau galėjo imtis
politinės iniciatyvos, ir netrukus bu-
vo sudaryta koalicija su socialde-
mokratais, socialiberalais, Kazimie-
ros Prunskienės vadovaujama parti-
ja. Uspaskich apdairiai nesikovė dėl
premjero posto ir nusitaikė į ūkio
ministrus, o „darbiečiai” gavo dar 4
ministrų postus Vyriausybėje.

Ar sėkmė rinkimuose „darbie-
čiams” leido įvykdyti žadėtą greitą
valstybės pertvarką? Kaip paaiškino
Uspakich, jie to negalėjo padaryti,
nes teko darbuotis koalicijoje, ir rin-
kėjai patys kalti, jog nesuteikė dau-
giau galių „darbiečiams”.

Kai jau atrodė, kad pasaulis – po
kojomis, sėkmė nuo Uspaskich pradė-
jo nusisukti. Buvo suabejota, ar Us-
paskich neapgaudinėja žmonių, teig-
damas, jog turi aukštojo mokslo dip-
lomą. Buvo net iškelta baudžiamoji
byla, kuri subliūško dėl to, kad Rusija
atsisakė suteikti galimybę Lietuvos
pareigūnams susipažinti su jos aukš-
tųjų mokyklų dokumentais. Netru-
kus Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija priėmė sprendimą, kad Us-
paskich supainiojo viešuosius ir pri-
vačiuosius interesus. Kėdainių mili-
jonieriui teko atsisakyti ministro
posto. Jis nusprendė nelikti ir Seime,
o jo santykiai su socialliberalų ir
socialdemokratų vadovais pašlijo.

Dar 2004 m. Vytauto Damulio va-
dovaujama Valstybės saugumo de-
partamento Kontržvalgybos valdyba
surinko pradinę medžiagą apie gali-
mus finansinius Darbo partijos nu-
sikaltimus. Sunku paneigti, kad kurį
laiką politinis elitas svarstė, kada
geriausiai viešai apie tai pareikšti.
Delsta net dvejus metus. Labai pana-
šu, jog ženklą veikti pasiuntė iš Sei-
mo pirmininko posto pašalintas Ar-
tūras Paulauskas. Prie jo pašalinimo
labai daug prisidėjo parlamentarų
„darbiečių” pozicija. Netrukus VSD

pareigūnai užgriu-
vo Darbo partijos
būstinę Vilniuje,
buvo atrasta daug
svarbių dokumen-
tų, kuriuos būsti-
nės darbuotojai ban-
dė slapta išgabenti.
Kita vertus, labai
keistas sutapimas,

jog šios kratos išvakarėse Uspaskich
skubiai išvyko į Rusiją. Formali prie-
žastis – aplankyti giminaičius.

Būdamas Rusijoje Uspaskich ža-
dėjo paskelbti kompromituojančią
medžiagą apie įtakingus Lietuvos poli-
tikus, prašė Rusijos valdžios apsaugos
bei politinio prieglobsčio. Kai netikė-
tai Vyriausioji rinkimų komisija leido
nuo Lietuvos teisėsaugos užsienio val-
stybėje besislapstančiam politikui
kandidatuoti pakartotiniuose Seimo
rinkimuose Alytaus vienmandatėje
apygardoje, jis ryžosi atvykti į Lietu-
vą, kur oro uoste buvo sulaikytas tei-
sėsaugos pareigūnų. Rinkimuose Us-
paskich buvo nugalėtas teisininko
Kęstučio Čilinsko, tačiau jam pasisekė
bent tai, kad vėl pavyko išvykti į Ru-
siją, kur 2007 m. rugsėjo 21 d. surengė
spaudos konferenciją „Žmogaus ir
piliečių teisių pažeidimai Europoje  –
pasikėsinimas pagrobti ir nužudyti
kandidatą į LR Seimo narius Viktorą
Uspaskichą”. Joje drausmingai daly-
vavo ir absoliuti dauguma „darbiečių”
parlamentarų, kurie neprotestuodami
klausėsi, kaip juodinama valstybė,
kuriai jie atstovauja.

Net ir po visų šių įvykių Uspas-
kich sugebėjo sugrįžti į politinę sce-
ną ir 2008 m. buvo išrinktas į Seimą.
Tai tik neilgam užtikrino jam teisinę
neliečiamybę, nes Seimas sutiko ap-
riboti jo parlamentinį imunitetą.
Uspaskich atsakymas – kandidatavi-
mas į Europos Parlamentą (EP). Tie-
sa, praeities šmėklos ir čia jo nepalei-
do, jo kolegos EP sutiko, kad jam bū-
tų apribotas europarlamentaro teisi-
nis imunitetas. Svarstant šį klausi-
mą, Uspaskich išplatino europarla-
mentarams medžiagą, kuriame kalti-
na Lietuvos teisinę sistemą bandymu
su juo susidoroti.

2011 m. Generalinės prokuratū-
ros atstovai Uspaskich įvardijo kaip
nusikalstamos organizuotos grupės
dalyvį. Pasak prokuroro Sauliaus
Versecko, 2004–2006 m. jis, siekdamas
neteisėto partijos finansavimo ir no-
rėdamas išvengti finansavimo kon-
trolės, organizavo neteisėtą buhalte-
rinės apskaitos tvarkymą.

Tačiau Lietuvos žmonės, regis,
yra linkę atleisti Uspaskich bet kokią
Lietuvos kritiką tarptautiniu lygme-
niu, taip pat numoti ranka ir į visus
jam pateiktus kaltinimus. Jis nuolat
šmėžuoja Lietuvos televizijų ekra-
nuose, jau seniai Uspaskich portretas
yra tapęs Delfi.lt pirmojo puslapio
dalimi. Taip pat, kaip aiškėja, tikėti-
na, kad Uspaskich yra tikrasis Bal-
sas.lt ir Ekonomika.lt savininkas.
Visos šios investicijos atsiperka, ir
šiandien Uspaskich vadovaujama
Darbo partija pirmauja gyventojų
nuomonių apklausose. LSDP pagar-
biai kalba apie „darbiečius” kaip
apie būsimus partnerius ir, regis, jau
susitaikė, kad Uspaskich bandys
tapti premjeru. Beje, prieš kurį laiką,
iškilus sunkumams dabartinėje val-
dančiojoje koalicijoje, net ir TS va-
dovai teigė, kad perspektyviu laiko
artimesnį bendradarbiavimą su gana
konstruktyvia Darbo frakcija.
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„Darbiečiai“ žino, 
ko jiems reikia
ANDRIUS NAVICKAS



Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės
teismo teisėjos Ainoros Kor-
nelijos Ma cevičienės nuo-

sprendis ir nustebino, ir šokiravo. Lie-
tuviškos Temidės nuosprendį, nepa-
lankų kritišką nuo mo nę apie leidėją
Vitą Tomkų ir jo „Respubliką” pa-
reiškusiam Lietuvos žurnalistų są-
jungos (LŽS) pirminin kui Dainiui
Radzevičiui, derėtų įsidė mėti vi-
siems. Ar tai nėra dar viena per galė
jėgų, kurios siekia mums už čiaupti
burnas? Kad bijotume viešai reikšti
bet kokią kritišką nuomonę. Kad ne-
drįstume kelti jokių versijų. Kad ne-
bandytume lyginti faktų, skai čių.
Kad niekad niekada nenorėtume do-
mėtis viešų asmenų gyvenimais bei
jų darbine veikla. 

Mano supratimu, minėtos teisė -
jos nuosprendis atveria sąlygas dar
vienam labai pavojingam reiškiniui.
Jei ir aukštesniosios instancijos teis-
mas palaikys šios teisėjos sprendimą,
tai bus ženklas, jog nuo šiol mes, Lie -
tuvos piliečiai bei Lietuvos gyvento-
jai, neturime teisės remtis viešojoje
erdvėje pasirodžiusia neigiama infor-
macija. Jokia. Žinoma, teoriškai tei-
sės remtis viešaisiais šaltiniais iš
mūsų niekas neatėmė, bet praktiškai
jos nebelie ka. Nes teisė skleisti nuo-
mones, idėjas ir mintis, tik pamanyk,
nėra abso liuti. Suprask, LŽS pir-
mininkas, prieš skelbdamas savo kri-
tiškąjį rašinį, neįsitikino informaci-
jos tikslumu, teisingumu, galų gale
jos nepatikrino keliais nepriklauso-
mais šaltiniais.

Pirmiausia leiskite nusistebėti: o

kada teisė skleisti nuomonę, idėjas ir
mintis Lietuvoje buvo absoliuti? Lie -
tuvoje tebegalioja vienas iš griež-
čiau sių įstatymų, numatančių atsa-
komybę už šmeižtą ir įžeidimą.
Omenyje turiu ne civilinę, bet būtent
baudžia mąją atsakomybę. Dauguma
civili zuotų, padorių, demokratinių
valstybių seniai atsisakė (arba spar-
čiai at sisako) galimybės už ne itin
tiksliai panaudotas frazes ar supai-
niotus faktus rašančiuosius prily-
ginti krimina liniams nusikaltėliams.
O Lietuva  ne atsisakė, ir, regis, to-
kios privilegijos nė neketina atsisa-
kyti. 

Tad Lietuvoje galioja net du bū -
dai, kaip galima bausti kritiškai ra -
šančius žurnalistus – civilinis ir bau -
džiamasis kodeksai. Pasirinkimas –
platus. Jei geidžia širdis, žurnalistą
ar leidinį galima persekioti už garbės
ir orumo įžeidimą civiline tvarka. O
jei siekiama kritikos pažėrusiam žur-
nalistui kuo labiau pakenkti, įmano -
ma iškelti jam ir baudžiamąją bylą.
Dar svarbu pabrėžti, jog Lietuvos
įstatymai jau senokai nebekalba ir
apie tai, kokio dydžio turėtų būti di -
džiausia bauda, skiriama tam, kuris

įžeidė ar apšmeižė. 
Lietuviška Temidė Tomkaus

prie kaištus šiuo konkrečiu atveju
privalėjo, mano supratimu, nukreipti
visai kita linkme – adresuoti ne Ra-
dzevičiui, o „WikiLeaks” įkūrėjui Ju-
lian Assange. Juk akivaizdu, kad pir-
masis šaltinis – ne asmeninis Ra dze-
vičiaus tinklalapis. Bent iki šiol ga-
liojo nuostata, jog atsako ne tas, kuris
cituoja, o tas, kuris pirmasis pa rašė,
paskelbė ar pareiškė. Dabar kuria-
mas atvejis, kai Lie tuva verčiama
veltis į itin pavojingus ir nežinia kur
mus nuvesti galinčius ginčus, ką ga-
lima cituoti, o kuo rem tis – nepatarti-
na. Nejaugi Lietuvoje bus paskelbtas
viešas ir išsamus są ra šas informa-
cinių šaltinių, kurie, valstybės many-
mu, nėra itin patikimi? Vadovaujan-
tis sveiku protu, to kio sąrašo negali
būti. Bent jau civilizuotoje, demokra-
tinėje valstybėje. Beje, išgirdus birže-
lio 29 d. nuosprendį, taip ir liko ne -
aišku, kas ir kada panaikino iki šiol
galiojusią nuostatą, jog už informaci-
jos patikimumą atsako būtent pir-
minis šaltinis?

Radzevičių palaikau dar ir dėl to,
jog įpareigojimai įsitikinti informa-

cijos tikslumu, teisingumu bei patik -
rinti faktus keliais nepriklausomais
šaltiniais yra dažnusyk sunkiai įgy -
vendinama siekiamybė. Nejaugi
prieš skelbdamas savo straipsnį Ra -
dzevičius iš tiesų turėjo skristi pas
Assange ir reikalauti paaiškinimų,
taip pat ieškoti „WikiLeaks” pus la -
piuose minimų diplomatų? 

Kaip elgtis žurnalistui, gvilde-
nančiam, pavyz džiui, sudėtingas by-
las, kur greičiausiai veikia slaptosios
tarnybos? Net Lietuvoje tokių bylų –
apstu. Tai ir Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) karininko Vytauto
Pociūno žū tis, ir čečėnų Gatajev per-
sekiojimas, ir „teroristės” Eglės Ku-
saitės neva nusikalstami ketinimai...
Kaip patik rinti, kaip įsitikinti, jei nei
specia liųjų tarnybų, nei generalinės
prokuratūros, nei Seimo Nacionali-
nio sau gumo ir gynybos komiteto na-
riai ne pateikia jokių komentarų? Va-
dovaujan tis lietuviškos teisėtvarkos
logika, jei nėra galimybės patikrinti,
vadinasi, negalima ir skelbti? 

Bet jei vadovausimės tokia logi-
ka, nebegalėsime apie nieką parašyti
nieko kritiško. Nes kritikuojamo as -
mens teisė įsižeisti dabartinėje Lie -
tuvoje – beveik absoliuti. Net viešais
asmenimis pripažįstami politikai,
visuomenės veikėjai, leidėjai, parei -
gū nai mėgaujasi beveik suabsoliutin-
ta teise pasijusti įžeistu ar apšmeižtu. 

Dabar, po teismo teisėjos Macevi-
čie nės nuosprendžio, netikiu nepa -
lan kiai susiklosčiusiomis aplinky-
bėmis ar atsitiktinumais. 

Nukelta į 11 psl.

„Pasigendu senų tautos papročių
dvasios sutaurinimo, naujam gyveni -
mui prikeliant liaudies dainas ir pa -
pročius. Viskas tapo komercija, o juk
Joninėse slypi kur kas rimtesnis pa -
veldas, negu tik valgymas, alaus gėri-
mas ir laužų deginimas” – tai Irenos
Nakienės-Valys kruopščiai paruošto
straipsnio žodžiai. Ji visam tam sten -
gėsi užbėgti už akių, aprašydama Ku -
polines, Rasos ir Joninių šventes, jų
istoriją, prasmę bei su jomis susiju-
sius papročius („Draugas”, 2012 m.
birželio 28 d.). Tokia informacija tik
dar labiau išryškina blėstančią šio
pa veldo prasmę. Ačiū autorei.

