
Vilnius (ELTA) – Lietuvai nau-
dinga turėti vieną stipresnę išeivijos
organizaciją, kuri galėtų pasaulyje
vienyti kitas lietuvių organizacijas,
teigia Vilniuje susirinkę Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) atsto-
vai. ,,Taip daro visos didelės stiprios
tautos, pradedant lenkais, baigiant
rusais, investuojami didžiuliai pini-
gai, kad būtų išvengta susiskaldymo
ir kad diaspora galėtų veiksmingai
politiškai įtakoti savas vyriausybes
ir taip padėti savai šaliai”, – rug-
pjūčio 7–10 d. Vilniuje vykstančiame
PLB Seime pabrėžė šios organizaci-
jos valdybos narys Petras Maksima-
vičius (Lenkija).

Pasak P. Maksimavičiaus, žiūrint
iš Lietuvos valstybės pozicijų, PLB
turėtų būti reikalinga ir reikėtų in-
vestuoti į jos stiprinimą. ,,Aišku, rei-
kia mums truputį kantrybės ir dau-
giau laiko suprasti (...), kad ta valsty-
bės politika užsienio lietuvių atžvil-
giu būtų suformuota. Todėl kartais ir
iškyla daug klausimų, kaip ir mums
PLB valdyboje, dirbant su Lietuvos
įstaigomis, kuomet neprieinama ben-
dros išvados ar vieni kitų nesupras-
davom”, – sakė Seinuose gyvenantis

P. Maksimavičius. 
,,Kad tokio supratimo nėra, rodė

dalies Lietuvos politikų ir visuome-
nės reakcija ir pasipiktinimas, ko
užsienio lietuviai gali norėti ar tikė-
tis iš Lietuvos, ko dar jiems trūksta...

Bet tai parodo ką kita – būtent tar-
pusavio nepasitikėjimą, nors oficia-
liai visur yra deklaruojama, kad esa-
me viena integrali lietuvių tauta”, –
teigė Lenkijos lietuvių atstovas.
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Vilnius (ELTA) – Vidaus reikalų
ministras Artūras Melianas paskir-
tas kitais metais Klaipėdoje vyksian-
čių IX Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nių (PLSŽ) organizacinės darbo gru-
pės vadovu – tokį sprendimą priėmė
Ministro pirmininko institucija.

2013 m. vyksiančių IX PLSŽ or-
ganizacinė darbo grupė sudaryta sie-
kiant įgyvendinti „Globalios Lietu-
vos” – kūrimo 2011–2019 m. progra-
mą, kurios viena iš priemonių yra
skatinti užsienio lietuvius tęsti spor-
to tradicijas ir dalyvauti pasaulio
lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje.
Pagrindinis šioje darbo grupėje dirb-
siantiems žinovams keliamas užda-
vinys – parengti IX PLSŽ priemonių
planą ir organizuoti jo įgyvendini-
mą. Planuojama, jog darbo grupė dirbs
keletą mėnesių, o apie darbo rezulta-
tus Ministro pirmininko tarnyba bus
informuota iki šių metų spalio 1 d.
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PLB Seimas: Lietuvai naudinga turėti vieną
stipresnę išeivijos organizaciją 

Šiuo metu PLB vadovauja Regina Narušienė.                     Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

PLSŽ rūpinsis ministro
A. Meliano darbo grupė 

Vilnius (ELTA) – Vilniuje atku-
riamų Valdovų rūmų trečio aukšto
Reprezentacinėje salėje baigtas tapy-
ti frizas su 23 Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštytės herbais. Tai XVI–
XVII a. žymiausių Abiejų Tautų Res-
publikos giminių heraldika, priski-
riama Renesanso epochai. Valdovų
rūmų lankytojai galės grožėtis 9 lie-
tuviškos ir 14 lenkiškos kilmės sieni-
nės tapybos herbais. Salėje bus gali-

ma išvysti garsių Lietuvos giminių –
Radvilų, Chodkevičių, Sapiegų, Goš-
tautų ir Tiškevičių bei kitų didikų
herbus. Pasak Valdovų rūmų para-
mos fondo direktorės Valentinos Ka-
zėnaitės, heraldinis frizas atkurtas
remiantis autentiškais Renesanso
epochos gobelenų, reljefų, graviūrų,
vitražų pavyzdžiais. 

Penktadienį naujasis frizas su
herbais ir kiti Valdovų rūmų para-

mos komiteto JAV finansuoti objek-
tai – Tūkstantmečio varpas ir Saulės
laikrodis – bus pristatyti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Seimo bai-
giamajame posėdyje, kuris rengia-
mas Valdovų rūmuose. Frizo projek-
tas įgyvendintas pagal istoriko dr.
Edmundo Rimšos pateiktus pasiūlyt-
mus. Finansavimą skyrė Valdovų
rūmų paramos fondo JAV komite-
tas.

Valdovų rūmus papuošė JAV lietuvių finansuotas herbinis frizas

Boksininko E. Petrausko saujoje – olim-
pinis medalis. 

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Boksininkas 
E. Petrauskas 

užsitikrino olimpinį
medalį

Londonas (ELTA) – Lietuvos
boksininkas Evaldas Petrauskas
Londono olimpinėse žaidynėse užsi-
tikrino mažiausiai bronzos medalį.
Jaunimo olimpinių žaidynių čempi-
onas 20-metis šilutiškis svorio kate-
gorijos iki 60 kg ketvirtfinalyje rug-
pjūčio 6 d. 16:14 (6:5, 6:4, 4:5) įveikė
2009 metų pasaulio čempioną 28-erių
metų italą Domenico Valentino ir
pateko į pusfinalį. 

E. Petrauskas dėl kelialapio į
baigiamąjį etapą rugpjūčio 10 d. ko-
vos su 27-erių metų Pietų Korėjos
atstovu Han Soonchul. 



Pastaraisiais� dešimtmečiais� išplė-
totos� skaitmeninės� technologijos� pa-
mažu�apima�visas�žmogaus�gyvenimo
sritis.�Šią�savaitę�gavome�žinią�iš�Romo
Sakadolskio,� kad�Mažvydo� biblioteka
baigė� skaitmeninti� JAV� leistą� žurnalą
,,Metmenys”.� Bibliotekas� ir� kitas� at-
minties� institucijas,� saugančias� kultū-
ros� paveldą,� kurti� skaitmenines� pro-
gramas� skatina� tarptautinės� organi-
zacijos,� tokios� kaip� UNESCO,� IFLA,
LIBER� ir� kt.� Šios� programos� užtikrina
ne� tik� patikimą� sukauptų� vertybių
saugojimą�bet�ir�jų�pateikimą�vartoto-
jui�jam�priimtina�forma.�Pradėjus�skait-
meninimo� darbus� vyravo� nuomonė,
jog� pagrindinis� vykdomų� programų
uždavinys� –� dokumentų� apsauga.
Šiuo� metu� vykdomi� kur� kas� platesni
uždaviniai�–�kultūros�paveldo�apsauga
ir� sklaida,� mokslo� žinių� kaupimas� ir
prieigos� prie� jų� organizavimas� ir� t.� t.
Tad� belieka� džiaugtis,� kad� mums� at-
siveria� prieigos� galimybės� prie� įvai-
riausių�šaltinių,�tarp�jų�–�ir�lietuviškų.�
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Redakcijos žodis Kol laukiame
i š s a m e s n i ų
žinių ir įspū-

džių iš šią savaitę
Vilniuje vykstančio
Pasaulio Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s
(PLB) Seimo daly-
vių, pažiūrėkime,
kokiomis nuotaiko-
mis prasidėjo suvažiavimas, į kurį,
kaip teigia Lietuvos naujienų agen-
tūros, iš įvairių žemynų ir valstybių
atvyko apie 190 lietuvių. 

Šiame jau 14-tą kartą kas treji
metai šaukiamame PLB Seime Jung-
tinių Amerikos Valstijų lietuviams
atstovauja 32 jų atstovai (du iš jų ne-
dalyvauja). Šalia tradiciškai gausios
JAV atstovų grupės, šįkart PLB Sei-
me gausiai dalyvauja ir Rusijos lietu-
viai. Į tai dėmesį atkreipė suvažiavi-
mo dalyvius pasveikinusi Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkė Jani-
na Degutienė, beje, LR Seime atsto-
vaujanti užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams (išrinkta Vilniaus Nauja-
miesčio rinkimų apygardoje). „Daž-
nai minėdami išeiviją galvojame tik
apie gyvenančius Vakaruose, – paste-
bėjo Degutienė. – Tačiau matydami
tokią gausią delegaciją iš Rusijos,
mintimis grįžtame į laikus, kai daug
lietuvių buvo priversti emigruoti į
Vakarus, tačiau labai daug mūsų
žmonių buvo taip pat prievarta išvež-
ti į Rytus, į Sibirą.”

Pirmąją posėdžių dieną, rugpjū-
čio 7-ąją, Lietuvos žiniasklaida ir vėl
kibo prie ,,karšto” dvigubos piliety-
bės klausimo. Deja, šis klausimas jau
senokai yra atvėsęs – įstrigęs Lietu-
vos Konstitucijos pinklėse. Šiuo klau-
simu kalbinama PLB valdybos pirmi-
ninkė Regina Narušienė, šiais metais
paliekanti PLB vadovės pareigas,
išsakė viltį, jog gal naujas Seimas pa-
keis Pilietybės įstatymą ir įteisins
dvigubą pilietybę. Narušienės nuo-
mone, klausimas tėra, kada bus poli-
tinė valia tai padaryti. ,,[Jei] Šiame
Seime jos nebuvo, tai nereiškia, kad
kitame Seime irgi nebus”, – sakė ji.

Ji dar kartą pakartojo šiuo klau-
simu PLB užimamą tvirtą poziciją,
pasak kurios, Pilietybės įstatymas,
kuriame būtų galimybė šalia Lietu-
vos pilietybės turėti ir kitos šalies
pilietybę, yra tautos tęstinumo klau-
simas, o ne tik dvigubos pilietybės
reikalas. Pasak Narušienės, vertimas
žmogų rinktis tik vieną pilietybę yra
jo prigimtinės teisės atėmimas. Skir-
tingai nuo Lietuvos politikų ir Lietu-
vos Konstitucijos žinovų, Narušienė
taip pat įsitikinusi, jog dvigubą pilie-
tybę galima įteisinti įstatymu, ne-
keičiant Konstitucijos.

Su tuo kategoriškai nesutinka
PLB Seimo atidaryme dalyvavę Sei-
mo pirmininkė ir buvęs LR preziden-

tas Valdas Adamkus, abu pabrėžę,
kad, norint leisti Lietuvos piliečiui
turėti ir kitos šalies pilietybę, būtina
keisti Konstituciją. Mat pagrindi-
niame šalies įstatyme numatyta, jog,
išskyrus įstatymo numatytus atski-
rus atvejus, niekas negali būti kartu
Lietuvos Respublikos ir kitos valsty-
bės pilietis. Be to, ši nuostata įrašyta
pirmajame Konstitucijos skirsnyje,

kuris gali būti keičiamas tik referen-
dumu. Vis dėlto Adamkus ragino ne-
daryti iš to politikos. Jis pastebėjo,
jog susidariusi įtampa yra lengvai
išsprendžiama. ,,Dviguba pilietybė, –
pastebėjo Adamkus, – niekam neken-
kia.”

Nuomonės išsiskyrė ir lietuvių
emigracijos ir sugrįžimo klausimu.
Dalyvius pasveikinusi Degutienė tei-
gė įsitikinusi, jog dalis pastaraisiais
metais iš Lietuvos emigravusių žmo-
nių tikrai grįš į tėvynę. Ji atkreipė
dėmesį, kad kai kurie lietuviai, studi-
javę užsienyje ar pasibaigus jų termi-
nuotoms darbo sutartims, parvyksta
namo ir įsidarbina čia net už gerokai
mažesnį atlyginimą. Tiesa, Seimo
pirmininkė mano, jog didesnės grįž-
tančiųjų bangos dar reikės palauk-
ti.

Tuo tarpu PLB valdybos pirmi-
ninkė galvoja, jog, ar lietuviai grįš,
ar ne, priklausys nuo pačios Lietuvos
veiksmų. Ji priminė prieš ketverius-
penkerius metus atliktą naujųjų emi-
grantų apklausą, kurios metu klaus-
ta, ar jie planuoja kada nors grįžti į
Tėvynę. Pasak Narušienės, 97–98

proc. apklaustųjų at-
sakė teigiamai, ta-
čiau paklausti, kas
turėtų įvykti, kad jie
grįžtų, jie nežinojo,
ką atsakyti. ,,Dalis
sakė, kad kai surinks
užtektinai lėšų, kai
gaus pensiją ar kas
nors kitas pasikeis,

bet dauguma nežinojo”, – sakė PLB
vadovė. Narušienė mano, jog emig-
rantų grįžimas priklausys nuo Lie-
tuvos valdžios politikos. ,,Aš saky-
čiau, tai priklausys nuo Lietuvos – ar
ji iš tikrųjų nori pakviesti juos grįžti,
ne vien kalbėti, o veiksmais įrodyti,
kad jie laukiami”, – kritikavo dabar-
tinės Lietuvos vyriausybės politiką
emigracijos atžvilgiu Narušienė.

Kritikos pažerta ir antrąją Seimo
dieną, kalbant apie PLB, kaip organi-
zacijos, svarbą ir vietą Lietuvos gy-
venime. Kaip pastebėjo PLB valdybos
narys, Lenkijos lietuviams atstovau-
jantis Petras Maksimavičius, ar dar
reikalinga pasaulio lietuvius vieni-
janti organizacija, kaip ji suvokiama
Lietuvoje bei jos likimas, priklauso
nuo Lietuvos valstybės požiūrio. Kad
kol kas tokio supratimo nėra, Maksi-
mavičiaus nuomone, rodo dalies Lie-
tuvos politikų ir visuomenės reakcija
ir pasipiktinimas, ko užsienio lie-
tuviai gali norėti ar tikėtis iš Lietu-
vos, ko dar jiems trūksta. ,,Bet tai, –
pastebėjo Lenkijos lietuvis, – parodo
ką kita – būtent tarpusavio nepasiti-
kėjimą, nors oficialiai visur yra dek-
laruojama, kad esame viena integrali
lietuvių tauta.”

Apie būtinybę ieškoti naujų
būdų, kurie padėtų Lietuvos diaspo-
rai įsitraukti į valstybės gyvenimą,
nes senieji ne visuomet yra veiks-
mingi, kalbėjo Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministrė Asta Skaisgirytė
Liauškienė. Seimo dalyviams pris-
tatydama ,,Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į valsty-
bės gyvenimą – kūrimo programą,
kertinėmis Lietuvos diasporos poli-
tikos įgyvendinimo priemonėmis ji
įvardijo diasporos profesionalų tink-
lo plėtotę, pastaruoju metu pagreitį
įgaunančias mentorystės ir užsienio
lietuvių stažuočių Lietuvoje progra-
mas, suteikiančias galimybę ,,protų
nutekėjimą” paversti vaisingu ,,pro-
tų apykaitos” procesu.

Šio Seimo metu tai pat bus aptar-
ti dabarties išeivijos ir Lietuvos aktu-
alijos, Lietuvos valstybės požiūris į
emigrantus, PLB ateitis, lietuvių
švietimas bei lietuvių žiniasklaida
užsienyje, ryšiai su gimtine ir jos
institucijomis, dabartinė emigracijos
raida, dvigubos pilietybės klausimas.
Bus renkama nauja PLB valdyba ir
pirmininkas(ė).

PLB Seimas: pirmieji 
įspūdžiai iš toli
DALIA CIDZIKAITĖ

14-ojo PLB Seimo dalyviai posėdžiauja LR Seimo rūmuose.   Jono Česnavičiaus nuotr.

14-ame PLB Seime dalyvaujantys valdybos nariai.                                               ELTA nuotr.
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Turintys progą stebėti Londone
vy kstančias 2012 metų vasaros
olimpines žaidynes patyrė, kad

tai – milijardus dolerių kainuojantis
spektaklis. Renginys sutraukė apie
14,000 atletų iš 204 kraš tų, besivar-
žančių 26 sporto ša kose. Dauguma
aukso medalių laimėtojų uždirbs di-
dokas sumas iš rekla minių sandėrių
ar kitokių su tar čių.

Visa tai daugeliui žmonių atrodo
gerokai nutolę nuo kilnių pirmųjų
olim pi nių žaidynių, vykusių prieš 30
šimt mečių šventame miškelyje Olim-
pia, ramiame Graikijos slėnyje.  Tos
žaidynės buvo pasiaukojan čio spor-
tinio kilnumo, kurį moder nios olim-
piados judėjimo pradinin kai siekė
kopijuoti, simbolis.

Amerikietis žurnalistas William
Ecenbarger straipsnyje, paskelbtame
,,The Philadelphia Inquirer” š. m. lie -
pos 22 d. laidoje, teigia, kad istorikai,
tyrinėjantys senovės olim pines žai-
dynes, randa daug panašumų su mo-
dernių laikų olimpinėmis žaidynė-
mis. Jo teigimu, daug kas apie senųjų
laikų olimpines žaidynes yra netiesa
arba yra modernių laikų išsigalvoji-
mas. Tariami senoviškumą ideali -
zuojantys mitai yra prancūzų aris-
tokrato barono Pierre de Coubertin
palikimas, kuris, atkurdamas moder-
nias olimpines žaidynes, žiūrėjo pro
,,spal votus” akinius. Iki šių dienų tie
mitai patvariai lai kosi.

Imkime kad ir olimpinės dvasios
sąvoką. Yra absurdiška senovės
olimpiadas laikyti sportininkų broly-
bės ir tautų taikos pavyzdžiu. Olim -
pinės paliaubos, kurios prasidėjo
apie VIII šimtmetį prieš Kristų, drau -
dė dalyvaujantiems miestams-valsty-
bėms kariauti prieš, varžybų metu ir
pa sibaigus penkių dienų festivaliui.