Įdomiu sutapimu kitą dieną
„USA Weekend”, savaitinis daugelio
JAV dienraščių priedas, turėjo spe-
cia lų kiek daugiau nei trijų puslapių
aprašymą apie Liepos 4-osios dienos
minėjimą. Tai JAV Nepriklauso my -
bės šventė, Amerikos Vasario 16-toji,
tačiau tame straipsnyje apie Nepri -
klausomybę – nė žodžio. Rašyta tik
apie Liepos 4 dienos maistą, gė ri mus,
muziką, gegužines, sporto už si ėmi-
mus ir, vakarui atėjus, spalvingas ug-
nies salves padangėse. Tad Na kienės-
Valys išsakytas rūpestis tinka ir šiuo
atveju.

Prieš kurį laiką šioje skiltyje už -
siminiau apie norą atgaivinti vardi -
nių šventimą arba bent jų prisimini -
mą. Tai darydamas pasižadėjau, pro-
gai pasitaikius, ką nors su vardo
diena vis pasveikinti. Kaip tada ra -
šiau, darbe turiu kasdien nuplėšiamą
kalendorių su pažymėtais tos dienos
vardais. Vienas tų vardų buvo Gina,
ku ri dirba kartu su manimi. Nuplė -
šęs lapelį nuėjau prie jos ir pasvei-
kinau su vardinėmis. Ka dan gi apie
vardines ji niekada nebuvo girdėjusi,
paaiškinau jai seno višką lietuvių
paprotį. Ji apie tai, ma tyt, papasakojo
kitiems ir už kelių die nų prie manęs
prisistatė kita ponia, kilimo iš
Albanijos, kuri su džiaugsmu pasako-
jo, kad jos krašte vardinės irgi yra

švenčiamos. Ar neįdomu?
Savo naują įprotį tebetęsiu ir,

man ką nors pasveikinus, jie, aišku,
kiek nustebę nuoširdžiai dėkoja. Šį -
met Joninių proga pasveikinau prieš
50 metų mano vestuvėse vyriausiu
pabroliu buvusį, dabar  Florida vals-
tijoje gyvenantį draugą. Štai jo atsa -
kymas: „Ačiū už geriausius Joninių
linkėjimus. Kaip  atsitiko, kad atsi mi -
nei [šį] seną lietuvių paprotį? Jau
daug dešimtmečių praėjo nuo pasku-
tiniojo karto, kai aš sėdėjau vakare
prie laužo, kai dainavom dainas ir
pasakojom juokus. Ach… Gyvenimas
nebuvo lengvas, bet vis surasdavome
laiko pasižmonėti ir pasidžiaugti.
Dabar to papročio dauguma žmonių
visai neatsimena.” 

Ieškant gilesnės turimų papročių
prasmės ir norint juos atgaivinti, ką
dar būtų galima pasakyti apie var-
dines? XIX a. gale buvo žinomas pa-
protys var duvininkui nakties metu
apipinti žalumynais kėdę, pirkios ar
klėties duris, kartais – jo darbo įran-
kius. Vai nikus pindavo ir slapta nu-
nešdavo paprastai jaunimas stambes-
niems apylinkės ūkininkams, šeimi-
nin kėms, daug rečiau – šeimininkų
su au gusiems vaikams bei samdi-
niams. Į vardinių vaišes, kurios ne-
būtinai turėjo būti vardinių dieną,
bet daž niau nukeliamos į sekmadie-
nį, kviesdavo pats varduvininkas ir
jo artimas šeimos narys. Kaime taip
pat buvo švenčiamos ir jungtinės var-
dinės, kai keli ūkinin kai  buvo ben-
dravardžiai. Taip rašoma bostoniškė-
je „Lietuvių enciklopedijoje”. 

Danutės Brazytės Bindokienės
knyga  „Lietuvių papročiai ir tradici-
jos išeivijoje” (Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, Chicago, 1989) yra tar -
si aukso aruodas norintiems daugiau
apie visa tai sužinoti. Nemokantys ar
primiršę lietuvių kalbą negali teisin-
tis, kad jiems ten sutelkta medžiaga
nėra prieinama, nes ta pati knyga yra
išleista ir anglų kalba. Nekalbu apie
kitą knygos laidą, bet apie tą pačią
knygą: kairėje jos pusėje tekstas yra
angliškai, o dešinėje – lietuviškai.
Saliamoniškas sprendimas. Knygoje
apra šo mi bendrieji lietuvių kultūros
bruo žai, tautinės šventės, kalendori -
nės ir šeimos šventės. Du puslapiai
skirti gimimo dienai ir vardinėms.

Paieškokime joje senų vardinių
pa pro čių. Jau minėjau vainikų pyni-
mą ir išlauki nių durų puošimą jais.
Jeigu neįma noma apvainikuoti durų,
tai būtina apipinti varduvininko kė-
dę. Kėdė bū na papuošta, kai sukaktu-
vininkas ateina prie pusryčių stalo.
Labai bū dingas paprotys vardadienio
proga yra pakilnojimas su kėde. Su-
kak tuvininkas sodinamas į papuoštą
kė dę ir su ta kėde tris kartus iškelia-
mas aukštyn. Tai daroma, kad jam
viskas ateinančiais metais sektųsi,
kad būtų sveikas ir linksmas. Po pa-
kilnojimo sukaktuvininkas sveikina-
mas ir ap dovanojamas dovanėlėmis.
Jeigu tuo metu ruošiamos vaišės,
sukaktuvi nin  kas apjuosiamas raš-
tuota juosta, kuri dėvima per visas
vaišes. Po ap juosimo svečiai sudai-
nuoja sveikinimo dainą „Valio!”.
Knygos autorė pastebi, kad vertėtų

apsieiti be slaviškos „llgiausių metų”
dainos, nes turime gražių lietuviškų
pakaitalų. 

Nežinau, kaip plačiai „Lietuvių
papročiai ir tradicijos išeivijoje” yra
naudojama išeivijos gyvenime. Bin-
dokienė savo žodyje išreiškė viltį,
kad knyga bus naudinga lietuviams
išeiviams, tebeeinan tiems lietuviš-
kumo keliu, tebe krei piantiems akis
ir mintis į savo kilmės kraštą – Lietu-
vą. Knygą turėtų turėti ir naudoti
visos lituanistinės mokyklos, visi
lietuviškų jaunimo organizacijų va-
dovai, visų jaunimo stovyklų rengė-
jai – visi, kurie nori prisidėti prie
Nakienės-Valys kvietimo prikelti lie-
tuviškus papročius naujam gyveni-
mui. 

Nežinau, kur knyga yra platina-
ma. Kai prieš porą metų lankiausi
pas Vytautą Kamantą, jis savo na-
muose rodė kampą su šios knygos
dėžėmis. Pora tų knygų davė man,
jas greitai išdalinau. Gal tos kny-
gos, gulinčios dėžėse, tebelaukia pro-
gos susipažinti su naujais skaityto-
jais?

Noras išsaugoti praeities lobius
ir turtus nėra vien mūsų dienų rū -
pestis. Gal kai kurie skaitytojai prisi-
mena tautos dainiaus Maironio eilė -
raštį, kuriame jis rašė: „Aš norėčiau
prikelti bent vieną senelį/ Iš kapų
milžinų/ ir išgirsti nors vieną, bet
gyvą žodelį/ Iš senųjų laikų!/ (…) Su -
drebėtų kapai! Ne kapai didžiavy rių/
Užmigdyti tarp girių,/ Tik už mir šu -
sios mūsų krūtinės be žado,/ Be idė -
jos, be vado/ (…) Gal suprastų tada,
ką jiems Nemunas šneka,/ Kai nak -
čia mėnuo teka;/ Ko tos tamsios gi -
rios griaudingai vaitoja?/ Apie ką jos
dūmoja?”

Norintiems prisidėti prie vardi -
nių papročių atgaivinimo, bet neži-
nantiems vardinių dienų, siūlau su -
sipažinti su kasmet „Draugo” lei džia -
mu kalendoriumi, kuriame galima
rasti apie 1,500 vardų. 
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Žurnalistų bauginimo 
metas
GINTARAS VISOCKAS

Prikelkime senus papročius
naujam gyvenimui!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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TeLkiniai

Viešnagė Čikagoje

Birželio mėn. 3 d., sekmadienio,
popietėje Lietuvių klubo vicepirmi -
ninkė Elena Jasaitienė įdomiai pa-
pa sakojo apie savo dalyvavimą š. m.
gegužės 27 d. Švč. Mergelės Gimimo
šventovėje, Marquette  Park,  Čikago-
je, kur buvo švenčiamos ne tik Sek-
minės, bet ir Pal. Jurgio Matulaičio
25 metų beatifikacijos jubiliejus. 

Prieš šv. Mišias iškilmingoje
eisenoje dalyvavo Čika gos policijos
atstovai, Kolumbo vy  čiai, įvairių lie-
tuviškų organizacijų atstovai su savo
vėliavomis. Šv. Mišių celebrantą kar-
dinolą Francis George atlydėjo 16 ku-
nigų. Giedojo keturių parapijų cho-
rai. 

Jubiliejus buvo paminėtas gra-
žiai ir įspūdingai gražiai išpuoštoje
ir žmonių perpildytoje šventovėje.

Tėvo diena Klube

Birželio mėn. 17 d., sekmadienį,
Tėvo dienos šventėje Klubo valdybos
moterys atvykusius tėvelius pasitiko
pietumis, vaišino juos už kan džiais ir
gaivinančiais gėrimais. Po pietų
Klubo pirmininkė Vida Meilu vienė
pasveikino salėje esančius tė vus
eilėmis.   

Lietuviškų gaminių ,,krautuvėlė”

Klubo valdyba praneša, kad vie -
ną kartą per mėnesį Klube veiks ga -
minių ir skanėstų iš Lietuvos „krau -
tuvėlė”. Pirmą kartą „krautuvėlė”
pra dėjo veikti birželio 21 d. Ji buvo
labai entuziastingai priimta atsilan-
kiusių ketvir ta dieni niuose priešpie-
čiuose. Datas, kada „krautuvėlė” bus
atidaryta, val dy ba praneš iš anksto.

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio mėn. 10 d., sekmadienį,
po pietų Klubo pirmininkė Vida Mei -
luvienė jautriu žodžiu priminė susi -
rinkusiems skaudžius mūsų tautai
įvykius – nekaltų Lietuvos žmonių

trė mimą į Sibirą. Pirmininkė taip
pat atidengė prie scenos, ant specia -
laus sukamo stovo, įtaisytą žemėlapį
su sužymėtomis lagerių, stovyklų ir
tremties vietovėmis Sibi re, į kurias
buvo tremiami lietuviai. Kitoje že-
mėlapio pusėje – nuotraukos iš gyve-
nimo tremtyje. Šio žemėlapio meniš-
kas įrėminimas ir įrengimas  – dr. Ro-
mualdo Povilaičio dovana Lie tuvių
klubui.

Prie mikrofono pakviesta Alvita
Kerbelienė perskaitė ištrauką iš
rašytojo, tremtinio Juozo Keliuočio
me mu arinės knygos „Dangus nusi-
dažo raudonai”. Tragiškų birželio
dienų paminėjimas baigtas susirin-
ku siems sudainavus dainą „Bran-
giau sios spalvos”.

Joninės Lietuvių klube

Jau seniai taip nebuvo apsiniau -
kęs dangus St. Petersburg, kaip šį Jo -
ninių sekmadienį, – iš dangaus lietus
pylėsi kibirais. Nors ir labai reika -
lingas po keleto mėnesių sausros, bet
kodėl šiandien? 

Tačiau rūstus dangus nenugąsdi-

no mūsų tautiečių, ir vie nas po kito
perpildyti automobiliai suko į Klubo
automobilių aikštelę, nes šiandien
Klube – „Saulės” šventė. Ne tik šven-
čiame Jonines, bet kar tu ir išlydime
jaunimo tautinių šokių grupę „Sau-
lė” į XIV Išeivijos tautinių šokių
šventę Boston. Šiandien – jų atsi-
sveikinimo koncertas.

Susirinko didžiulis būrys tautie -
čių iš arti ir toli. Tarp svečių matėme
Lietuvos Respublikos garbės konsulą
Algimantą Karna vičių, entuziastin-
gai plojantį šokėjams ir braukiantį
džiaugsmo ašarą, JAV LB Tarybos
narę Zitą Siderienę iš Fort Meyers ir
LB apylinkės narę, kurios vėliau
gėlėmis apdovanojo šokių grupės va -
dovus, Klubo pirmininkę Vidą Meilu -
vienę, matėme svečius iš tolimo Mon -
treal, Canada, muziką L. Stankevičių
su žmona, svečią Antaną Dundzilą  iš
Daytona Beach, na, ir daug kitų tau-
tiečių, susirinkusių išlydėti ir palin -
kėti mūsų „Saulei” džiaugsmingos
tau tinių šokių šventės.

Paparčiais ir gyvomis gėlėmis
išpuoštoje salėje tvyrojo pakili nuo-
taika, klegėjo jaunimėlis, salės šone

puikavosi gražiai papuoštas stalas su
lietuviškais ska nu mynais, gėrimais
ir gintaro dir bi niais.

Po pietų, pagardintų cepelinais,
Klubo pirmininkė pasveikino visus
Jonus ir Jones. Pasveikinti buvo ir iš-
tikimi nuolatiniai Klubo lankytojai,
nariai Stasė ir Petras Raši mai jų 61-
ųjų vedybų sukaktuvių pro ga. Visa
salė sugiedojo jiems „Ilgiau sių me-
tų”. Pirmininkė priminė, kad svečiai
nepamirštų paieškoti salėje paparčio
žiedo, kuris turi pražysti tuo jau po
meninės programos (jį vėliau surado
Birutė Kasperavi čie nė). Tolimesnę
programą vesti pa  kvie tė „Bangos”
pirmininkę Ramutę Krikščikienę ir
vieną iš „Saulės” ir  „Ritmo” grupių
vadovų Aurelijų Kil bauską, kurie
įdomiai, kartais su hu moru, nupa-
sakojo Joninių tradicijas ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kai myninėse šalyse.  

Programą atidarė „Ritmo” šokė -
jos, pasveikinusios žiūrovus stilizuo-
ta „Kepurine”. Toliau matėme šo-
kantį jaunimą, kurio atliekamus šo-
kius  įdomiai  apibūdino  Kilbauskas.
„Sau   lės” grupė atliko „Šeštinį”, „Ku -
rap kytę”, „Dūdą, dūdą”. Grupės vy-
rai atli ko įdomų šokį „Varnai”. Jau-
nimas savo programą už baigė ,,Jon-
polkiu”. Žiūrovai gausiais plojimais
svei kino jaunimą ir džiaugėsi jų
įdėtu darbu.

Toliau programoje pasirodė pra -
moginių šokių grupė „Ritmas”, pa-
šo kusi „Kvikstepą”, „Čia-čia-čia”,
„Anglų valsą”, programą užbaigė
,,Vienos val su”. Ir šią programos dalį
įdomiai paįvairino Kilbausko pasta-
bos, jam pasikei čiant su Ramute
Krikščikiene.

Pabaigoje, sustojusiems žiūro -
vams plojant, į salę iškviestos abiejų
šokių grupės, jų vadovai Rima ir
Aure lijus Kilbauskai apdovanoti gė -
lėmis.

„Saulės” vadovė Rima Kilbaus -
kienė dėkojo visiems, kurie  savo atsi-
lankymu skatina jaunimą puoselėti
liaudies šokio meną, Lietuvių klubo
valdybai – už patalpų repeticijoms
su teikimą, dėkojo asmenims, padova-
nojusiems grupės šokėjoms tautinius
drabužius, tėveliams – už jaunimo į
repeticijas vežiojimą ir lietuviško
šokio tradicijos palaikymą.

„Lietuvių žinios”, nr. 432

St.�Petersburg,�FL

Lietuvių klubo naujienos

St. Petersburg lietuvių tautinių šokių grupė ,,Saulė" su vadovais Rima ir Aurelijumi Kilbauskais.                           Mečio Šilkaičio nuotr.

Šoka pramoginių šokių būrelis ,,Ritmas”.Abiejų grupių vadovai Rima ir Aurelijus
Kilbauskai.
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Penktoms Joninėms Kanados
Lon done apibūdinti, tiksliai
aprašyti trūksta žodžių! Net

penktą kartą ir pamečiui jos vyko
vaizdingame Laisvio Petro Sergaučio
60-ties  akrų ,,dvare”. Ūkis kadaise
priklausė garsiajam orkestro ,,Royal
Cana dians” vadovui Guy Lombardo. 

Kaip ir ankstesnėse Joninėse,
kalnus ener gijos ir pastangų ren-
giantis ir puo šian tis įdėjo Šiluvos
Marijos Romos katalikų bendrijos
taryba: pir mi nin kė Daina Grigėnie-
nė, Rūta Dragū ne vi čiūtė-Juodis, Auš-
ra Dawn-Jan ve aux, prof. Romas Mita-
las, Ser gau tis ir jiems talkinantys as-
menys, tarp jų O. Grigėnas, MD, A.
Valaškevi čie nė ir kiti.

Visa parengiant (altorius Mi -
šioms, baldakimas, atviros palapi -

nės, stalai, kėdės, gyvos gėlės, mais-
tas ir t. t.), buvo išdėta ir daugybė
įvairaus kilnojamojo inventoriaus
netikėtoms, iš anksto neskelbtoms
varžytinėms. Tarp jų – didingas lietu-
viškas pakelės kryžius, sukurtas
lietuviškos so  dybos flotui su beržu ir
tautinių šokių šokėjais, švenčiant
1967 m. Kanados šimtmetį, šv. Kazi-
miero medžio statula, sta cijos... Net
iškabinta didžiulė salės scenos pa-
keičiama dviejų pusių (,,Pavasa ris/
žiema”) brezentinė scenos dekoraci-
ja, nutapyta  pirmojo klebono kun. a.
a. Boleslovo Pacevičiaus. Septin-
tiems metams po Šiluvos Marijos
švento vės praradimo ateinant, juk
reikėjo rasti būdą, kaip ją panaudoti.
Netikėtą, melancholiškai liūdną, bet
reikalin gą.

Rytinio lietaus grėsmė kėlė rū-
pestį. Tačiau birželio 22 d. sekmadie-

London,�Canada

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Penktų Joninių stebuklas
London lietuvių Joninės jau penktą kartą vyko Laisvio Petro Sergaučio sodyboje.                                                                                                    A. Valaškevičienės ir E. Petrausko nuotr.

nis išgiedrėjo, įdienojo su saule ir
gaivinančiu švelniu vėje liu. Iš Toron-
to Anapilio parapijos 1 val. Mi šioms
atvyko administratorius prel. Jonas
Staš kevičius. Jis patarnavo lauke,
prie didžiu lės sodybos eglės. Laiki-
nai pritvirtintais buvusios Šiluvos
šventovės var pais varpeliais galingai
skambino Pet rauskas. Šv. Rašto iš-
traukas skaitė Ona Navickienė. Var-
gonėliais grojo dr. Da lia Andrulionis
Armstrong, giedojo choro ,,Pa švais-
tė” likutis. Grojamus lietuviškos mu-
zikos įrašus prižiūrėjo A. ir J. Paran-
sevičiai.

Deja, dalyvių šiose Joninėse – tik
pusė tiek, kiek jų būta praėjusiose.
Suprantama, nemažai jų jau nepa-
jėgūs atvykti. Bet prisipažinkime,
yra ir tokių – tik ranka nu mo jančių.
Buvo ir tokių, kurie siekė išvengti
širdgėlos, matant, kaip yra parduoda-

mi gerai atpažįstami Šiluvos Marijos
šventovės daiktai.

Po Mišių sekė puikūs šeiminin -
kių pietūs. Po jų – dr. Oresto profe-
sionaliai vestos varžytinės. Širdgė-
lingai liūdnos, bet puikiai jo humoro
nuspalvintos, net dalyviams priside-
dant. Taip, negausių da lyvių nuo-
taikai pragiedrėjus, paskendome dai-
noje.

Nuostabu, kaip lietuviai nori ir
gali dainuoti! Ne mažiau už estus ar
latvius! Akordeonu prelatui prita-
riant, dainuota iki šventės galo – šeš-
tos valandos. Keletas mūsų dar liko-
me iki septintos, dūšioje jausdami ne
tik  šios jau tapusios didžia švente
užbaigimą, bet galbūt ir me lan cho-
lišką, nostalgišką pabaigą. Nes  net ir
Biblija tvirtina, kad ,,daug pašauk-
tųjų, bet maža išrinktųjų”.

Marquette�Park,�Chicago

Darius ir Girėnas – tai lietuviš-
ki ereliai, perskridę vandeny-
ną, įrašę Lietuvos vardą pa-

saulio garbės knygoje, atnešę tautai
lietuvišką vil tį.  Pulk. inžinierius
Antanas Gustai tis yra pastebėjęs:
„Ne vien techniškuose pasieki muose
glūdi mūsų didvyrių skridimo vertė.
Svarbiausia jų žygio vertė yra tauti-
nės dvasios plotmėje.” 

Ši pat rio tinė šventė turi būti visų
lietuvių šir dyse, ji turi ateiti į kiek-
vieno mūsų namus, šeimas ir apy-
linkes! Kuo daugiau organizacijų ir
komitetų, skirtų šiam žygiui pagerb-
ti, tuo daugiau lietuviško patriotizmo
nešame į sa vąsias širdis!

Jau 1933 m. liepos 26 d. Čikagoje
buvo įkurtas Dariaus ir Girėno pa-
minklo statymo komitetas, 1933 m.
liepos 28 d. Brooklyn išrinktas laiki-
nasis Da riui ir Girėnui minėti ko-
mitetas. 1935 m. liepos 28 d. Marque-
tte Park įvyko didžiulės paminklo ati-
dengimo iškilmės, kuriose dalyvavo

60,000 žmonių minia. Programą vedė
advokatas A. Olis. Virš parko skraidę
penki lietuvių valdomi lėktuvai
barstė gėles, gatvėmis žygiavo legio-
no daliniai su vėliavomis ir tauti-
niais drabužiais pasipuošusios lie -
tuvaitės, grojo daug orkestrų, lietu-
viškų parapijų jungtinis choras.
Įkur ta keliasdešimt Dariaus ir Girė-
no komitetų paminėti didvyrių žyg-
darbį, skirtą Jaunajai Lietuvai.

• • •
Visus kviečiame į Dariaus ir Gi -

rėno transatlantinio skrydžio šventę,
kurią pradėsime švęsti su šv. Mišio -
mis sekmadienį, liepos mėn. 15 d.,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje, Marquette Park.

12 val. p. p. Darių ir Girėną pa-
gerbsime padėję gėlių prie jų pamin-
klo, kuris yra California ir 67 gatvių
sankryžoje, Marquette Park. Daly-
vaus Marquette Park parapijos admi-
nistratorius kun. Jaunius Kelpšas,
Lietuvos Respub li kos gen. konsulato
atstovai  Čikagoje, LR garbės kon-
sulas Stanley Balzekas, jaun., Ameri-
kos lietuvių tarybos  pirmininkas
Saulius Kuprys, Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinė su vadu Linu Marge-
vičiumi, Jūrų šau lių Teodoro Dau-
kanto kuopa su vadu Sigitu Savicku.
Dalyvaus JAV  LB Vi durio  vakarų
apygardos pirmininkė Birutė Kairie-
nė, JAV LB Cicero, Marquette Park,
Brighton Park, Lemont, Šiau rės Wau-

kegan  apylinkių atsto vai,  ALIAS at-
stovai. Jeigu bus karšta diena ar jei
dėl sveikatos negalėsite dalyvauti, at-
vykite į Jaunimo centrą (5620 S. Cla-
remont, Čikagoje), kur ka vi nėje  jau
12 val. p. p. galėsite atsigaivinti, papi-
etauti Čia tarsime sveiki ni mo žo-
džius,  skirtus didvyriams paminėti,
žiūrėsime istorinius filmus apie ,,Li -
tuanica” skrydį, dainuosime dainas,
deklamuosime eilėraščius, skirtus
Dariui ir Girėnui. Kviečiame visus
dalyvauti šioje ypatingoje patriotiš -
koje šventėje!

2012 m. Dariaus ir Girėno  meti -
nės šventės naujai išrinktą valdybą
sudaro: pirmininkas Algimantas
Barniškis, sekretorė Vilija Vakarytė,
iždinininkas Jurgis Vi džiūnas, meno
programos organizatorė Ligita Bar-
niš kienė, ALIAS pirmininkė Aurelija
Dobro volskienė, Vytauto Didžiojo
šaulių atsto vė moterų vadė Dalė
Blekienė, T. Daukanto jūrų šaulių
atstovas, vado pavaduotojas Severi-
nas Dubinin kas.

Dariaus ir Girėno komiteto
info

Kviečiame dalyvauti ypatingoje šventėje!

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje kiekvienais metais minimas lakūnų žygdarbis.
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Ketveri nežinios metai

Sudėtingo likimo šviesuolis, radijo inžinierius Alfonsas Jurskis (1894 m. rugpjūčio 4 d.
Akmenytėje, Pumpėnų valsčius – 1966 m. liepos 31 d. Philadelphia, JAV) – Kauno radi-
jo stoties įkūrėjas ir pirmasis jos vadovas, tarpukaryje Kaune veikusio universiteto pro-
fesorius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.
2002 m. rudenį Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete atidary-
ta knygos autoriaus Alfonso Jurskio vardo auditorija. Bareljefo autorius – skulptorius
Vladas Žuklys.                                                                             http://atminimas.kvb.lt nuotr.

VYTAUTAS VOLERTAS

Štai Lietuvoje sutikta nauja
stam boka knyga: Alfonsas Jurs-
kis „Su diev, Tėvyne, priešo pa-

vergtoj!” Dienoraščiai 1944–1948
(„Atmintis”, Kaunas, 2012). Joje
smulkiai nu pie šiami vie nos šeimos
ketveri nežinios ir nevilties metai.
Kalbama apie na mų pali kimą, trau-
kiantis nuo Lietu von ant rukart besi-
veržiančios bolševikų ka riuomenės,
apie sunkią kelio nę karo metu Vo-
kietijoje ir, ameri kie čiams atė jus,
pabėgėlių kūrimąsi sto vyklose. Tokie
dienoraščiai gali būti svar būs istori-
jai, juk asmens patirtis, tuojau pat
užrašyta, yra svarbiau už atsimi-
nimus.

Galima spėti, kad inžinieriaus
Jurskio šei  ma Lietuvoje didelių trū -
kumų ne jautė. Autorius yra buvęs
Kau no ra dijo stoties viršininkas, Vy -
tauto Di džiojo universiteto docentas,
dvari nin  kas. Ir štai jis su šeima į ve -
žimus prikrauna rakandėlių, ryšu -
lėlių, kiek maisto, susėda, paragina
arklius ir suka iš namų, iš Karū žiš -
kės dvaro Žemaitijoje. Šeimą sudaro
penki asme nys: A. Jurskis, jo žmona
Ona Tallat-Kelpšaitė, keturiolikmetis
sūnus Liu taveras, už jį jaunesnė
dukrelė Sniega ir penkerių metų dar
nesulaukęs ber niukas Juozukas.

Suka iš namų, nes artėja pavojus
gyvybėms. Tai vyksta 1944 m. spalio 7
d., kada prasideda ir Jurskio dieno-
raštis: „Sudiev, Tėvyne, priešo pa-
vergtoji!..” Šis atsisveikinimas ta po
knygos ant rašte. (Toks knygos pa -
vadinimas, dar su šauktuku ir daug-
taškiu yra rėks nokas.)