Motyvai buvę praktiški – norėta, kad
atletai ir juos lydintys ,,sirgaliai” ga -
lėtų pasiekti Olympia patys netapę
karo aukomis.

Pasak University of  California
(Ri verside) klasikinių studijų profe-
so rės Wendy J. Raschke, graikų olim-
pinių žaidynių pagrindinis tiks las
buvo paruošti vyrus karui. Tokios
rungtys kaip šuolis į tolį, ieties meti-
mas ir bėgimas (vyrams vil kint šar-
vus) žvelgė kovų linkme. Pati po pu-
liariausia rungtis buvo ,,pancra -
tium”, apimanti imtynes ir boksą,
greičiau primenanti gatvės muš-
tynes. Čia buvo draudžiama tik kan-
džiotis ir išspausti varžovo akis.

Baronas de Coubertin skelbė,
kad olimpiadoje laimėjimas nėra
svar bu, kad ,,svarbiausias gyvenime
dalykas yra ne laimėjimas, o dalyva-
vimas”. Tačiau senovės graikams lai -
mėjimas buvo viskas. Senovės olim -
pinėse žaidynėse antra ir trečia vieta
nebuvo pažymimos. Nelaimė ju sieji
namo sliūkino nepagarboje.

Senovės graikai, norėdami užsi-
tikrinti lai mėjimą, nesidro vė jo ir
sukčiauti. Papirkimai buvo dažnas
at vejis. Eupolos, boksininkas iš Thes -
saly, laimėjo papirkęs savo varžovus.
Calliphus iš Atėnų ,,pamokėjo” prie -
šininkams penkiakovės rungtyje. Im -
tyninkai paslapčia aliejumi išsitep-
davo savo kūnus, kad išvengtų varžo-
vų su griebimo. 

Kiekvienos vasaros olimpiados
metu prisimenama legenda, kaip 490
me tais prieš Kristų atėniečiai sumu -
šė persus Marathono lygumoje. Grai -
kai apie pergalę pranešti į Atėnus
pasiuntė Pheidippides. Šis atbėgęs
sušuko: ,,Džiaukitės – mes nugalėjo -
me” ir mirtinai sukrito. Olimpinio
ma ratono bėgikai šį mitą sustiprina,
bėgdami 26 mylių ir 385 jardų nuoto -
lį.

Įsimintina, kad senovės olimpi -
nė se žaidynėse ilgiausia bėgimo at -
karpa buvo apie tris mylias. Tai, ką
mes šiandien vadiname maratonu,
bu vo sukurta 2,500 metais vėliau. Tai
įvyko 1896 m. Atėnų olimpiadoje,
pami nint bėgimą, kurio greičiausiai
nie kada nėra buvę. Pasak knygos
,,The Olymphic Marathon” autoriaus
David E. Mar tin, 1896 m. atgaivinant
olimpines žaidines Atėnuose pasauli-
niu mastu, organizatoriai  nusprendė
le gen dinei bėgimo rungčiai suteikti
mo dernią realybę.

Pirmųjų modernių maratonų
nuotoliai svyravo tarp 25 ir 27 mylių.
Tiktai 1924 m. buvo nutarta nuotolį
standartizuoti ties 26 myliomis ir 385
jardais – toks nuotolis nubėgtas 1908
m. Londone vykusioje olim piadoje –
nuo Windsor pilies iki ,,Bal to miesto”
stadiono.

Tebevyrauja ir aukso medalio
mi tas, simbolizuojantis mėgėjiško
sporto skaistybę. Pasak Judith Swa -

ddling, dirbančios graikų-romėnų
sky riuje Londono britų muziejuje, se -
novės olimpiadų laimėtojams ,,olim-
pinis žaidimas buvo pasas į šlovę,
turtus, retkartinius honorarus už
dalyvavimą festivaliuose”. Olimpi-
nių rungčių laimėtojams Atėnai mo-
kėjo penkerių metų darbininko algą.
Ta čiau būta ir ,,lengvatų”, kaip, pa -
vyzdžiui, nemokamas maistas visam
gyvenimui. 

Žodis ,,atletas” yra kilęs iš seno -
vės graikų žodžio, reiškiančio ,,žmo -
gų, kuris varžosi dėl apdovanojimo”.
Peršasi klausimas, kokiu pagrin du
atsirado mėgėjiškumo idėja? Moksli-
ninkų teigimu, baronas de Coubertin
nuo pat modernios olimpiados atkū-
rimo pradžios siekė da lyvius žaidy-
nėse riboti tik laisvalaikiu besinau-
dojančiu elitu (leisured elite). Atletai
iš žemųjų socialinių sluoks nių olim-
piadose buvo nepageidaujami. Toks
požiūris skau džiai palietė Amerikos
indėną Jim Thor pe, 1912 m. Stockhol-
me lai mė jusį auksą penkiakovės ir
dešimt kovės varžybose. Olim pinis
komitetas, sužinojęs, kad jis pu siau
profesionaliai žaidė beisbolą ir už-
dirbdavęs 15 dol. per savaitę, pareika-
lavo, kad medaliai būtų grąžinti. De
Couber tin didžiavęsis, kad olimpi-
niai žaidimai yra skirti tik  ,,neprie-
kaištin giems atletams”. 

Šių dienų amerikie čiai yra įsiti-
kinę, kad Thorpe bu vo paaukotas ne-
tikriems graikų die vams. Ypač nuo-
stabu šiandien matyti Lietuvos krep-
šininkus, olimpiadoje žaidžiančius
su milijonus dolerių uždir ban čiais
,,svajonių komandos” krep ši ninkais
iš JAV. Tiesa, šiomis dienomis ir Lie -
tuvos krepšininkai jau yra pasiturin-
tys. Gyvenimas keičiasi, keičiasi ir
požiūris į gyvenimą!

Kartais net sunku suvokti, kaip
Lietuva dar išsilaiko nenus-
kendusi, ne sužlugusi, nesu-

bankrutavusi. Vis dirba, kuria įstaty-
mus, ropščiasi iš duo bės, ieško tiesos
ir teisybės... 

Tačiau kai kurios mūsų pas-
tangos yra kenksmingos ir pražūtin-
gos, prieš taraujančios sveiko proto
dėsniams, vedančios į niekur. Vals-
tybė, ku ri baudžia auką, nes nesu-
geba nu bausti skriaudiko, – pas-
merkta mirčiai. Bet Lietuva bando
įteisinti būtent tokias žaidimo tai-
sykles. 

Prisiminkime, ką neseniai pa -
reiš kė Vilniaus miesto savivaldybės
va dovai. Jie pagrasino, esą nuo šiol
bus baudžiami namų, kurių sienos
nu tepliotos šlykščiais gatvių chuliga -
 nų piešiniais, savininkai. Be abejo,
už bet kokią netvarką, susidariusią
Lie tuvoje, atsakingi mes visi. Taip
nega li būti: kalta – tik valdžia, o vi-
suo menė – nieko dėta. Valdžia ir vi-
suo me nė – du vienas su kitu glau-
džiai su sipynę poliai. Jei valdžia pra-
deda savivaliauti, vadinasi, visuome-
nė leidžia valdžiai nepaisyti įstatymų
arba tiesiog nepajėgia priversti val-
džios laikytis potvarkių, dėl kurių
visuotinai susitarta. Kai susiklosto
tokia ne pavydėtina padėtis, visuome-
nei pirmiausia reikėtų burnoti ne
valdžią, ku ri esą neklauso prašymų
ir įkalbi nėjimų, o save pačią – už be-
jėgiškumą. 

Todėl sutinku, kad atsakomybės
neturėtų baidytis ir ištepliotų būstų
sa vininkai. Vis dėlto pastarojo Vil -
niaus savivaldybės sumanymo, jog
bū tina bausti ištepliotų namų sa vi -

ninkus už tai, kad jie teplionių ne nu-
plauna ar nenugramdo, nesuvokiu.
Juk ištepliotų būstų savininkai –
aukos. Tikrieji kaltininkai – ne ištep -
liotų būstų savininkai. Būstų savi -
nin kai neprivalo kiaurą parą sekti,
budėti, saugoti. Galų gale pastebėję
chuliganus būstų savininkai nepriva-
lo bėgt gaudyti tepliotojų. Tai atlikti
privalo viešosios tvarkos sergėtojai.
O jei Vilniaus viešąja tvarka besirū -
pi nančios institucijos nepajėgia pa -
žaboti tepliotojų, jei subjaurotų sienų
mieste kaskart vis daugiau, vadinasi,
sostinės valdžia nepajėgia atlikti
savo tiesioginių pareigų. 

Ką tokiais atvejais darytų protin-
ga valdžia? Neskubėtų atsistatydinti,
neskubėtų nieko bausti. Pirmiausiai
pultų tirti, kodėl gatvių ,,dailinin -
kus” taip sunku sugauti bei atpratin-
ti nuo blogojo įpročio – teršti mūsų
sos tinės gatves ir kiemus. Ir tik išsi-
aiškinusi tikrąsias priežastis protin-
goji valdžia imtų ką nors bausti. Bet
pirmiausia baustų save, įskaitant ir
sos tinės merą, ir viešosios tvarkos
patrulius. 