Taigi iš Karūžiškės dvaro suka į
kelius, pilnus kariuomenės gurguo -
lių ir pabėgėlių. Sunku įsisprausti,
sunku važiuoti. Tik šiokia tokia sa vi -
sauga guodžia – vyksta virtinėlė ve -
žimų, artimų giminaičių nusėstų.

Žinoma, tada namus paliko ir ve -
žimais, traukiamais arkliukų, ne ži -
nion leidosi ne vieni Jurskiai. Tokių
šeimų buvo nemažai, tačiau gal tik
vienas Jurskis savo dienoraštyje taip
smulkiai aprašė kelionę. Dienoraštį
pradėjęs, jį paimdavo į rankas kiek -
vie ną dieną. Tik vėliau, kai klajoklių
gyvenime atsirado šiek tiek pastovu-
mo, randame trūkių. Tačiau negali-
ma atsistebėti, kaip jis ant girgždan -
čio vežimo buvo įsikūręs dienorašti -
nę įstaigą.

Apie puspenkto šimto kilometrų
ke liavo arkliais, kai gamtoje karalia-
vo žiema su šalčiais ir vėjais. Paga -
liau vežimų koloną vokiečiai išardė.
Bėg liams teko naudotis geležinkeliu,
rūpinantis ryšulių ir dėžių persiun -
tinėjimu iš vietos į vietą, kol pateko į
Augsburgo pašalį.  Šioje vietoje skai -
tytojas supras, ką reiškė anglų avia -
cijos antskrydžiai – kelis kartus per
dieną reikėdavo bėgti į slėptuves.

Ši knyga yra įdomi net tiems, ku -
rie patys panašiai keliavo, bet vargo
smulkmenas jau užmiršo. Tačiau kai
ją Lietuvoje skaitys šių laikų žmonės,
jiems atsivers nauji vargo pasauliai.
Jų tėvus ir juos pačius slėgė okupan-
to našta, o pasitraukusius vargino
ne  tikrumas, neviltis ir badas.

Dienoraščiai yra nuoširdūs, to -
dėl juose lengva pažinti ir autoriaus
asmenį. Štai kelios ištraukėlės, kad
skaitytojas pats jį sutiktų: „Tesaugo
mus gera viltis, tikėjimas ir Dievo
valia”; „Šiandien per aukas ir kančią
į laisvę, o rytoj – laisvais laisvos ir
Ne priklausomos Lietuvos keliais!”;
„Nes tik tas darbas našus, kuris dir -
bamas nusimanančiai, taigi ir su pa -
mėgimu.”

Ketvirtadienio, liepos 5 d., pa -
vakarę, Kaune atidaryta Ar-
gen tinoje gimusios bei augu-

sios me nininkės Elvyros Katalinos
Kriau čiūnaitės kū rybos paroda ,,Ne-
sibai giantis pasjansas” (prieš ket -
verius metus šios dailininkės darbai
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo cen-
tre, ga lėjo gėrėtis ir čikgiečiai – Red.) 

Parodoje, kurios atidaryme daly-
vo aktorė ir dainininkė Brigita
Bublytė, atlikusi flamenko impro vi -
zacijas, eksponuojami rankų darbo
po pieriaus kūriniai: abstrakčios
kom pozicijos ir vėduoklės. Eks po -
zicija galerijoje ,,Aukso pjūvis” veiks
iki rugpjūčio 15 d.

Anot menotyrininkės Reginos
Urbonienės, rankų darbo popieriaus
kūrimo įgūdžius E. K. Kriaučiūnaitė
tobulina daugiau kaip dešimt metų.
1994-aisiais, po apsilankymo Argen -
tinoje, jos kūryboje įvyko lūžis – iš
žymaus dailininko Ricardo Crivelli ji
perėmė meninio popieriaus gamybos
kūrybinius metodus, kuriuos taiko
iki šiol. 

Dailininkė labai subtiliai apibū-
dina patį autorinio popieriaus kūri-
mo eigą, jai popieriaus lapas – kažkas
daugiau negu plokštuma, ant kurios
piešiame, rašome ar spausdiname.
Jame glūdinti paslaptis visada vilio-
ja. Menininkė teigė tai pajutusi, kai
pati pradėjo popierių gaminti iš pul-
pos, savo rankomis pasigamintos ma -
sės, iš skudurų, augalų, pluošto, iš
meldų, cikorijos, plunksnų, pūkų,
kiaušinio lukštų, šuns plaukų... iš
visko. 

,,Kiekvieną kartą, prisiliesdama
prie popieriaus paslapties, jaučiuosi
tarsi atlikdama savotišką ritualą.
Galbūt todėl savo popierius vadinu
burtalapiais”, – sako dailininkė. 

Daug kūrybinių postūmių ji įgy -
vendina kurdama estampus ir kolia -
žus. Kartais iš daugiasluoksnio au -
torinio popieriaus Elvyra kuria
šviestuvus ir net apimtines skulp-
tūriškas konstrukcijas. Ji išradingai

panaudoja rankų darbo popieriaus
teikiamas galimybes – peršviečiamu -
mą, faktūros rupumą ir įvairovę,
lapo formos neapibrėžtumą. Jos nau-
dojama medžiaga – labai trapi, bet
dailininkei ji savyje talpina ne tik
laikinumą, bet ir amžinybės dvelk s -
mą. Prabėgančio gyvenimo tėkmė,
būties nepastovumas, metų laikų
kaita ir cikliškumas – tai temos, vis
sugrįžtančios į E. K. Kriaučiūnaitės
grafikos lakštus. Pastarųjų metų
dailininkės kūryboje dekoratyvaus
tapybiškumo estetiką užgožia stip -
riai prasiveržęs emocingumas (ma tyt,
iš dalies nulemtas Argentinoje au -
gusios dailininkės temperamento). 

E. K. Kriaučiūnaitė gimė Buenos
Airėse. 1968 m. baigė grafikos specia -
lybę Vilniaus dailės institute. Kuria
ofortus, koliažus, ekslibrisus, iliust -
ravo knygas. Nuo 1969 m. aktyviai
dalyvauja parodose Lietuvoje ir už -
sienyje. Daugelio parodų ir konkursų
laureatė. Jos kūrinių įsigijo Lietuvos
dailės muziejus, Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus, M. K.
Čiurlionio dailės galerija Čikagoje,
A. Tretjakovo galerija Maskvoje, kiti
užsienio muziejai bei privatūs meno
kolekcininkai.

ELTA

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Dainiaus Labučio nuotr.

VALENTINA GUDIENĖ

Čekijoje birželio 28 – liepos 7
dienomis vykusiame 47-ajame tarp-
tautiniame ,,Karlovy Varų” kino fes-
tivalyje varžęsis naujas lietuviškas
kino filmas ,,Aurora” (tarptautiniu
pavadinimu ,,Vanishing Waves”) pel -
nė specialųjį apdovanojimą.

Režisierės Kristinos Buožytės fil-
mas buvo rodomas konkursinėje pro-
gramoje ,,East of  the West”

Lietuvių režisierės K. Buožytės
ir jos bendraautoriaus prancūzo Bru -
no Samper naujas darbas konkursi -
nėje programoje varžėsi su Vengri -
jos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Serbi -
jos, Lenkijos, Rumunijos kino kūrėjų
darbais. Iš viso į programą ,,East of
the West” buvo atrinkti 12 filmų iš
šių šalių.

Kino festivalio metu filmą ,,Au -
rora” tarptautiniam žiūrovui pris-
tatė filmo kūrėjų komanda: režisierė
ir sce narijaus autorė K. Buožytė,
pagrindinius vaidmenis sukūrę akto-
riai Marius Jampolskis ir Jurga Ju -
taitė, filmo operatorius Feliksas Ab -
rukauskas bei filmo prodiuserė Ieva
Norvilienė. Filmas ,,Karlovy Varų”
kino festivalyje pristatytas pirmą
kartą – tai pasaulinė filmo premjera.

,,Visada labai smalsu, kaip rea -
guos žiūrovai. ‘Karlovy Varų’ festi-
valio publika labai jauna – ji nepripa -
žįsta kompromisų ir masiškai palie -
ka salę, jeigu filmas nepatinka. Labai
džiaugiuosi, kad filmas pristatytas
sausakimšoje salėje, kuri tokia išliko
iki pat filmo pabaigos. Tai tikrai ge -
ras ženklas. Iškart po filmo peržiūros
buvo nupirktos filmo platinimo Čeki-
joje teisės. 

Filmu susidomėjo ir kitų festi-
valių programų sudarytojai. Jau
dabar galima nuspėti, kad filmo lau -
kia sėkminga karjera. (...) Po prem-
jeros sulaukiame kartais net iki 3 pa -
k vietimų per dieną. Filmas, keliau-
da mas aplink pasaulį, deramai pris-
tatys Lietuvą ir Lietuvos kiną”, –
įspūdžiais dalijosi filmo prodiuserė I.
Nor vilienė. 

Filmas ,,Aurora” – tai psichologi-
nis trileris su mokslinės fantastikos
elementais, perteiktas per meilės is -
toriją, kuri nagrinėja sąsajas ir kon-
fliktus tarp žmogaus kūno (išorinio)
ir minčių (vidinio) pasaulių. Filmas
kelia klausimą, kas yra žmogus –
instinktai ir vidiniai troškimai ar
atsakomybės jausmas ir kontrolė.

ELTA

Lietuviškas filmas pelnė apdovanojimą
,,Karlovy Varų” kino festivalyje

Menininkės iš Argentinos 
A. K. Kriaučiūnaitės paroda Kaune 



72012�LIEPOS�10,�ANTRADIENISDRAUGAS

LieTUVoS ir PaSaULio naUjienoS

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

Pasaulio jaunimas Vilniuje ieškos veiks-
mingiausių priešnuodžių korupcijai 

JAV pasiūlė pagalbą potvynių 
nusiaubtai Rusijai

Siūloma supaprastinti Rusijos 
pilietybės suteikimo tvarką

Lietuvos mokslas įsijungia 
į tarptautines tyrimų erdves

Maskva (BNS) – Vladimir Putin
pareiškė, kad grąžins Rusijos piliety-
bės suteikimo tiems, kurie buvo
SSRS piliečiai, ir asmenų, gimusių
Sovietų Sąjungoje bei Rusijos imperi-
joje, tiesioginiams palikuoniams su-
paprastintą tvarką. Rusijos preziden-
tas tai paskelbė Užsienio reikalų mi-
nisterijoje surengtame asmbasado-

rių ir nuolatinių atstovų pasitarime.
V. Putin pridūrė, jog ,,reikia

kruopščiai pergalvoti nuolat užsieny-
je gyvenančių tėvynainių vaidmenį,
kadangi daugelis jų nori būti naudin-
gi savo istorinei tėvynei, nori ją pa-
remti, o mūsų įstaigos užsienyje ne-
pakankamai vertina tokį nusiteiki-
mą”.

Meksikoje protestuojama 
dėl prezidento rinkimų rezultatų

Washington, DC (BNS) – JAV
vyriausybė pasiūlė Rusijai pagalbą,
kad kuo greičiau būtų įveikti galingų
potvynių Krasnodaro krašte, per ku-
riuos žuvo mažiausiai 150 žmonių,
padariniai, teigiama JAV ambasados
Maskvoje interneto tinklalapyje.

Galingiausi potvyniai per de-
šimtmečius, kuriuos sukėlė smar-
kios liūtys, liepos 6 d. naktį nusiaubė
keletą miestų ir gyvenamųjų teritori-
jų pietiniame Krasnodaro krašte, žu-
vo mažiausiai 150 žmonių, apsemta
daugiau nei 5,000 namų. Liepos 6 d.
naktį per potvynius Krymsko rajone

žuvo mažiausiai 139 žmonės. Dėl po-
tvynių nutrauktas elektros, dujų ir
vandens tiekimas, sutrikdytas eis-
mas.

Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin liepos 9 d. paskelbė gedulo diena,
kuri skirta pagerbti autobuso avari-
jos Ukrainoje ir potvynių Krasno-
daro krašte aukas. Per šias dvi nelai-
mes žuvo mažiausiai 165 rusai. Per
eismo nelaimę Ukrainoje, Černigovo
srityje, žuvo 15 Rusijos piliečių, dar
15 buvo sužeista. Autobusas pakliuvo
į avariją magistralės Černigovas-Ki-
jevas 15-ajame kilometre. 

Sudaryta galimybė pasitikrinti politinę priklausomybę

Sofija (ELTA) – Lietuvos penkia-
kovininkė Laura Asadauskaitė pir-
mą kartą iškovojo Europos čempio-
nės vardą! 28-erių metų pasaulio tau-
rės varžybų nugalėtoja, pasaulio ver-
tinimo lentelėje pirmaujanti sporti-
ninkė liepos 6 d. džiaugėsi pergale
Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyks-
tančio Europos šiuolaikinės penkia-
kovės čempionato finale. Vilnietė su-
rinko 5,452 taškus. 19-metė Gintarė
Venčkauskaitė užėmė 19-tą, o 22-ejų
metų Lina Batulevičiūtė – 31-ą vietas.
Rusijai atstovaujanti 24-erių metų
lietuvė Donata Rimšaitė liko penkta.
Atrankos varžybose dalyvavo 44 pen-
kiakovininkės, o finale – 37. Londono
olimpinėse žaidynėse dalyvausianti
L. Asadauskaitė 2008 m. Europos
čempionate buvo iškovojusi sidabro
medalį.

***
Kaunas (ELTA) – Kauno ,,Žalgi-

rio” arenoje vykusį antrąjį pasaulio
jaunių (iki 17 metų) vaikinų krepši-
nio čempionatą laimėjo JAV rink-
tinė. Ji finale liepos 8 d. 95:62 įveikė
Australijos krepšininkus ir apgynė
nugalėtojų vardą. JAV rinktinė lai-
mėjo visas aštuonerias čempionato
rungtynes. Bronzą pelnė Kroatijos

rinktinė, rungtynėse dėl trečios vie-
tos įveikusi Ispanijos komandą.
Šioms rungtynėms teisėjavo lietuvis
Jurgis Laurinavičius. Rungtynėse
dėl penktos vietos Kanada įveikė Ar-
gentiną, kovoje dėl septintos vietos
Kinija nugalėjo Čekiją. Lietuvos
rinktinė tarp dvylikos komandų liko
devinta.

***
Winnetka (ELTA) – JAV, Illinois

valstijoje, vykusio Teniso profesio-
nalų asociacijos (ATP) ,,Challenger”
serijos turnyro ,,Nielsen Pro Tennis
Championships”, kurio laimėjimų
fondą sudarė 50,000 JAV dol., vienetų
varžybų finale liepos 7 d. lietuvis Ri-
čardas Berankis nusileido 298-ajai
pasaulio raketei 23-ejų metų austra-
lui John-Patrick Smith, kuris į pag-
rindinį turnyrą pateko po atrankos
varžybų. 22-ų metų R. Berankiui, ku-
ris pasaulio vertinimo lentelėje uži-
ma 169-tą vietą, už patekimą į finalą
atiteko 48 ATP vertinimo taškai ir
4,240 dol. premija. Pakeliui į finalą
lietuvis įveikė du JAV ir po vieną
Taivano bei Šveicarijos atstovus. R.
Berankis ,,Challenger” serijos tur-
nyro finale žaidė pirmą kartą šiais me-
tais ir penktą kartą per savo karjerą.

Vilnius (BNS) – Vilniuje liepos 9
d. prasidėjo trečioji tarptautinė nevy-
riausybinės organizacijos ,,Transpa-
rency International” antikorupcinė
mokykla, kurioje dalyvauja beveik
100 studentų iš 36 pasaulio valstybių
ir penkių žemynų. Patirtimi su mo-
kyklos dalyviais dalysis ekspertai iš
Didžiosios Britanijos, JAV, Vokie-
tijos, Čilės, Peru, Rusijos, Čekijos,
Latvijos ir Lietuvos.

Mokyklos tikslas – suteikti būsi-
miems pasaulio vadovams konkrečių
žinių, kaip tvariai kurti skaidrią ir
atskaitingą visuomenę bei įsitraukti
į savo šalies antikorupcines progra-
mas. Šešias dienas truksiančios mo-
kyklos dalyviai taip pat dalyvaus dis-
kusijose ir praktiniuose užsiėmi-

muose, kuriuose nagrinės viešojo ir
privataus sektorių korupcijos prie-
žastis, nepotizmo paplitimą, santykį
tarp korupcijos ir organizuoto nusi-
kalstamumo, korupciją gynybos sek-
toriuje bei tai, kaip interneto įran-
kiais galima siekti didesnio skaidru-
mo ir atskaitingumo.

Šiemet mokykloje lankysis bu-
vęs Pasaulio banko instituto vadovas
Daniel Kaufman, ,,Transparency In-
ternational” Rusijos skyriaus vadovė
Elena Panfilova ir buvęs Peru specia-
lusis prokuroras Jose Ugaz.

Tarptautinę mokyklą organi-
zuoja ,,Transparency International”
Lietuvos skyrius, bendradarbiauda-
mas su Mykolo Romerio universitetu.
Mokyklą remia JAV ambasada.

Mykolo Romerio universitete vykusiame ,,Transparency International” vasaros mokyk-
los atidaryme dalyvavo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Mykolo Romerio universiteto nuotr. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos moks-
lo įstaigos turės daugiau galimybių
aktyviai dalyvauti tarptautinėse
mokslo veiklose. Švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius pa-
tvirtino dalyvavimo tarptautinėse
mokslinių tyrimų infrastruktūrose
tvarką.

Mokslinių tyrimų infrastruktū-
ra – tai išteklių, kuriais naudojasi
mokslo bendruomenė, atlikdama
mokslinius tyrimus, visuma. Moks-
linių tyrimų sistema apima mokslinę
įrangą, mokslinių tyrimų medžiagą,
žinių šaltinius, informacijos ir ryšių
technologijomis grindžiamas infra-
struktūras ir kitas priemones.

Lietuvos mokslo taryba tvirtina
Lietuvos mokslinių tyrimų infra-
struktūrų kelrodį. Į kelrodį įtraukia-
mos nacionalinės ir Lietuvai svar-

bios europinės bei kitos tarptautinės
infrastruktūros ir jų projektai, ku-
riuose tikslinga siekti Lietuvos na-
cionalinės narystės. Mokslo ir studi-
jų institucijos gali teikti siūlymus
dėl naujų infrastruktūrų ir projektų
įtraukimo. Įsijungimui į tarptauti-
nius mokslo projektus numatytas da-
linis valstybės finansavimas.

,,Lietuvos geriausių ir perspek-
tyviausių laboratorijų bei kitų moks-
lo ir studijų institucijų padalinių
mokslininkams atsiveria plačios ga-
limybės aktyviai bendradarbiauti
tarptautinėje erdvėje, megzti moks-
linius ryšius su panašias temas ana-
lizuojančiais kitų šalių mokslinin-
kais, stažuotis užsienio šalių mokslo la-
boratorijose, drauge įgyvendinti bend-
rus projektus”, – sako švietimo ir moks-
lo viceministrė Nerija Putinaitė.

Vilnius (ELTA) – Teisingumo
ministerija įdiegė sistemą, kurioje
galima pasitikrinti, ar asmuo yra
įtrauktas į politinės partijos sąra-
šus. Prisijungus prie elektroninės
sistemos galima sužinoti, ar perėjęs
iš vienos partijos į kitą asmuo tikrai
buvo išbrauktas iš ankstesnės parti-
jos sąrašų ir ar apskritai yra įtrauk-
tas į kokios nors partijos sąrašus.

Anot sistemos sumanytojų, iki
šiol pasitaikydavo atvejų, kai žmonės
nustebdavo sužinoję, kad priklauso
kokiai nors partijai, nors niekada ne-
buvo tokio pageidavimo išreiškę, jų
vardas sąrašuose atsirasdavo. Tokiu

atveju sužinoti, ar asmens pavardė
nėra dar kokios partijos sąraše, buvo
vienintelis kelias – klausti kiekvie-
nos partijos atskirai.

,,Nuo šiol asmeniui pakaks save
identifikuoti, pavyzdžiui, pasinaudo-
jus elektroninės bankininkystės pa-
slauga, ir spustelėjus į elektroninės
valdžios vartų nuorodą išsiųsti pa-
klausimą į sistemą. Sistema, auto-
matiškai patikrinusi visus partijų
narių sąrašus, tuoj pat pateiks atsa-
kymą  apie šio asmens priklausymą
politinei partijai”, – sako teisingumo
ministras Remigijus Šimašius.

Meksikas (BNS) – Dešimtys tūk-
stančių žmonių Meksikos sostinėje
protestavo dėl prezidento rinkimų re-
zultatų, kuriais remiantis, daugiau-
sia balsų surinko opozicinės Institu-
cinės revoliucinės partijos (IRP) at-
stovas Enrique Pena Nieto.

Demonstrantai, kurie nėra susi-
ję su tam tikra politine partija, tvirti-
na, kad rinkimai vyko nesąžiningai.
Protestuotojai kaltina E. O. Nieto
partiją rinkėjų papirkinėjimu. Pats
E. P. Nieto, kuris rinkimų nugalėtoju

pasiskelbė po beveik pusės balsų per-
skaičiavimo, kaltinimus neigia.

Antroje vietoje likęs kairiųjų
kandidatas Andres Manuel Lopez
Obrador teigė pateiksiantis skundą.
Naujausiais duomenimis, E. P. Nieto
surinko 38,2 proc. balsų, o jo varžovas
A. M. L. Obrador – 6,7 proc. balsų ma-
žiau. Trečią vietą užėmusi Nacio-
nalinio veikimo partijos atstovė Jo-
sefina Vasquez Mota pripažino pra-
laimėjimą.

SPorTaS



Šiaulių universiteto (ŠU) kvie-
timu Lie tuvoje vieši vieno ge-
riausių JAV universitetų – Kent

State University (KSU) – prezidentas
dr. Lester A. Lef ton. Prieš atvykstant
į Šiaulius, specialią vakarienę ir pri-
ėmimą svečiui surengė JAV amba-
sadorė Lietuvoje A. E. Derse, į kurią
buvo pakviesti kai kurių šalies uni-
versitetų rekto riai, valdžios atstovai.
KSU prezidentą ir ŠU rektorių pri-
ėmė ir Lietuvos Respublikos švie ti-
mo ir mokslo ministras Gintaras Ste-
ponavičius.

Birželio 22 d. KSU prezidentas dr.
Lefton dalyvavo ŠU Socialinių mok-
slų fakulteto diplomų įteikimo šven-
tėje Šiaulių arenoje. Savo kalboje,
skirtoje universiteto absolventams ir
universiteto bendruomenei, dr. Lef-
ton pažymėjo: „Esu įsitikinęs, kad
atvykimas į Šiau lius ir dalyvavimas
Šiaulių universi teto absolventų dip-
lomų įteikimo šven tėje bus svarbiau-
sias mano pirmos kelionės į Lietuvą
įvykis. Nekan triai laukiu, kada galė-
siu papasakoti KSU bendruomenei
apie šią ypatingą progą, jūsų tautos
turtingą istoriją, nepaprastą gamtos
grožį, kilnius ir draugiškus žmones.
Nuostabu, kiek galima nuveikti su-
telkus jėgas. Net ne abejoju, kad Šiau-
lių ir KSU partnerystė toliau ateityje
atneš abipusės naudos. Norėčiau per-
duoti jums KSU bendruomenės šil-
čiausius sveikini mus. Mums garbė,
kad Šiaulių univer sitetas yra mūsų

partneris”, – sa kė jis. Svečias pen-
kiems geriausiems ŠU Socialinių
mokslų fakulteto absolventams įtei-
kė KSU dovanėles.

ŠU rektorate su rengtame susi-
tikime su dr. Lefton bu vo aptartos
Šiaulių ir KSU bendra darbiavimo
galimybės. Svečias taip pat lankėsi
ŠU Humanitariniame fa kultete.

Ryšius su KSU šiauliečiams pa -
dėjo užmegzti ir daug prie šio svečio
apsilankymo organizavimo prisidėjo
Lietuvos Respublikos gen. garbės
kon sulė Ohio valstijoje Ingrida Bub -

lienė. „Aš, kaip Lietuvos garbės kon-
sulė Ohio valstijoje, labai džiaugiuo -
si, kad vienas iš geriausių JAV uni-
versitetų – Kento valstybinis univer-
sitetas – pernai pasirašė memoran-
dumą su Šiaulių universitetu, kuriuo
numatoma skatinti akademinius
mai  nus. Kento universitete jau tris-
dešimt metų veikia lituanistinė pro-
grama, yra sutelktas didžiulis litua-
nistinis archyvas. Memorandumas,
kurį pernai JAV pasirašė Šiaulių
universiteto rektorius prof. Vidas
Lau ruš ka ir Kento valstybinio uni-
versi teto prezidentas (rektorius) dr.
Lef ton, iš tikrųjų yra istorinis įvykis,
sa kyčiau, JAV dovana, įgalinanti
Šiau lių universitetą sustiprinti savo
mokslinį ir pedagoginį potencialą”, –
sakė konsulė.

ŠU ryšių su visuomene 
tarnybos inf.

Buvo rami popietė. Lapai užklo-
jo nuogą žemę. Nostalgiška
nuotaika persmelkė mano sie-

lą. Stebėjau įvairius krentančius
vakaro šešėlius, užuodžiau ryškiau-
sius kvapus, girdėjau vakarinį paukš-
čių čiulbėjimą, tokį vieningą, lyg jie
visi būtų draugai. Staiga suvokiau,
ką reiškė žodžiai pirmuosiuose Bib-
lijos puslapiuose: „Dievas matė, kad
tai buvo gera.”

Daugybę kartų savęs klausiau:
kodėl Dievas sutvėrė šį pasaulį? Ko-
dėl Jis sukūrė mus? Prisimenu savo
mokyklos laikus, kai iš polistirolo
kūrėme modelius, kurie vėliau buvo
rodomi koledže. Mano mama buvo
puiki inžinierė, nupiešusi modeliui
reikalingus gatvių, upių, parkų, baž-
nyčių ir pastatų brėžinius. O man
buvo taip sunku vien tik iškirpti ir
nudažyti tai, kas pažymėta.

Mažoms neįgudusioms rankoms
buvo labai sudėtinga sulipdyti mode-
lio kontūrus. Per savo kūrybinius
bandymus daug medžiagų sugadi-
nau. Tačiau mano mama buvo tikra
menininkė ir žinojo, kad likusias
dalis panaudosiu kitur. Galiausiai,
kai viskas buvo baigta, džiaugsmui
nebuvo ribų. Mūsų akys grožėjosi
tuo, ką sukūrė mūsų pačių rankos.
Pasigėrėjimo kupinas mano žvilgs-
nis perbėgo modelio gatvėmis, pil-
nomis miniatiūrinių automobilių.
Aš valdžiau visą Styrofoamo miesto
gyvenimą. Buvo taip gera trumpai
pažaisti Dievą. Vaizduotė nusinešė
mane, ir žaisti su visais tais kūri-
niais buvo didžiausias malonumas.  