Neatmesčiau tikimybės, jog bent
dalį atsakomybės dėl teplionių priva -
lėtų prisiimti ne tik sostinės meras
Artūras Zuokas, ne tik policija, bet ir

Švietimo ir mokslo ministerija, nesu-
gebanti per mokyklas ir gimnazijas
moksleivių įtikinti, jog paišymas ant
namų sienų – itin bjaurus užsiė mi -
mas. Šis pavyzdys – lyg ir smulkme -
na, tačiau labai iškalbinga.

* * *
O štai antrasis pavyzdys. Lietu -

vos Konstitucijoje nurodyta, jog nuo -
sa vybė yra šventa, neliečiama. Vadi-
na si, tas žemės sklypas netoli Vil-
niaus miesto, kurį turi mano pažįsta-
mas, – taip pat šventa, neliečiama.
Tačiau Lie tuvos valdžia nei iš šio, nei
iš to puolė nustatyti tvarką, skelbian-
čią, esą tas žemės sklypas negali būti
ap žėlęs krūmais bei žolėmis. Jei spe-
cialiosios komisijos atstovai paste-
bės, jog minėtas žemės lopinėlis – ne -
nušienautas, o krūmai – neiškirsti,
mano bičiulis galįs sulaukti nemen -
kos piniginės  baudos. 

Gal ir gali Lietuvoje egzistuoti
tokie potvarkiai. Tačiau visuomet
bū tina atkreipti dėmesį į aplinkybę,
jog bausmėmis besisvaidydama val-
stybė nieko doro nepasieks. Arba jei
ir pa sieks, tai pasiekimai bus menki.
Galų gale šis Lietuvos valdžios spren -
dimas, mano draugo įsitikini mu,
prieštarauja Konstitucijai, labai aiš-

kiai apibrėžiančiai, kas yra nuosa -
vybė. Jei netoli Vilniaus esantis že -
mės sklypas – ne Žemės ūkio ministe -
rijos ar Vilniaus rajono savivaldybės
nuosavybė, tai kaip ministerija ar
savi valdybė gali nurodinėti savinin -
kui, kokio aukščio privalo ten želti
žo lė? Juolab grasinti piniginėmis
bau domis? 

Tačiau suvokdamas, jog Lietu-
voje ne visuomet laimi tie, kas teisūs,
mano pažįstamas nusprendė že mės
sklypą apdirbti būtent taip, kaip
nūnai reikalauja valdininkai: nu -
šienavo, krūmus išrovė, medžius iš -
kirto. Dabar jokia komisija, net ir
labai priekabi, jam baudos nepajėgtų
skirti. Reikėtų džiaugtis? Derėtų
verkti. Mat tas žolės ir krūmų kirti-
mas nie kam nenaudingas – nei vals-
tybei, nei savininkui. Atvirai kal-
bant, net ža lingas. Iki tol, kol neatva-
žiavo traktorius, ten augo tikros žmo-
gaus ūgio džiunglės. Ten būta ir žvė-
rių guolių, ir paukščių lizdų, ir pel-
kių su bebrais. Dabar džiung lių nebe-
liko, liko dykra, panaši į tą, kur ią
,,Anykščių šilelyje” aprašė An tanas
Baranauskas.

* * *
Trečiasis pavyzdys. Vienos medi -

kų profesinės sąjungos vadovė, dir -
ban ti Vilniaus Karoliniškių polikli -
nikoje, nesutaria su šios įstaigos va -
dovybe. Omenyje turiu profsąjungine
veikla užsiimančią Albiną Kavaliaus -
kaitę. Vieną dieną Kavaliauskaitė pa -
kvietė mane į savo darbovietę, kad
pa matyčiau, kur ji, atėjusi į darbą,
verčiama persirengti. Ogi tvankiame
rūsyje.                  Nukelta į 6 psl.

Kelias, 
vedantis į niekur
GINTARAS VISOCKAS

Auksiniai olimpinių 
žaidynių mitai

ALGIMANTAS S. GEČYS



Indiana po lis lietuviais. Ji, „pasidabi-
nusi” fo to aparatu, įamžino  Boston
šventės įvy  kius. Pasinaudojusi proga
pakviečiau Sigitą plačiau papa sa koti
apie ypatingą Indianapolis lietuvių
veiklą.

– Miela Sigita, gal gali pami-
nėti keletą svarbių tarptautinių
renginių, kuriuo se Tavo vadovau-
jama apylinkė pristatė Lietuvą,
jos tradicijas, kultūrą? 

– Indianapolis Lietuvių Bend-
ruo menė yra palyginti nedidelė, bet
mes bandome pristatyti Lietuvą įvai-
riuo se šio miesto renginiuose. Šiais
me tais lietuviai buvo pakviesti net į
du naujus miesto renginius. Gegužės
26 d. pirmą kartą Lie tuvos vėliava
suplevėsavo viena me iš didžiausių
Amerikoje paradų „Indy 500”, tai įvy-
ko šeštadienį prieš lenktynes. Šio
parado pasižiū rėti susirenka net
300,000 žiūrovų iš visos šalies. Nepai-
sant didžiulio karš   čio, vi sų susirin-
kusių tautų atsto  vai mielai žygiavo
2,4 mylias, ap sirengę savo šalies tau-
tiniais dra bu žiais, pristatydami In-
diana tautų tarybą. Lietuvos vėliavą
nešė buvęs Indianapolis LB pirmi-
ninkas Beleckas. Parade taip pat da-
lyvavo Jono žmona Adrija su dukra
Paulina, mano sūnus ir aš. Jei mūsų
žmonės būtų turėję daugiau lietuvių
tautinių drabužių, būtume užpildę
visą aštuo nių žmonių eilę. Gal kitais
metais mums tai pavyks padaryti.
Parado įra šą buvo galima pamatyti
per vieti nę WISH-TV ir per „NBS
Sports Net work”.  

Kitas naujas renginys, ties ku-
riuo šiuo metu dirbame, yra Rytų
Europos projektas. Šiuo projektu sie -
kiama supažindinti bibliotekos lan -
ky tojus su Rytų Europos šalimis, jų
tradicijomis, kultūra ir vietinėmis
šių šalių bendruomenėmis. Lietuvos
ir kitų šalių stendai bus pristatomi
rugsėjo ir spalio mėnesiais. Mes bu -
vome paprašyti sudaryti angliškai
parašytų apie Lietuvą knygų, išleistų
CD ir DVD sąrašą, kurį biblioteka

naudos papildydama savo rinkinius.
Biblioteka įsipareigojo pa ruoš ti
renginio reklamą, platinti lanksti nu -
kus.

Prieš ketverius metus po ilgos
per traukos vėl dalyvavome Indiana-
polis tarptautiniame festivalyje, ku-
ris vyksta lapkričio viduryje „India-
na State Fair” patalpose. Pui kus ren-
ginys trunka keturias dienas, į jį su-
sirenka tūkstančiai lankytojų. Sve-
čiai ateina ne tik paragauti įvai rių
šalių patiekalų, bet ir pasiklausyti
koncertų, pasižiū rėti gražiai prista -
tomų įvairių šalių stendų. Lietuvos
stendas sulaukia daug lankytojų,
žmonės nori daugiau sužinoti apie
Lietuvos kultūrą, tradicijas, maistą,
šventes. Kiek vienais metais stendų
tema yra vis kitokia. Praėjusiais me -
tais mūsų sten das laimėjo antrą vietą
grupėje „Geriau siai atsakant į te-
mą”. Šiais metais į festivalį jau yra
pakviesti mūsų naujai susikūrę lie-
tuvių tautinių šo kių kolektyvai.

– Kiek žinau, jūsų apylinkėje
nebuvo šokių grupės. Kaip nutiko,
kad į šventę Boston mieste atvy-
kote net su dviem grupėmis?

– Tiesą pasakius, man ir pačiai
dar sunku suvokti, kad į Boston at-
kelia vome net su dviem naujai įsikū -
ru siais lietuvių liaudies šokių kolek-
tyvais: suaugusių grupe „Vijūnas” ir
vaikų grupe „Trepsiukas”. O viskas
prasidėjo nuo vieno klausimo – Aly -
tei Simonaitis, atvedusiai vaikus į
Indianapolis lituanistinę mokyklą
(ILM), paklausus: „Šiais metais šo-
kių šventė bus Boston. Ar važiuo-
jam?” Tėvai su entuziazmu priėmė
naujieną, jei tik šokių vadovė atsiras.
Visų akys nukrypo į Raimon dą Bal-
čiūnienę, kuri jau prieš tai su moky-
toja Adrija Beleckiene ruošė vaiku-
čius Indianapolis tarptau ti niam fes-
tivaliui. Pasak Raimondos, ji – nei
profesionali šokėja, nei šokių moky-
toja, tiesiog jai patinka šokti. Pati
šokti pradėjo nuo šešerių metų, šoko,
kol neištekėjo.        Nukelta į 15 psl.
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Prieš keletą metų nuvykusi ap -
lan kyti savo vyro giminių į In-
dia na polis miestą, stebėjau pa -

 ro domąsias lakūnų varžybas, ku-
riose dalyvavo ir lietuvis lakūnas
Jurgis Kai rys. Ten, didžiuliame lau-
ke, pamačiusi didžiulę trispalvę labai
apsidžiaugiau, kad tūkstantinėje mi-
nioje yra lietuvių, pa laikančių Lie-
tuvos skrajūną. Kaip vėliau sužino-
jau, vėliavą šiam renginiui pasiuvo
pats Indianapolis LB apylin kės tuo-
metinis pirmininkas Jonas Beleckas. 