Negaliu patikėti, kad Dievas visa
sukūrė tiesiog taip, kaip aš dar-
bavausi ties modeliu. Teko sutikti
nuomonių, teigiančių priešingus
dalykus, nei aš maniau. Teko girdėti
žodžių ir iš dvasininkų lūpų, kurie
perkėlė visą šio gyvenimo džiaugsmą
į kitą pasaulį. Jie tvirtino, jog šis pa-
saulis labai blogas, kad dėl džiaugs-
mų, kuriuos galime patirti čia, netek-

sime tikrojo – tobulo – džiaugsmo.
Prisipažįstu, šie gąsdinantys žodžiai
kėlė man nerimą. Buvau įstrigęs
milžiniškame kankinančio mąstymo
mechanizme. Jei patikėsiu šiais žo-
džiais, imsiu pykti ant Dievo. Ar Die-
vas – tai tironas, kuris džiaugiasi mū-
sų kančiomis, ar kūrėjas – tai geras
Dievas, bet toks silpnas, kad velnias
mus gali taip lengvai perimti iš jo
rankų į savąsias? Atleiskite, bet aš
negaliu tikėti į tokį Dievą!

Tikiu į Dievą, kurį apreiškė Jė-
zus iš Nazareto. Jis sakė, kad Dievas
aprengia lelijas, pamaitina padangių
sparnuočius, kenčia su mumis ir
džiaugiasi mūsų džiaugsmu. Tai Die-
vas, kurio šokis gali būti toks gražus!
Jėzaus Kristaus Dievas neliaupsina
kančios, tačiau ją priima su meile ir
tik iš meilės. Jis myli pasaulį, štai
kodėl jis siuntė savo Sūnų, kad jis
išgelbėtų šį pasaulį. Jėzus atskleidė,
kad šis pasaulis nėra viešbutis, ta-
čiau nujaučiama Tikrovė, kuri jau
prasidėjusi. Tai jis apreiškė, kad Die-
vo karalystė čia pat.

Aš siūlau kitokį maldos būdą:
melstis atviromis akimis. Tai nėra
naujas būdas ar mano prasimany-
mas. Ši malda buvo sukurta Dievo, ir
apie ją skaitome pačiuose pirmuose
Biblijos puslapiuose: kai Dievas ap-
žvelgė visa, ką buvo padaręs, jis ne-
užsimerkė, tačiau tik dar labiau iš-
plėtė akis apmąstydamas: jis MATĖ,
kad visa buvo labai gera!

Šios mintys, kilusios man vieną
popietę, prašėsi pasidalinamos. Kva-
pai ir aromatai, gėlių spalvos, vaisių
skonis, paukščių balsai, meilės ap-
raiškos, kurias aš dovanoju ir gaunu
iš kitų, įtikina mane, jog pasaulis yra
mano namai. Mane verčia šypsotis iš
džiaugsmo mintis, kad Dievas neap-
nakvindino manęs viešbutyje, tačiau
Jis sukūrė man namus, kuriuose gy-
venu. Jei dangus išties yra kitur, aš
tikiu, jog šis pasaulis – tai įėjimas į
dangišką sodą. Ir jaučiu, kad nesu čia
svetimas!

Vertė Dalia Žemaitytė
Bernardinai.lt
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Nesu čia svetimas

ŠVenTaDieniS

BRUNO FRANGUELLI, SJ

Šventės Šiaulių arenoje akimirkos.                                                    Zenono Ripinskio nuotr.

Šiaulių�universitete�pirmą�kartą�viešėjo
Kent�State�University�prezidentas



92012�LIEPOS�10,�ANTRADIENISDRAUGAS

VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 42

Su Lietuvos svečiu Islandijos prezidentu Ólafuru Ragnaru Grims so nu Vilniuje.

Šiandien Prezidentūroje susit i -
kau su Seimo konservatorių frakcija.
Atvirai išsakiau savo nerimą dėl po -
litinės padėties šalyje ir paklausiau,
ar jie pasirengę prisiimti atsakomy-
bę sudaryti naują valdančiąją koali-
ciją, jei Vyriausybę ištiktų krizė.
Aiškaus atsakymo nesulaukiau.

2006 metų gegužės 11 diena,
Vie na. Prieš išskrisdamas į Vieną
su žinojau, kad Kazys Bobelis trau-
kiasi iš Seimo. Neabejoju šio žmo-
gaus pat riotizmu, bet, prisiminda-
mas jo politinį kelią, pirmiausia pa-
galvoji apie karjerizmą. Nuo studijų
laikų Vokie tijoje, Tiubingene, iki su-
grįžimo į Lie tuvą jis nuolat keitė or-
ganizacijas, partijas ir visais atvejais
taip elgėsi siekdamas būti vadas.
Grįžo į tėvynę, svajodamas tapti pre-
zidentu, mažiausiai – užsienio reika-
lų minis tru. Taip, Kaziui Bobeliui
visuomet pakako ener gijos, visuo-
meniško verž lumo, tik trūko intelek-
tinės gilumos ir galbūt atvirumo,
nuoširdžios pagarbos kitiems žmo-
nėms.

Nuo Darbo partijos atskilę Vik -
toro Muntiano šalininkai kuria
naują partiją. Sunku pasakyti, kokią
tai tu rės įtaką šalies politiniam gy-
venimui ateityje, bet dabartinis jėgų
balansas Seime gali pasikeisti.

2006 metų gegužės 30 diena,
Vil nius. Per rytinį pasitarimą nus-
prendėme, kad man reikia per tele-
viziją padaryti pareiškimą apie po li -
tinę padėtį šalyje, kai Darbo partija
įtariama dviguba buhalterija. Iš Ge -
ne ralinės prokuratūros gavome api -
bendrintos informacijos apie tyrimą
(išsamios ir nepageidavome, kad ne -
pakenktume teisminiam procesui).
Pokalbis telefonu su premjeru  Algir -
du Brazausku tik sustiprino įsitiki -
nimą, kad reikia kreiptis į tautą per
televiziją ir išsakyti savo požiūrį į po -
litinę padėtį, pasiūlyti iš esmės per-
tvarkyti Vyriausybę. Tokį pareiški-
mą ir padariau.

Vakar susitikau ir vakarienia-
vau su darbo vizito atvykusiu Islan-
dijos prezidentu Ólafuru Ragnaru
Grims so nu.

2006 metų gegužės 31 diena,
Vilnius. Žiniasklaida, politologai,
politikai aptarinėja mano vakarykštį
pareiškimą. Aišku, nuomones lemia
partiniai interesai, bet vyrauja tei -

gia mi vertinimai. Tik iš darbo parti-
jos padangės griaudėja perkūnas.
Nieko kito ir negalėjau tikėtis.

Vidurdienį pakviečiau papietau-
ti Algirdą Brazauską. Kalbėjomės
daugiau nei valandą, ramiai įverti-
nome susidariusią politinę padėtį.
Pasakiau, kad vakarykštėje kalboje
sąmoningai nereikalavau Vyriausy -
bės atsistatydinimo. Pirmiausia būti-
na baigti „Mažeikių naftos” parda-
vimą, spręsti euro įvedimo klausi-
mus, o dar laukia ES struktūrinių
fon dų paramos skirstymo problemos.

Tačiau Algirdas Brazauskas ne -
mato galimybės toliau dirbti su dar-
biečiais net ir pakeitus, kaip numaty-
ta, du ministrus. Be to, jis man tie-
siai šviesiai pasakė: „Pavargau gin-
tis nuo visokių kaltinimų, priekaiš-
tų. Pa žiū rėkit, kaip su manimi el-
giasi Kubi lius ir visa jo chebra? O
dar yra ir sveikatos problemų. Kam
man viso šito reikia?”

A. Brazauskas jau tvirtai apsis-
prendęs. Rytoj devintą ryto jis man
oficialiai įteiks atsistatydinimo pa -
reiškimą.

Prisipažinsiu, man tai buvo sun -
kios akimirkos. Padėkojau už ilgame -
tį darbą. Sutarėme, kad šiandien
spau dai nedarysime jokio pareiški-
mo.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Algirdui Mykolui Brazauskui
atsistatydinus iš Vyriausybės vadovo
posto ir baigus ilgametę politinę kar-
jerą, mūsų asmeniniai ryšiai nenu-
trūko. Susitikdavome, pasikalbėdavo -
me apie valstybės padėtį, politinį gy -
venimą, kol ėjau prezidento pareigas,
kartais paklausdavau ir jo patarimo.
Mūsų ideologinės pažiūros buvo skir -
tingos, ne visuomet sutapdavo nuomo -
nės vienu ar kitu klausimu, bet nuo -
širdžiai gerbiau šį politiką ir vertinau
bendravimą su juo, nes niekuomet
neabejojau, kad jis visą gyvenimą,
kiek jėgos leido, rūpinosi Lietuvos val-
stybe, skaudžiai išgyveno dėl kiek -
vienos jos nesėkmės.

Deja, A. Brazausko liga progresa-
vo. Jis silpo, bet ir tokiomis liūdnomis
aplinkybėmis mes retsykiais pasikal -
bė davome, mūsų ryšys nenutrūko iki
pat jo gyvenimo pabaigos.

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Šiandien tiek
konservatoriai, tiek socialdemok-
ratai, tiek liberalai, panašu, labiau-
siai baiminasi Neringos Venckienės
ir jos rėmėjų, o Darbo partijos pirmi-
ninkas jiems jau atrodo savas ir pri-
imtinas. Todėl labai sunku tikėti, kad
iki Seimo rinkimų Uspaskich išgirs
nuosprendį Darbo partijos buhalteri-
jos byloje.

Jie žino kaip

Taip skelbia jau kurį laiką ak-
tyviai reklamuojama Darbo partijos
rinkimų programa. Visai įdomus
dokumentas, tačiau sunku į jį rimtai
žiūrėti, prisimenant ankstesnius šios
partijos pokštus apie 11 bei 111 pert-
varkos dienų. Kitas dalykas – skai-
tant programoje surašytus siekius,
su daugeliu galima sutikti, tik vis
kyla klausimas: o kaip viso to būtų
siekiama ir kokiais kaštais? (...)
Programa sudaro įspūdį, jog lengva
ranka žadama viskas, ką tik žmonės
nori girdėti, o paskui jau bus matyti,
kas ir kaip. Daug sąžiningiau ir nor-
maliau būtų, jei Lietuvos partijos
paskelbtų ne apie tai, kad papras-
čiausiai visi gyvens geriau, bet apie
tai, į kokias sritis yra pasiryžusios
susitelkti, kurioms skirs daugiausia
dėmesio. Ne mažiau svarbi aiški vizi-
ja, kaip ketinama į biudžetą surinkti
pinigų visiems planuojamiems dar-
bams. (...)

Praktiškai kiekviename pro-
gramos skirsnyje skelbiami moder-
nizavimo, pertvarkos, paramos paža-
dai. Jie realūs būtų nebent tuo atve-
ju, jei Darbo partijos „grietinėlė”
pažadėtų pasidalinti su valstybe savo
turtais ar skirti juos žadamoms re-
formoms įgyvendinti. Kitu atveju tai
tėra skambūs šūkiai. (...)

Tikrai džiugu, kad Darbo partija
pasižada aktyviai užkirsti kelią prik-
lausomybių ligoms, tačiau pakanka
pažvelgti, kaip šios partijos nariai
balsavo, svarstant labai svarbų alko-
holio reklamos draudimo įstatymą.
Visos kalbos apie veiksmingą užkir-
timą, kai pirmiausia rūpinamasi

alkoholio verslo atstovų pelno didė-
jimu, nėra nuoširdžios. (...)

Subjektyvi nuomonė

Darbo partijos stiprybė – suge-
bėjimas vykdyti ryškią ir veiksmin-
gą rinkimų kampaniją. Taip pat ir
Uspaskich sugebėjimas pašaipia šyp-
sena priversti daugumą rinkėjų pa-
miršti visus jo praeities klystkelius.

Tiesa, „darbiečių” sėkmė per
Seimo rinkimus daugiausia priklau-
so ne tiek nuo jų pačių, kiek nuo Lie-
tuvos teisėsaugos. Kaltinimai „dar-
biečiams” tiriami itin lėtai. Susidaro
įspūdis, kad norima ne tiek paskelbti
teisingą sprendimą, kiek nuolat ro-
dyti tiksinčią bylos bombą, kaip gali-
mybę, jei reikės, pakreipti Uspaskich
norima kryptimi.

Jei neįvyks netikėtumų ir pasi-
tvirtins taisyklė, kad Lietuvoje mili-
jonieriai yra lygesni prieš įstatymus,
tai Darbo partija turi visas galimy-
bes būti pirma ar bent antra rinki-
muose. Tiesa, šios partijos silpnoji
vieta tradiciškai yra prastas pasiro-
dymas vienmandatėse apygardose.
Daugumai „darbiečių” trūksta Us-
paskich gebėjimo patraukti žmones.

Vienoje iš naujausių animacinio
filmo „Simpsonai” serijų teigiama,
kad šiuolaikinė televizija išmokė
žmones pamiršti tai, kas vyko seniau
nei prieš 8 minutes. Jei tai tiesa, o
žmonėms nėra svarbu nei Uspaskich
turto kilmė, nei jo veikimo būdai, nei
pabėgimas į Rusiją, nei visas išlietas
purvas ant Lietuvos, nei kai kurių
kitų Darbo partijos sąraše esančių
žmonių praeities „nuopelnai”, tai
Darbo partijos valdžia yra tai, ko
esame nusipelnę.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

„Darbiečiai“ žino, ko jiems reikia

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773
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Kai�žodžiai�pradingsta,�muzika�prasideda�

Ne veltui čia prisiminiau vo-
kiečių rašytojo, poeto ir žur-
nalisto, vieno žymiausių pir-

mosios XIX a. pusės literatų Chris-
tian Johann Heinrich Heine aforiz-
mą. Mano paties žodžiai išdžiūvo nuo
kaitros, kuri alina „Vėjų miesto”
gyventojus. Belieka tik paklusti mu-
zikos garsams, kas vasarą sklin-
dantiems iš šiaurinio Čikagos prie-
miesčio Highland Park, kur, kaip
žinia, jau nuo 1904 m. vyksta Ravinia
muzikos festivaliai. 