Praėjus keliems me tams, susi-
pažinau su nauja Indiana po lis apy-
linkės pirmininke Sigita Nus baum.
Su savo bendravarde pir mą kartą
susitikau Čikagoje per pirmąjį JAV
LB apylinkių pirmininkų suvažia -
vimą. Nusbaum pasi rodė esanti ener-
ginga ir kūrybinga jau na bendruo-

menininkė, kuriai vis kas įdomu. Ji
labai įdomiai pristatė savo vadovau-
jamos apylinkės nu veik  tus darbus,
pasakojo apie darnų lituanistinės
mokyklėlės darbą. Visus ypač sudo-
mino Sigitos mokėjimas įsilieti į In-
dianapolis miesto tarptautinių pro-
jektų ruošą.

Šios negausios, bet labai darbš -
čios apylinkės žmonės sugeba pris-
tatyti amerikiečių visuomenei Lietu-
vą ir jos kultūrą. Apie tai Sigita pasa-
kojo ir antrajame JAV LB apylinkių
pir mininkų ir jų įgaliotinių suvažia-
vi me, vykusiame Detroit. Pastaraja-
me suvažiavime Sigitai buvo patikėta
ves  ti darbo grupę. Su užduotimi jau -
na pirmininkė susitvarkė puikiai. 

Boston mieste vykusios XIV Lie-
tuvių tau  tinių šokių šventės metu vėl
su tikau Sigitą, į renginį atvykusią su
visa šei ma – dukra Amilia, sūnumi
Patriku ir vy ru Michael, ir, aišku, su

Indianapolis apylinkė: energinga ir kūrybinga
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Apie�Indianapolis�LB�gyvenimą�pasakoja�jos�pirmininkė�Sigita�Nusbaum

JAV LB Indianapolis apylinkės pirmininkės Sigitos Nusbaum šeima.

Indianapolis lietuvių tautinių šokių vadovė Raimonda Bal čiūnienė su vyru Otonu Balčiūnu, kaimo kapelos „Biru-Bar” vadovu. Specialiai XIV Lietuvių tautinių šokių šventei susi-
būrusios dvi Indianapolis šokių grupės.
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TELKINIAI

Cleveland,�OH

Diplomatinė Seder vakarienė
čių technologijos, biotechnologijos
srityse, trūkumą. Šiuo metu tas skai-
čius yra su mažėjęs iki 27,000.

Dr. Stankus įteikė AJC direkto-
rei Shapiro Amerikos Lietuvių Ta -
rybos studiją apie netoli Lietuvos
sienų Baltarusijoje ir Kaliningrade

numatomas statyti atomines elektri -
nes, kurios kelia grėsmę Lietuvai.
AJC tai rūpi, nes Baltarusijoje ato -
minė jėgainė, būdama itin arti Vil -
niaus, nelaimės atveju grasina pa -
čiam Vilniui, jo gyventojams ir atsi-
gaunančiai žydų litvakų kultūrai.

Šių metų Amerikos žydų komite-
to (American Jewish Commit-
tee arba AJC) glo balinė diplo-

matinė Seder vakarienė, vykusi B’Nai
Jerushun kongregacijos šventovės
patalpose, savo dvasia tikrai buvo
globali. Va karienėje dalyvavo įvairių
valstybių diplomatai, konsulai, val-
džios atstovai, Cleveland miesto
vadovybė, įvairių tikėjimų atstovai.

Energingas B’Nai Jerushun kon-
gregacijos rabinas Stephen Weiss
kvietė susirinkusius kartu švęsti
Seder – pagrindinį laisvės festivalio
Passover ritualą, šventės, kuri pri-
mena mums žydų tautos išsilaisvini-
mą iš Egipto faraono vergijos. Ši
šventė simbolizuoja visos žmoni-
jos tei sę į laisvę. AJC misiją įdomiai
api būdino dabartinis komiteto pre-
zidentas Seth Briskin. Susirinku-
sius draugiš kai pasveikino Slovėni-
jos Respubli kos konsulas Jurcek
Smauc.

Panašiai, kaip ir užpereitais me -
tais, kada rabinas Caruso susirinku-
siems priminė, jog negalima užmirš-
ti ne tik 6 mln. žydų, bet ir 6 mln.
krikščionių, žuvusių nuo nacių, ir
šiais metais AJC neužmiršo krikščio -
nių. Rabinas Weiss pristatė peticiją,

parašytą AJC viceprezidentės Rachel
Enid, kuria reikalaujama iš gel bėti
nuo mirties bausmės Irane kalintį
krikščionį kleboną Youcef  Nadark-
ha ni. Kunigas buvo suimtas ir nu-
teistas mirtimi, nes drįso paklausti,
kodėl jo krikščionims vaikams prie-
varta bru kamas islamo mokslas. Pe-
ticiją pavienių laiškų forma su sirin-
kusius pasirašyti ragino AJC direk-
torė Lee C. Shapiro. Ji bus pa siųsta
JAV senatoriams Brown ir Port man,
prašant jų pristatyti išlais vinimo
rezoliuciją JAV Senate (peticiją jau
priėmė Atstovų rūmai). Mums, lie tu -
viams krikščionims, pravartu pa -
reikšti AJC ir visai žydų bendruo-
menei užuo jautą dėl ištikusios skau-
džios nelaimės jų bendruomenę Tou-
louse, Prancūzijoje.

AJC ir žydų bendruomenė tikrai
atlie ka globalinę misiją, pradedant
istoriniu prašymu JAV Senatui Lie -
tuvą priimti į NATO, baigiant šių me -
tų projektais. Žydų bendruomenių
federacija finansavo Cleve land mero
Frank Jackson pastango mis pradėtą
tarptautinio centro „Glo bal Cleve-
land”  įsteigimą miesto centre. „Glo-
bal Cleveland” prezidentas Larry
Miller įsitikinęs, kad centras padės
užpildyti Metropo litan Cleveland eg-
zistuojantį 35,000 specialistų, dirban-

DR. VIKTORAS STANKUS

Sėdi (iš k. į d.): Rabinas Stephen Weiss, Slovėnijos Respublikos konsu las Jurcek Smauc,
buvusi Amerikos ambasadorė Heather Hodges, LR gen. garbės konsulė Ingrida Bub-
lienė; stovi: American University darbuotoja dr. Maina Singh, Prezi dentinės komisijos
atstovas August Pust, AJC direktorė Lee C. Shapiro, Slovėnijos konsulato vyr. padėjėja
Johanna Bauc, AJC prezidentas Seth Briskin, buvęs AJC prez. Scott Matassar (trūksta
„Global Cleveland” prezidento Larry Miller).                                       Dr. V. Stankaus nuotr.

Seattle,�WA

,,Kalėdos rugpjūtyje”

2012-tieji bus tikrai dar vieni
links mai praleisti metai „Lanko’’ sto -
vykloje, kuri ir vėl bus organizuoja-
ma rugpjūčio 12–18 d. latvių moka-
majame centre, Shel ton, Washington
valstijoje.  

Šių metų tema yra „Kalėdos rug-
pjūtyje’’. Planuojame įsigilinti į skir-
tingų laikų tradicijas, susijusias su
šia tema. Nauji veidai yra visada lau-
kiami ir mielai kviečiami. 

Be abe jonės, stovyklai pasibai-
gus, vaikai išvažiuoja su įspūdin-
giausiais prisiminimais, susiradę
begalę draugų. Tie, kurie nė ra buvę
„Lanko” stovykloje, perskai tykite
žemiau pateiktą aprašymą.

„Lankas” – tai lietuvių stovykla,
kur yra suteikiama galimybė lietuvių
kilmės vaikams išmokti kuo daugiau
apie lietuviškas tradicijas ir jų pačių
kilmę. Visa tai pateikta įdomioje, mo -
komojoje bendruomenės aplinkoje.
Mes tikime, kad mūsų vaikai – tai rak -

tas į mūsų bendruomenės egzistenciją
ateityje. Mes įterpiame Lie tuvos istori-
ją ir kultūrą į žaidimus, lauko links-
mybes ir įvairiausius projektus, taip
suteikdami vaikams padraugauti su
kitais lietuvių vaikais. Mes norime,
kad šeimos įsitikintų, kad dalyvavi-
mas lietuvių bendruomenės veikloje
yra vertinga ir naudinga patirtis. 

Tradiciniai ama tai, valgiai, šo-
kiai, dainos ir istorija gra žioje gam-
tos aplinkoje yra neatsiejama mūsų
veiklos dalis. Tėvelių, jaunimo ir seni-
mo iš mūsų bendruo menės dalyvavi-
mas veikloje parodo vaikams, kad jie
yra labai svarbūs mūsų bendruome-
nėje. Tuo pačiu mes parodome, kad
mes vertiname mūsų lietuvišką kilmę,
ir norime, kad vai kai būtų to tęsinys. 

Pirmoji Lietuvių Amerikos vaikų
stovykla buvo su reng ta prieš 24 metus.
Nuo to laiko bendruomenės pasišven-
timas mūsų vaikams auga ir klesti.

Vertė Artūras Floria

,,Tulpė Times” 
2012 m. birželis, nr. 2

TONYA IVERSON FLORIA

2010 metų „Lanko” stovyklos akimirkos.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Buriavimo stovykla Rako stovykloje

Sekmadienį, liepos 8 d., žiūrėjau
pro langą, kai mūsų automobilis įva -
žiavo į Rako stovyklą. Aš iškraus čiau
savo daiktus iš mašinos ir ėjau padėti
pastatyti palapines, kurios tapo
mūsų namais visai savaitei. Kai visi
pastatė palapines ir susidėjo savo
daiktus, prasidėjo buriavimo stovyk-
la. 

Vėliau tą dieną visi stovyklauto-
jai ėjo prie ežero, kur vadovai mus
su pažindino su taisyklėmis ir su-
skirstė į grupes pagal kiekvieno  bu-
riavimo patirtį. Buvo trys grupės:
pradinė, vi dutinė ir patyrusi. Aš bu-
vau pradinėje grupėje, nes niekada
nesu buria vu si, bet vėliau, savaitei
bėgant, pate kau į vidutinę grupę. 

Kas rytą mes valgydavome pus-
ry čius ir eidavome tiesiai į paplūdi -
mį. Iš ryto mes  mokėmės apie burlai -
vio dalis, kaip naudoti ir sudėti bur -
laivį, kaip vėjas veikia bures ir t. t.
Mes dirbome su vadovais, kaip sau -
giai ir teisingai naudoti burlaivį. Ta -
da valgėme pietus, kurie buvo atnešti
į paplūdimį. Po to mes laisvai galė jo -

me naudoti burlaivius, kayak ir
padd leboat. Taip pat galėjome plauk-
ti eže re arba šokinėti nuo vandens
tramply  no, kuris buvo išnuomotas
savai tei. 5 val. p. p. mes grįždavome į
Ne rijos pastovyklę. Paskutinę die-
ną  van  denyje buvo išdėti plūdurai
,,bouys”, vyko buriavimo lenktynės
(regata).  

Savaitės metu stovyklautojai bu -
vo suskirstyti į grupes, kurios turėjo

NORA SADAUSKAITĖ

skirtingo krašto vardą, lyg būtų olim -
piados komandos. Grupės turėjo
,,Gin tarės” kandidatę kaip vadovę, ta
grupė buvo jų komanda visai savai -
tei. Aš buvau Jamaikos komandos
va dovė. Mes, kaip komanda, turėjo-
me va lyti virtuvę ir tualetą, kartu pa-
si rodyti prie laužo ir t. t. Komanda
tu rėjo bandyti surinkti taškus, dary-
dama gerus darbelius ir laimėdama
žai dimus. 

Per savaitę buvo daug smagių va -
karinių programų: susipažinimo žai -
dimai, laužai, Talentų vakaras, kar-
na valas ir miltų karas. 

Savaitė labai greitai ir smagiai
pra bėgo. Man ypatingai patiko pra -
leisti septynias valandas kasdien ant
laivo ar prie ežero. Aš daug išmokau
apie buriavimą, susipažinau su nau-
jais draugais ir smagiai stovykla-
vau.  

Per ežerą – su vėjeliu!

Gausus šių metų buriavimo stovyklos Rake stovyklautojų būrys.

Atkelta iš 3 psl. Žingsniuoti tuo
rūsiu – pavojinga, labai lengva su-
klupti. Be to, iš rūsio išsinešdinti –
irgi keblu. Vienintelis išėjimas, be-
rods, yra liftas. O liftas Karoliniškių
poliklini koje dažniausiai kyla tik į
viršų. Profsąjungos vadovė ten per-
sirengia vienintelė iš vi sos Karoliniš-
kių poliklinikos darbuotojų. Kitur jai
vietos persirengti neatsirado. 

Tas rūsys kelia ir kai kurių kitų
nepatogumų. Jei sugestų liftas, Kava -
liauskaitei būtų labai keblu pasiekti
pirmąjį aukštą. O gaisro atveju rūsy-
je esantiems žmonėms būtų net labai
pavojinga.  Nepamirškime ir aplin-
kybės, jog rūsyje – itin prastas mobi-
lusis ryšys. 

Mano supratimu, Kavaliaus kai -
tė, parodydama žurnalistui savo per-
sirengimo kambarį, nenusižengė nė
vienam demokratinės valstybės įsta -
ty mui. Juk Karoliniškių poliklinika
– ne Valstybės saugumo departamen-
tas, ne Vidaus reikalų ministerija, ne

Krašto apsaugos ministerijos Antra -
sis operatyvinių tarnybų departa-
men tas. Karoliniškių poliklinika –
vie  šoji įstaiga. Tačiau atsitiko sveiku
protu sunkiai suvokiamas dalykas:
kai kas dabar aiškinasi, ar profesinės
sąjungos vadovė turėjo teisę pasik-
vies ti žiniasklaidos atstovą, šio
žings nio nesuderinusi su poliklini -
kos va dovybe. 

Jei Lietuva gerbtų žmogaus tei-
ses ir tramdytų tuos, kurie negerbia
žmogaus teisių, klausimas, ar 

Kavaliauskaitė turėjo teisę žur-
nalistui parodyti persirengimo kam-
barį, negalėtų kilti ,,iš principo”.
Taip, profesinės sąjungos vadovė tu -
rė jo teisę bendrauti su žurnalistais
visais jai rūpimais klausimais. Tokią
teisę jai laiduoja Lietuvos Konstitu ci -
ja, kurioje aiškiai pasakyta apie
pilie čio galimybę turėti savo nuomo-
nę ir ją viešai reikšti. Bet Lietuva nė-
ra tei sinė valstybė. 

Kelias, vedantis į niekur

Net ir vandenyje – kartu!
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Šių metų liepos 20 dieną laik-
raščio ,,Draugo” patalpose Či-
kagoje įvykęs Šiaurės Ameri-

kos lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungos (ŠALFASS) archyvų per-
davimas Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centrui (LTSC) yra ne tik LTSC
pergalė, bet ir laimėjimas tų, kurie
mano, jog archyvai turi likti ten, kur
jie buvo sukurti. 

Naujais išeivijos sporto archy-
vais ypač džiaugėsi tą dieną LTSC
atstovavusi jos vykdomoji direktorė
Kristina Lapienytė, pasak kurios,
archyvas nėra tik dokumentų dėžė,
kurią padėjome ir užmiršome. ,,Tai
yra istorija, ir labai motyvuojanti:
kai istorija yra arčiau manęs, man ją
lengviau geriau pažinti”, – sakė ji.

Sumanymas kažką daryti su 15
dėžių, pripildytų ŠALFASS veiklą
nuo maždaug 1959 iki 2007 metų at-
spindinčių dokumentų, kuriuos skru-
pulingai rinko ilgametis ŠALFASS
centro valdybos pirmininkas a. a.
Algirdas Bielskus (dėl to šis archyvas
tarp ŠALFASS narių dar žinomas
Bielskaus archyvo vardu), kilo tada,
kai dabartinis šios sporto organizaci-
jos vadovas Laurynas R. Misevičius
sulaukė Prano Majausko pasiūlymo
archyvą atiduoti jo vadovaujamam
Lietuvos sporto muziejui Kaune. No-
rą priglausti šiuos archyvus išreiškė
ir Lietuvių išeivijos institutas prie
Vytauto Didžiojo universiteto. 

Pasiūlymui ŠALFASS archyvus
išsiųsti į Lietuvą nepritarė LTSC va-
dovybė bei JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkė archyvų reikalams
Dalė Lukienė. Pastaroji ŠALFASS
valdybą ragino gerai pagalvoti, kas
yra naudingiausia pačiam jų organi-
zacijos archyvui ir pasiūlė sekti
dviem svarbiais archyvavimo princi-
pais: 1) palikti archyvinius dokumen-
tus toje aplinkoje, kurioje jie buvo
sukurti ir 2) neišskirstyti dokumen-
tų po kelias vietas, antraip jie praras
nemažai savo vertės. 