Puikiame, tiesiog idealiame
gamtos kampelyje, netoli Michigan
ežero, įsikūręs parkas garsėja grožiu,
švara, gerais restoranais, mandagiu
ir draugišku aptarnavimu. Ir, žino-
ma, pasauliniu meniniu muzikos
lygiu. Ravinia festivalis – seniausias
muzikos festivalis Amerikoje. Naujo-
kams su storesnėmis piniginėmis
siūlytume bilietą pirkti paviljone,
tačiau visuomet patogiai įsitaisysite
ir gražioje pievelėje. Tokiu atvejų at-
sivežkite užkandžių ir gėrimų, nes
nėra didesnio malonumo kaip mažy-
tis piknikas gamtoje, lydimas neeili-
nių atlikėjų koncerto. Automobilių
aikštelės – tvarkingos, iš jų autobusai
nemokamai nuveža iki pat parko
vartų. O jei nevairuojate, Ravinia pa-
togiai pasieksite ,,Metra” traukiniu
(www. metrarail.com), kuris išleidžia
keleivius tiesiai prie parko vartų.

Ir tradiciška, ir nauja

Kalendorinė vasara prasideda
birželio 21 dieną, tačiau daugelis či-
kagiškių ir aplinkinių valstijų gy-
ventojų, kuriuos pažinsi iš automo-
bilių numerių, vasaros sezoną prade-
da per Ravinia festivalio atidarymą.

Šiemet tai įvyko birželio 7 d. su pa-
sauline baleto ,,Clair de Lune” prem-
jera. Šoko „Concert Dance Inc.”, o
spektaklį režisavo gabi choreografė
Venetia Stifler. 

Aš Ravinia sezoną pradėjau po
dviejų savaičių. Mano ausiai ypatin-
gas buvo birželio 23 d. vakaras (kaip
pasakytų beisbolo aistruoliai – „it
was quite a double header“), kurio
metu įvyko net du koncertai. Pirma-
sis – spalvingo, šmaikštaus, nesen-
stančio Garrison Keillor su savo
trupe ,,A Prairie Home Companion”.
Jau 35 metai kas šeštadienį teisiogi-
niame radijo eteryje skamba nostal-
giški, graudžiai juokingi Keillor pa-
sakojimai apie Wobegon ežero apy-
linkių gyventojus, lydimi country
stiliaus muzikos su detektyvo Guy
Noir nuotykių, kaubojiškų istorijų
intarpais. Tradiciškai „Prairie Home
Companion” koncertas festivalyje
tiesiogiai transliuojamas per visuo-
meninį radiją – jį girdi visa Amerika.

Kaip ir pernai, su Keillor į sceną
užlipo festivalio „senbuvis” Jack
Zimmerman, praeityje dirbęs Ravi-
nia festivalio administracijoje, dabar
vadovaujantis Lyric Opera spaudos
tarnybai. Šįkart buvęs marquette-
parkietis, jaunystėje pūtęs tromboną
pas lietuvius „Neo lituanų” pramo-
ginės muzikos orkestre, pasakojo
žiūrovams apie tai, kaip, mokydama-
sis konservatorijoje, jis susitiko savo
pirmąją meilę, kaip už dešimkę pa-
pirko policininką, kad šis neišrašytų
jam baudos už greičio viršijimą. Pa-
sigyręs tuo naujosios draugės šeimai
pritarimo nesulaukė, atvirkščiai –
jos tėvai užkirto kelią tolimesnei jų
draugystei. Užtat paties Jack mama
ir senelis labai džiaugėsi vaiko gabu-
mais – su tokia maža suma išsisukti
nuo baudos! Kelių knygų autoriaus
Zimmerman pasakojimai apie jau-
nystės nuotykius iki ašarų prajuoki-
no Ravinia žiūrovus. Antrasis to va-
karo koncertas, surengtas kameri-
niame Martin teatre, taip pat buvo
neeilinis. Legendinis, iš Čikagos ki-
lęs kompozitorius (beje, litvakas!)
Philip Glass minėjo savo 75-metį.
Kartu scenoje pasirodė jaunas, gabus
smuikininkas Timothy Fain. Koncer-
tas vyko be pertraukos, tačiau tos
daugiau nei dvi valandos praskriejo
kaip viena akimirka. Pagalvojau –
Ravinia tuo ir žavinga, kad čia po vie-
nu dangumi susitinka pačių įvai-
riausių žanrų garsieji muzikai! 

Birželio 27 d. vakarą į Ravinia
paviljoną gausiai susirinkę žiūrovai
neliko abejingi koncertui „Go Bra-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS zil”. Pirmoje dalyje pasirodė gerai
pažįstamas Ramsey Lewis su savo
vadovaujamu orkestru „Electric
Band”. Ravinia festivalio džiazo va-
dovas tą vakarą dalinosi scena ir gar-
be su antrosios koncerto dalies atli-
kėju, žinomu brazilų muzikantu Ser-
gio Mendes. Ne pirmos jaunystės
(gimęs 1941 m.), raukšlių paženklintų
veidu Mendes jau senokai koncerta-
vo Čikagoje. Jo, trijų žavių vokalisčių
ir pašėlusiai gerai grojančių muzi-
kantų atliekama bossa nova stiliaus
muzika buvo nuostabi atgaiva karštą
vasaros naktį.

Premjeros, premjeros

Jau seniai supratau – jei Ravinia
festivalyje pirmą kartą pasirodo
koks nors nematytas (bent man)
atlikėjas, nepraleisk progos, nes grei-
čiausiai nesigailėsi. Taip buvo praei-
tyje, taip atsitiko ir birželio 30 d. Ka-
nados roko bei pop muzikos atlikėja,
dainų autorė, prodiuserė, pianistė,
mecosopranas Sarah McLachlan
mane pakerėjo iš pirmo karto. Gar-
sėjanti melodingomis baladėmis, par-
davusi jau per 14 mln. savo įrašų,
laimėjusi net tris ,,Grammy” apdo-
vanojimus, dainininkė pirmą kartą
pasirodė Highland Park su 40 Chi-
cago Symphony Orchestra muzikan-
tų. Ši premjera ilgam išliks mano ir,

tikiuosi, kitų vakaro dalyvių at-
mintyje kaip išskirtinis muzikinis
patyrimas.

„Šventinis dinamitas, sprogęs po
liepos ketvirtosios” – taip apibū-
dinčiau Jaap van Zweden pirmąjį
pasirodymą Ravinia praėjusį šešta-
dienį, liepos 7 d. Po alinančios sa-
vaitės Čikagoje buvo neapsakytai
gaivu išgirsti fantastinį koncertą,
kuriam dirigavo reto talento maes-
tro. Gustav Mahler ,,Šeštoji simfoni-
ja” buvo pasirinkta neatsitiktinai –
tą dieną minėjome kompozitoriaus
152-jį gimtadienį. Čikagos simfoninis
orkestras be priekaištų atliko šį 1903
m. vasarą sukurtą šedevrą, ypač
trečiąją jo dalį „Andante moderato”.
Tiesą sakant, po 90 minučių buvo
gaila, kad kūrinys baigėsi. Ilgais ir
audringais plojimais žiūrovai dėkojo
gabiam olandui, mokančiam ne tik
virtuoziškai valdyti batutą, bet ir
iškalbingu akių žvilgsniu bendrauti
su orkestrantais. O aš mintyse šią
asmenybę įsirašiau į savo stebėsimų
muzikų sąrašą. Ir visiems patariu:

„Jaap van Zweden – a must see!”

Artimiausiomis savaitėmis

Kasmet su naujais, dar bręs-
tančiais, tačiau jau daug žadančiais
talentais Čikagos klausytojus supa-
žindina buvęs Ravinia festivalio
meno vadovas dirigentas Christoph
Eschenbach. Manau, jog jo liepos 13
d. diriguojamas „Brahms Bonanza”
(su smuikininke Nicola Bendetti ir
violončelininku Leonard Elschen-
broich), liepos 14 d. ,,Movie Music
Concerto” (su smuikininku Erik
Schumann) bei liepos 16 d. Schubert
bei Brahms kūrinių koncertas, ku-
riame maestro fortepijonu akompa-
nuos baritonui Matthias Goerne, pra-
džiugins net reikliausią melomaną.

Džiazo gerbėjams vertėtų pasižy-
mėti kalendoriuose liepos 17 d., ant-
radienį, kai pas mus sugrįš vokalistė
Diana Krall. Pelniusi tris „Grammy”
apdovanojimus, išskirtinio balso dai-
nininkė visuomet pritraukia gausias
minias. Jos koncertas, spėju, bus
vienas iš populiariausių šį sezoną,
tad paskubėkite bilietus įsigyti iš
anksto – paprastai jie tirpsta greitai.
O belaukiant koncerto, siūlyčiau pa-
siklausyti vieno geriausių jos al-
bumų „From This Moment On”.

Populiari roko grupė „BoDeans”
pasirodys penktadienį, liepos 20 d.

Na, o jei ieškote progos pasipuošti
vasarine vakaro suknele (arba prie-
žasties ją įsigyti), neužmirškite lie-
pos 21 d. gala vakaro. Programą tą
iškilmingą vakarą atliks žiūrovų nu-
mylėtinės vokalistės Patti LuPone ir
Patricia Racette. LuPone dainuos
savo klasikinius Broadway kūrinius,
o Racette žiūrovus pamalonins Puc-
cini ir Dvorak arijomis. Bilietai į šį
neeilinį prabangų renginį nėra itin
brangūs: nuo 70 iki 100 dol. paviljone,
10 dol. – ant žolės.

Tai tik keletas iš daugelio kon-
certų, kuriais Ravinia festivalis džiu-
gins lankytojus liepos mėnesį.  Parko
vartai kasdien atidaromi 5 val. p. p., o
savaitgaliais 1 val. p. p. Išsamų reper-
turą ir daugiau informacijos rasite
internete www.ravinia.org arba tei-
raukitės telefonu  847-266-5000. 

O aš su savo Jumis susitiksiu už
trijų savaičių, kai ateis laikas rug-
pjūčio mėnesio koncertams su mano
asmeniniais pasiūlymais! Linkiu
nuostabių akimirkų Ravinia!Garrison Keillor ir jo ,,Prairie Home Companion” visur žavus – tiek eteryje, tiek Ravinia

estradoje.

Bossa nova karalius Sergio Mendes Ravinia
groja net nuo 1966 m.

Liepos 20 d. vakarą Highland Park sudrebins legendinė grupė ,,BoDeans”.
Ravinia muzikos festivalio spaudos tarnybos nuotr.



Visos mūsų mintys, mūsų viltys
Prie gimtosios žemės ir namų,
Ten sušalę grįžtame sušilti
Iš visų pasviečių svetimų.

Bernardas Brazdžionis
„Apie gimtinę”

Š. m. birželio mėn. 27 d., tre čia -
die nį, Detroit lietuvių telkinį pasiekė
liūdna žinia, kad anksti rytą Vilniu-
je, sulau kusi 98 metų amžiaus, amži-
nai užmerkė akis uošvė, močiutė,
pro močiutė, krikšto mamytė a. a.
Eugenija Bulotienė. 

Birželio 28 d. velionė buvo pašar-
vota Vilniaus laidojimo namuose
„Nutrūkusi styga”, tą pačią dieną šv.
Mišios buvo aukojamos Palamintojo
Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Bir -
želio 29 d. velionė buvo išlydėta į Čio -
biškio kapines, Širvintų rajone, kur
palaidota a. a. Eugenijos Bulotienės
motina.

Eugenija Bulotienė  gimė  1914
m. spalio mėn. 26 d. Vilniuje. Ji gy-
veno tėvų namuose, netoli Šv. Onos
bažny čios. Vėliau su šeima persikėlė
į Šir vintų rajoną. Kai prasidėjo Ant-
rasis pasaulinis karas, 1944 m. su šei-
ma pasitraukė į Vakarus, gyveno pa-
bėgė lių stovyklose Vokietijoje.

Vėliau Bulotų šeima persikėlė
gyventi į JAV, Detroit, MI. Ten Euge-
nija Bulotienė iš karto įsitraukė į
lietuvių visuomeninę veiklą. Ji buvo
tautinin kė, nuo 1950 m. pradėjusios
veikti Vil niaus krašto lietuvių sąjun-
gos (VKLS) Detroit skyriaus valdy-
bos, vėliau – Centro valdybos narė,
VKLS vicepirmininkė bei Michigan
valstijos padalinio pirmininkė.

Nuo 1965 m. Bulotienė buvo Tau -
tos fondo įgaliotinė Detroit, MI. Ji da -
lyvavo VLIK’o baigiamajame seime
1991 m. Čikagoje, o 1992 m. – Vil niuje.
Bulotienė labai rūpinosi rytų Lietu-
vos lietuviškomis mokyklomis, dau-
gelį jų pati aplankė, rinko aukas joms
ir pati aukojo. Savo sūnaus Ramučio
Bulotos atminimui įkūrė fondą mo-
kykloms šelpti.

Velionė priklausė ir kitoms lietu-
vių organizacijoms: BALF’o 76-tam
skyriui Detroit (valdybos narė), Sta -
sio Butkaus šaulių kuopai, Dariaus
ir Girėno klubui, Detroit lietuvių
organizacijų centrui (DLOC), Lietu-
vių Bendruomenei, Detroit lietuvių
kul tū ros klubui, Wayne State Uni-
versity Lietuvių kambario komite-

tui, Paverg tų tautų komitetui (kur,
atstovaudama lietuviams, talkinin-
kavo ir dirbo įvairiose mugėse, fes-
tiva liuose), „Lietuviško balso” radijo
klubui. Bulotienė buvo uoli ir darbšti
Šv. Antano lietuvių parapijos ben-
druomenės narė. Ji priklausė  Alto-
riaus draugijai, Gyvojo r ožan čiaus
draugijai, nuolat talkininkavo ir pa-
gelbėdavo buvusiai vyriausiai pa -
rapijos šeimininkei a. a. Pran ciš kai
Televičienei.