ŠALFASS archyvui palikti Ame-
riką neleido ir ilgametis šios organi-
zacijos narys Rimantas Dirvonis.
Pasak Misevičiaus, ,,jis buvo paskuti-
nis mohikanas, neleidę. Taip lengvai
tam ŠALFASS laivui išplaukti”. 

Apie pusę metų trukusi diskusi-
ja ir susirašinėjimas dėl ŠALFASS
archyvų likimo galų gale atvedė prie
kompromiso – ŠALFASS archyvus
nuspręsta palikti JAV, konkrečiai –
Čikagoje įsikūrusiam LTSC, o jų
kopijas nusiųsti Lietuvos sporto
muziejui ir Išeivijos institutui. Pasak
Misevičiaus, jeigu ir nebuvo surastas
saliamoniškas sprendimas, pasirink-

tas geriausias, koks tokiomis aplin-
kybėmis galėjo būti, variantas. 

Jis taip pat pastebėjo, jog Lietuva
diplomatiškai sutiko su tokiu spren-
dimu ir išreiškė viltį, jog bendradar-
biavimas tarp Šiaurės Amerikos ir
Lietuvos nenutrūks ir Lietuvos
sporto veikėjai bei visuomenės na-
riai galės nesunkiai prieiti prie
ŠALFASS archyvų ir informacijos
apie lietuvių sportininkus, kurių
pasiekimai yra įdomūs ir Lietuvoje
gyvenantiems.

,,Drauge” žodį taręs ŠALFASS
centro valdybos pirmininkas primi-
nė, jog sportas lietuvių visuomenei
yra labai svarbus, jis atkurtai nepri-
klausomai Lietuvai davė prezidentą
– ilgametį ŠALFASS narį Valdą
Adamkų, daugelį kitų labai žymių
veikėjų. ,,Manau, jog sportas yra
vienas iš trijų kertinių akmenų, ant
kurio laikosi lietuvių bendruomenės
išeivijoje ateitis, – pastebėjo Misevi-
čius. – Prie sporto prisijungia tiek čia
gimę Šiaurės Amerikos lietuviai,
tiek neseniai iš Lietuvos atvykę.” To-
dėl jis matąs ŠALFASS istorijos iš-
laikymo svarbą ir būtinybę toliau
tęsti jau 60 metų siekiančią sportinės
veiklos Šiaurės Amerikoje tradiciją. 

Pasak Lapienytės, ŠALFASS ar-
chyvų perdavimas LTSC simbolizuo-
ja ne tik tos veiklos tęstinumą, bet ir
yra atspirtis tolesnei veiklai, ,,kad
žmonės žinotų, jog jie nepradeda nuo
nulio”. ,,Esame pripratę sakyti, kad
archyvai yra paskutinis dalykas, kad
juos išlaiko tik dipukai. Taip nėra, –
pastebėjo LTSC vykdomoji direktorė,
– ir nauja lietuvių imigracinė banga
JAV pradeda ne tik domėtis archy-
vais, bet ir juos remti bei pati kaup-
ti.” 

Ji pasidžiaugė LTSC esančiu
Šaulių organizacijos išeivijoje di-
džiuliu archyvu ir dėmesiu jam. Pa-

ŠALFASS archyvai lieka ten, 
kur buvo sukurti, – Šiaurės Amerikoje

sak Lapienytės, paskutiniu metu cen-
tre neretai apsilanko Šaulių sąjungos
nariai, ieškodami medžiagos apie
savo organizacijos veiklą. Panašiai ir
su Šiaurės Amerikos lietuvių studen-
tų sąjunga, kurios nariai taip pat
rodo susidomėjimą savo organizaci-
jos praeitimi. 

Didžiumą LTSC pasiekusio
ŠALFASS archyvo – apie 95 proc. –
sudaro įvairūs dokumentai. Pasak
Misevičiaus, Bielskaus, mirusio 2010
metais, archyve galima rasti, pavyz-
džiui, 1959 metų vykusių ŠALFASS
žaidynių dokumentus, vėlesniais me-
tais vykusių varžybų rezultatus, po-
sėdžių protokolus, lietuviškų sporto
klubų sąrašus. ,,Kai kurie dalykai gal
yra svarbesni kaip archyvinė me-
džiaga, kiti – kaip muziejinė verty-
bė”, – pastebėjo jis. 

Į LTSC nukeliavusį ŠALFASS
archyvą nepateko medaliai, rinkti
nuo 50 dešimtmečio. Jie, kartu su pa-
čiais vertingiausiais Bielskaus asme-
niniais daiktais, šiuo metu yra pas
Ritą Čyvaitę-Kliorienę. Misevičius
negalėjo pasakyti, koks jų laukia liki-
mas, bet išsakė viltį, jog gal ir čia pa-
vyks susitarti.

ŠALFASS archyvą priėmusi La-
pienytė pastebėjo, jog tai – ne pirma-
sis sporto archyvas, pasiekęs LTSC.
Neseniai į centrą atkeliavo Baltimore
lietuvių Atleto klubo archyvas, cen-
tre yra saugomas ir Konstantino Sa-
vicko archyvas bei Vokietijos DP
stovyklų sporto medžiaga, o LTSC

sporto muziejaus Jaunimo centre vit-
rinose galima apžiūrėti JAV lietuvių
sportininkų laimėtas taures. ,,Tad, –
pastebėjo LTSC vykdomoji direktorė,
– ŠALFASS archyvas yra labai graži
tąsa to, kas buvo Vokietijoje, vėliau –
jau Amerikoje iki 2007 metų.” 

Misevičius įsitikinęs, jog

ŠALFASS archyvų perdavimas LTSC
yra tik pirmas bendradarbiavimo
žingsnis, bet toli gražu ne paskutinis.
Pasak jo, ŠALFASS archyvai buvo
kaupiami ne tik Bielskaus. Nemažai
jų turi ir kiti išeivijos sportininkai
bei sporto veikėjai. ,,Turbūt antras
po Bielskaus žmogus, turintis su-
kaupęs labai didžiulius sporto archy-
vus, yra Edvardas Šulaitis, – sakė
Misevičius. – Kažkas turėtų pradėti
vesti derybas ir su juo.” Lapienytė
pastebėjo, jog nemažus sporto archy-
vus turi ir Čikagoje gyvenantis Po-
vilas Žumbakis, kuris lyg jau ir pa-
sižadėjo juos atiduoti LTSC. ,,Žum-
bakis ragino surengti parodą iš to, ką
gausime. Nepažadu, pirma turime
pažiūrėti, kas juose yra. Bet, jei tik
bus susidomėjimas, gal galėsime su-
rengti keliaujančią parodą”, – paste-
bėjo ji.

Dabartinis ŠALFASS vadovas
jau planuoja tolimesnius žingsnius,
kad kuo daugiau ŠALFASS archyvų
patektų į LTSC, kad viskas būtų
vienoje vietoje ir kad archyvai būtų
lengviau prieinami visiems, o, perve-
dus juos į skaitmeninį formatą, ir
Lietuvai.

DALIA CIDZIKAITĖ

ŠALFASS archyvų perdavimo LTSC sutartį peržiūri ŠALFASS centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius (k.) ir LTSC
vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė. Dešinėje sėdi ilgametis ŠALFASS narys Rimantas Dirvonis.                   Jono Kuprio nuotr.

Oficialiam ŠALFASS archyvų per-
davimui ,,Draugo” patalpos pasirink-
tos neatsitiktinai. Lauryno R. Misevi-
čiaus nuomone, ,,simboliška, kad visi
susirinkome būtent čia – mes žiūrime į
savo vyresnį brolį ‘Draugą’ ir sekame
jo pavyzdžiu”. 

K. Lapienytė: ,,Esame pripratę sakyti,
kad archyvai yra paskutinis dalykas,
kad juos išlaiko tik dipukai. Taip nėra,  ir
nauja lietuvių imigracinė banga JAV
pradeda ne tik domėtis archyvais, bet ir
juos remti bei pati kaupti.” 

Viktoras Palčiauskas, gyvenantis Walnut Creek,  CA, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už paramą.

Albert ir Jūra Drukteiniai, gyvenantys  Bedford, NH, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 100 dol. laikraščio leidy-
bai. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.



8 2012�RUGPJŪČIO�9,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

„Kad muzika būtų lietuviška, nebūtina joje naudoti sutartinių”

– Kodėl atsirado poreikis kurti
knygą?

– Poreikis atsirado tada, kai po
koncertų žmonės pradėjo ieškoti ži -
nių apie mane, apie NI&Co. Klausy -
tojai dažnai domisi kūrinių sukūri-
mo istorija. Dažnai jiems kyla klausi -
mų – iš kur atsiranda įkvėpimas, ką
simbolizuoja kūrinys, kaip jis gims-
ta... Žinoma, labiausiai įdomus pats
NI&Co – muzikantų išskirtinumas,
kūrybos dirbtuvė. Knyga skirta pla -
tinti po koncertų, tai tarsi kompak-
tinės plokštelės (CD) papildymas
teks tu. Ir taip galbūt iš arčiau susi-
pažinti su NI&Co ir mano muzika.