Bulotienė rėmė skautus, Lietu -
vos vyčių padalinį „Pagalba Lietu -
vai”, „Lietuviškų melodijų” ir „Ame -
rikos lietuvių balso” radijo progra-
mas, renginius bei minėjimus. Jos
rū pesčiu ir lėšomis Lietuvoje buvo
išleistas poeto Stasio Jakšto (1906–
1979) dvitomis „Manoji Lietuva”
(2000) ir „Gimtinės takais” (2001). 

Daugiau nei 30 metų Bulotienė
dirbo Henry Ford ligoninės labora-
torijoje Detroit, MI. Laisvalai kiu mė-
go klasikinę muzikų, lan kė koncer-
tus, skaitė. Ji buvo pui ki siuvėja.

Ilgėdamasi Tėvynės 2006 m. rug-
pjūtį grįžo į savo gimtajį Vilnių. Savo
darbus ir meilę ji skyrė Tėvynei Lie-
tuvai ir jos žmonėms. Ilsėkis ramybė-
je, Vilniaus dukra, visuomenininke,
veikėja a. a. Eugeni ja Bulotiene.

Giliame nuliūdime liko krikšto
dukra Ona Barauskaitė iš Vilniaus,
marti Valen tina Bulotienė iš Red-
ford, MI, anūkas Antanas Bu lota su
šeima, gyvenantis Colorodo, bei Šv.
Antano parapijos bendruo menė Det-
roit, MI. 
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Projekto vadovas V. Toleikis (d.) su prof. V. Landsbergiu.

Eugenija Bulotienė.

Vil niaus šv. Kristoforo gimnazija
ruošiasi tarptautiniam projektui
,,Lietuva Izraelyje. Kibbutz 2012”. Tai
dvejų metų trukmės projektas, ku-
riuo gimnazijos moksleiviai sieks
kuo plačiau susipažinti su Lietuvos
žy dų kultūra, jos skausmingu likimu
ir Lietuvos žydų indėliu, kuriant Iz-
raelio valstybę, ieškant istorinių są-
sajų tarp lietuvių nacionalinio atgi-
mimo bei sionizmo judėjimo. 

Tai pirmoji tokia grupė iš Lie-
tuvos per 22 Nepriklausomybės me-
tus, kurią sudaro ne žydų kilmės Lie-
tu vos Respublikos piliečiai, o etni-
niai lietuviai, 17–18 metų mokslei-
viai, jau antri metai nuosekliai besi-
domintys Lietuvos ir Vilniaus isto-
riniu paveldu, iški lio mis miesto as-
menybėmis bei Lie tuvos žydų liki-
mu. Tai gerai paruošta, aukštos mo-
tyvacijos jaunimo komanda, galinti
puikiai at sto vauti jaunajai Lietuvos
kartai bei vilniečiams Izraelyje.

Šią vasarą rugjūčio 5–17 dieno-
mis 18 žmonių grupė vyksta į Hat-
zerim  kibutzą, ne toli Beer Ševo mies-
to. Grupę sudaro: 13 moksleivių, 2
studentai, 3 pedagogai. Projekto
autorius ir jo vykdytojas – Vilniaus
Šv. Kristoforo gimnazijos mokytojas
Vytautas Tolei kis. 

Projekto dalyviai dirbs kibuce
bei susipažins su šalimi, ypač Izra -
elio jaunimu, su kuriuo kartu bus
įgyvendinama visa 12 dienų trukmės
programa. Tuo pačiu bus kuriamas
filmas ,,Lietuva Izraelyje”, kurio pag -

rin dinė tema – Lietuvos ir Izraelio
istorinės paralelės jaunimo akimis.
Jau nufilmuoti du pirmieji epizodai
Kaune apie iškiliąją Izraelio poetę
Lėją Goldberg ir ORT įkūrėją Leoną
Bramsoną. Tokiu būdu visi projekto
,,Lietuva Izraelyje. Kib butz 2012”
rėmėjai taptų ir filmo rėmėjais.

Labai prašyčiau paremti pagal
galimybes projektą. Projekto daly -
viai nėra dirbantys, o jų tėvai ir mo -
kytojai nėra dideles pajamas uždir-
bantys asmenys, todėl jie finansiškai
nepajėgūs patys susimokėti už gali-
mas išlaidas. Vien kelionės bilietams
reikalinga 27,047 Lt su ma. Todėl bet
kokio dydžio finan sinė parama yra
labai laukiama.

Visi trys mokytojai vyks savo
atostogų sąskaita ir dirbs be atlygio.
Tai pedagogų įnašas į projektą. Abi
studentės yra baigusios Vil niaus šv.
Kristoforo gimnaziją. Vie na paruoš
fotoparodą apie Izraelį, kita – repor-
tažus apie Izraelį bei projekto eigą
internetiniame puslapyje Bernardi-
nai.lt.

Paramą galima pervesti į gima-
nzijos labdaros ir para mos fondą:
Gavėjas: Vilniaus m. 9-os vid. mokyk-
los labdaros ir paramos fondas; ga-
vėjo bankas: AB Vilniaus ban kas;
sąsk. Nr. LT 217044060001571993; Vil-
niaus banko kodas 70440; identifi-
kavimo kodas 125778476.

Bet kokios detalesnės informaci-
jos teiraukitės pas projekto va dovą
mokytoją Vytautą Toleikį: vytau-
tas.barva@gmail.com arba tel. +370-
6994-3686.

Jaunimo�kelionė�į�Izraelį
VYTAUTAS TOLEIKIS

Sudiev,�Lietuvos�tautininke�
a.�a.�Eugenija�Bulotiene

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Atkelta iš 3 psl.
Regiu kryptingą norą įbauginti

kritiškai rašančius žurnalistus, ko-
mentatorius, apžvalgininkus. Jei ne-
būtų noro pažaboti kritišką mintį,
Lietuvoje galiotų nuostata, jog pri-
vataus kaltinimo tvarka žurnalistai
bei komentatoriai baudžiami tik iš-
skirtiniais atvejais. Mat visas civili-
zuotas pasaulis nuomonę viešai reiš-
kiančių ir net klaidingus faktus pa-
teikiančių asmenų neprilygina kri -

minaliniams nusikaltėliams. Civili -
zuotas pasaulis mano, kad klaidinan-
tis straipsnis, tegul ir labai skaudus,
nėra tapatu žmogžudystei, prievarta -
vimui ar vagystei stambiu mastu.
Meluojančius ar duomenis iškrai -
pan čius žurnalistus bei apžvalgi-
ninkus demokratinių valstybių teis-
mai bau džia tik pagal civilinio ko-
dekso straips nius. Lietuva, remda-
masi tokių teisė jų kaip Macevičienė
praktika, žingsniuoja atgalios.

Žurnalistų bauginimo metas

Joana Tautvila, gyvenantis Lake Villa, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Eufemija  E. Steponis, gyvenanti Seven Hills, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Projekto ,,Lietuva Izraelyje. Kibbutz 2012”  dalyviai – gerai paruošta, aukštos motyvaci-
jos jaunimo komanda, galinti puikiai at sto vauti jaunajai Lietuvos kartai bei vilniečiams
Izraelyje.
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� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos 11 d.,
2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk -
lą, kur bus rodomas filmas apie le gen -
dinį lakūną Feliksą Vaitkų.  

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chi cago, IL) sekmadienį, lie-
pos 22 d.,  po 10:30 val. r.  šv. Mišių
vyks paskaita, skirta Maironio 150-
osioms metinėms. Paskaitą ,,Pažįsta -
mas ir nepažįstamas Maironis” skaitys
,,Drau go” redaktorė Laima Apanavičie-
nė. Po minėjimo – kavutė.

� Čikagiečių Zarasų klubas liepos 24
d., antradienį, organizuoja kelionę į ka -
zi no ,,Four Wind” Michigan valstijoje.
Pa keliui aplankysime Šv. Onos bažnyčią
(Beverly Shores, IN). Prašome užsire gis -
truoti iki liepos 14 d. Vyksime autobusu,
kuris yra vėsinamas. Daugiau  informa-
cijos gauti ir užsiregistruoti galite tel.
773-247-5944 (Dalė) arba 773-776-
4600 (Audra).

�  Liepos 12 d. 2 val. p. p. First Con g -
re ga tional Church (2345 Channing Way,
Ber keley, CA) koncertuos merginų
choras iš Lie tuvos ,,Kivi”. Koncertas –
nemokamas. Cho ristai būtų dėkingi už
ne  didelę fi nansinę paramą kelionės iš -
lai doms padengti. Aukas po koncerto
galima perduoti choro vadovei Danguo -
lei Auk se lienei. 

� Liepos 15 d. minėsime Dariaus ir Gi -
rė no 79-ąsiais žygio metines. Minėjimas
prasidės liepos 15 d. 10 val. r. prie pa -
min klo ,,Lituanica” (Marquette Park).
10:30 val. r. – šv. Mišios Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Mi  nėjimo tęsinys vyks Beverly Shores,
IN. Šv. Mišios už Darių ir Girėną bus au -
ko  jamos 1 val. p. p. (Čikagos laiku) Šv.
Onos bažnyčioje  (433 E. Golf wood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301). ,,Li thua ni -
ca” parke (E. Ripplewater Ave., Beverly
Sho res, IN 46301) 2 val. p. p. vyks mi -
nė  jimas, kuria me dalyvaus miestelio
val džios atstovai, JAV ir LR ka riuo menės
vetera nai, lietuviškų organizacijų atsto-
vai, bendruomenininkai, vie tos lietuviai
ir svečiai. Po minėjimo – šventinis pa -
ben dravimas, gros R. Pumputis, vyks
maudynės Michigan ežere ir pliažo tink -

linio varžybos Dariaus ir Girėno taurei
lai mėti. No rin čius dalyvauti varžybose
pra šome re gistruotis tel. 630-455-9999
arba el. paštu: makselis@Yahoo.com.

� Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, rengia-
ma penktoji Lietuviško paveldo diena
The An thracite Heritage Museum (159
Cedar Ave., Scranton, PA 18505). Bus
rodoma nufilmuota Charles Halka opera
„Ju lius”. Meninę programą atliks solistė
Ma rytė Bizin kaus kas, akompanuos Mi -
chael N. Andrew. Operos plakatą sukūrė
dai lininkė Ada Sutkuvienė. Įėjimas 5
dol. Tel. pasiteirauti 570-963-4804.

� Kviečiame rugpjūčio 8–28 dienomis
d. apsilankyti vaikų meno parodoje
,,Mul ticulture Multimedia”, kurioje daly-
vauja ir lietuvaitės Ona, Ūla ir Aušra
Prene vi čiūtės. Paroda veiks National
Association of Women Artists, Inc. (80
Fifth Ave., suite 1405 NYC, NY 10011)
Priėmimas – rugpjūčio 16 d. nuo 5 val.
p.p. iki 7 val. v. Galerijos dar bo valan-
dos – antradienis-penktadienis nuo 10
val. r. iki 5 val. p.p. Tel. pasi tei rauti
212-675-1616. Daugiau apie paro dą
sužinosite: www.thenawa.org 

� LSS Atlanto rajono 2012 m. skautų
sto vykla vyks rugpjūčio 12–19 d.
,,Camp Resolute” (75 Hudson Rd. Bol -
ton, MA 01749. Stovyklavimo formas
su mokesčiu siųskite iki liepos 15 d.
stovyklos iždininkei Naidai Šnipas-Joh n -
son, 33 Turner St., Millis, MA 02054;
čekį rašykite: Lithuanian Scouts Asso -
cia tion, Inc. vardu. Daugiau informaci-
jos gausite tel. 508-376-1953 arba e.
paštu atlanto_rajonas @yahoo. com

� Neringoje rugpjūčio 19–26 dienomis
vyks stovykla suaugusiems. Programoje:
Katalikybės pagrindai, šv. Rašto pažini-
mas, maldos būdai, diskusijos aktua -
liais klausimais. Dalyvaus dr. Aurelie A.
Hagstrom, STD, Providence Dominican
Co llege dėstytoja, ir kapelionas kun. To -
mas Karanauskas iš Los Angeles lietuvių
šv. Kazimiero parapijos. Programą ko or -
dinuoja seselė Ignė. Kviečiame regist -
ruotis iki liepos 19 d. el. paš tu: dana@
neringa.org. Programos klausimais kreip  tis
į seselę Ignę (sesigne@gmail. com arba
tel. 860-928-7955). Kitais klausi-
mais – į stovyklos vedėją Reginą Kul bis
(regina@neringa.org arba tel. 978-582-
5592).

IŠ ARTI IR TOLI...

Mūsų laikraščio talkininkai Eugenija ir Laurynas Misevičiai XIV Lietuvių šokių šven-
tėje siūlė įsigyti lietuviškų filmų, dainų įrašų, knygų ir kitokių prekių. Jų stalas visą
laiką buvo apsuptas pirkėjų.                                              

Laimos Apanavičienės nuotr.

XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje liepos 1 d. buvo ne tik šokama. Žiūrovai ir
šokėjai domėjosi ,,Draugo” laikraščiu, o kai kurie jį net užsiprenumeravo.
Nuotraukoje: Loreta Vainius pratęsia ,,Draugo” prenumeratą.                                                                                       

Čikagoje koncertavo atlikėjas Vygantas Kazlauskas su grupe – Nerijus Bakula (akordeonas), Audrius Piragis (gitara) ir Tomas Varnagiris (gitara). Sekmadienį, liepos 8 d.,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salė buvo pilnutėlė. Klausytojai negailėjo plojimų atlikėjams iš Lietuvos.                    Inos Stankevičienės nuotr. 

Baliutavičių šeima Boston šokių šventėje (iš k.): Mantė ir  Viltė Baliutavičiūtės su
tėveliais Dainora ir Audriumi. Mantė baleto šokiu atidarė XIV Lietuvių tautinę šo-
kių šventę.                                                                            