– Tačiau knyga parašyta anglų
kalba. Ar tai reiškia, kad Jūsų sie -
kis artimiau suartėti su užsie nio
klausytojais?

– Aš galbūt labiau taikausi į už -
sienio rinką, nes iš praktikos žinau,
kad mūsų kompaktines plokšteles
labiau perka Vokietijoje. Šioje šalyje
nemažai jų nuperkama po kiekvieno
koncerto. Manau, kad ten bus perka-
ma ir knyga. O knyga parašyta anglų
kalba dėl labai praktiškų motyvų –
taip paprasčiau. Deja, lietuvių kalba
iš leistos knygos užsienyje nepanau -
do  si. Kitas dalykas – angliškai para -
šy tos mintys buvo aiškiau išdėstytos.
Iš pradžių bandžiau rašyti lietuviš -
kai, tačiau man atrodė, kad rašau per
daug sudėtingai. Nenorėjau knygos,
kuri primintų kompozicijos vadovė -
lį. Tenoriu, kad ji būtų įkvepianti,
dvel k tų mano muzika ir NI&Co ir
būtų lengvai skaitoma.

– Ar nebijote, kad liksite ne -
suprasti Lietuvos klausytojų? Juk
ir pats didžiausias NI&Co gerbėjas
mūsų šalyje gali pasijusti atstum-
tas?

– Galbūt, tačiau nepaisant visko,
NI&Co ir mano muzika yra vienas iš
labiausiai Lietuvą garsinančių daly -
kų. Kai mes grojame užsienyje, mes
visada pasirašome, iš kur  esame, ir
tai, mano nuomone, yra pats geriau-
sias Lietuvos pristatymas. O anglų
kalba yra tinkama ryšiams palaikyti.
Lietuvių kalba sudėtinga užsienie -
čiams: jei mes ją vartosime kūrinyje
„Never Ignore The Cosmic Ocean”,
tai niekas užsienyje jo nesupras. Kad
muzika būtų lietuviška, nebūtina
joje tiesiog naudoti sutartinių. Lygiai
taip pat nebūtini tautiniai drabužiai.
Tačiau tai, kad mes išvažiuojame, da -
rome karjerą užsienio mastu ir ra šo -
me „Lietuva”, tai yra daugiau nei di -
delė reklama mūsų šaliai. Aš visada
didžiuojuosi, kai reikia pasakyti, iš
kur mes. Kartais susiduriu su tuo,
kad daugeliui Lietuva yra egzotiška
ša lis, juk net ne visi žino, kur ji yra.
Ta čiau visada jaučiu didelę atsako -
mybę pristatydamas mūsų šalį užsie -
nyje.

– Lietuvoje nėra įprasta pasa -
koti apie kūrybos eigą, sufleruoti

klausytojui kūrinio mintį, padėti
jam suprasti kompozitoriaus sie -
kius. Dažnai paliekama laisva erd -
vė ieškojimams. Kodėl Jūs nus-
prendėte eiti kitokiu keliu?

– Galbūt Lietuvoje tai nėra įpras-
ta, tačiau užsienyje galima surasti ne
vieną žymaus muzikanto išleistą
kny gą, kurioje sudėtos svarbiausios
gyve nimo akimirkos, dainų tekstų
prasmė ir pan. Įkvėptas šių pavyz -
džių užsienyje, pamačiau tam tikrą
vi ziją, kaip tokia knyga galėtų ge -
riausiai atskleisti NI&Co šešerių
metų kūrybos laikotarpį, mano kūry-
binius ieškojimus... Knyga „Gettin’
closer” – tai tarsi albumas, kuriame
daug vaizdinės medžiagos, derančios
su tekstu. Tai tarsi meno kūrinys.
Tai lyg mano kūrybos tąsa.

– Ar knyga sudėliota iš Tavo
as meninių patirčių, ar tai daugiau
NI&Co veiklos apmąstymai?

– Knyga buvo pradėta rašyti,  kai
pa jutau savo tam tikro karjeros pir -
mi nio tarpsnio pabaigą. Todėl pasi -
rin kau rašyti apie kompoziciją, pir-
mus kūrinius, NI&Co įsikūrimo ir
kū rimosi akimirką, minimalistinės
muzikos kūrimo pradžią, studijų
Ham  burg laikotarpį. Kadangi šiuo
metu mano projektai yra daug dides -
ni, jaučiu, kad visa tai jau nuėjo į
praeitį, ir ši knyga tapo tam tikru
įsisąmoninimu to, ką aš nuveikiau,
ką mes nuveikėme...

Knygoje yra ir abstrakčių min -
čių, ir kaip aš suvokiu darbą scenoje,
kuo vadovaujuosi. Tai galbūt knyga,
kuri skirta ne tik klausytojams, bet
ir kitiems muzikantams. Tai nuošir-
dus pasidalinimas, nes tam irgi rei -
kia daug energijos. Joje taip pat ra -
šiau apie kai kuriuos kūrinius, įt -
raukiau dienoraščio fragmentus, pa -
brėžiau man svarbiausias kūrybos
aki mirkas. Rašiau, žinoma, ir apie
NI&Co – ko reikia, kad ansamblis ge -

Atliekant archeologinius tyri -
mus Pagramančio piliakalnyje buvo
rasta senovės Romos moneta, pra -
neša projektą vykdanti Saugomų te -
ritorijų tarnyba. Iš vario bei sidabro
išlydyta 3,2 centimetrų skersmens
mo neta nukalta dar 164–169 metais.
Pinigas rastas 25 cm gylio duobėje ir
galėtų būti pamestas IV amžiuje.

Tikslią datą tyrinėtojams pavyko
nustatyti iš monetą žyminčių atvaiz -
dų. Vienoje monetos pusėje vaizduo-
jamas Romos imperatoriaus Lucijaus
Vero žmonos Lucilos portretas, kitoje
jos pusėje – linksmybių, džiaugsmo
personifikacija Hilaritas. Ant mone-
tos užrašytos raidės SC reiškia „se -
na tus consulto” – tai rodo, kad mon-
etą nukaldinti leido Senatas.

„Ši moneta dabartinės Lietuvos
teritorijoje atsirado dėl prekybos ry -
šių su romėnų tarpininkais. Baltai
ro mėnams parduodavo gintarą, me -
dų, žvėrių kailius, o pirkdavo metalą,
iš kurio gamindavo papuošalų, gink -

lų. Galbūt ši moneta buvo naudojama
kaip papuošalas”, – teigė archeologas
O. Fediajevas.

Pagramančio piliakalnį tyrinė-
jantiems archeologams pavyko su -
ras ti ne tik II amžiuje Romoje nu -
kaltą monetą, bet ir II–X amžių grub -
lėtosios keramikos šukių, maždaug
XVII amžiuje pagamintą peilį, gyny-
binės sienos iš eglinių rąstų liekanų.

Rasti radiniai leidžia moksli nin-
kams spėlioti, kad nuo II a. šalia pi-
liakalnio gyventa. Manoma, kad IV–
V a. ant Pagramančio pilia kalnio kal-
vos skalviai arba žemaičiai pastatė
pirmąją medinę gynybai skirtą pilį.
Pilyje galėjo tilpti apie 3,000 gynėjų.

Tolesnis pilies likimas neaiškus.
Ji galėjo būti sunaikinta kryžiuočių
(XIII amžiuje) arba palikta pačių Že -
maičių. Pasak archeologų – kultūri-
nis sluoksnis plonas, o tai leidžia ma -
nyti, kad pilyje nebuvo gausiai gy -
venama.

Bernardinai.lt

Pagramančio piliakalnyje rasta senovės Romos moneta

rai dirbtų, kaip valdyti tą bendrų ieš -
kojimų kelią. Tačiau nei į vieną iš -
vardytų dalykų aš sąmoningai giliai
nelendu, kadangi tai nėra baigtinis
vyksmas. Viskas tęsis, vystysis ir pil -
dysis... Knygos paskirtis – papildyti
tu  rimas žinias. Knygoje gausu iliust -
racijų. Man svarbūs simboliai, sce -
niniai talismanai, eskizai, rankraš-
čiai.

– Nėra paslaptis, kad mūsų
šalyje daugelis yra pripratę įsigyti
knygą praktiškai už savikainą...
Ar nebaugu, kad toks vaizdingas
ir meninis leidinys gali būti pa -
prasčiausiai neįperkamas?

–Taip, tai pastarųjų dienų mano
didžiausias galvos skausmas, nes ji

išties labai brangi. Todėl dar šian -
dien nežinau tikslaus knygos vienetų
skaičiaus. Žinau tik tai, kad knygos
ti ražas nebus labai didelis. Galbūt
atei tyje pavyks dar kartą ją išleisti,
galbūt pavyks gauti finansavimą...
Savikaina bus greičiausiai didelė, ir
dėl to man yra liūdna, nes ji tikriau-
siai nepateks į rankas tiems, kuriais
vi sada jaučiu atsakomybę rūpintis.
Tai – jauni, pradedantys muzikantai,
kuriems svarbus palaikymas, tačiau
visada bus galima knygą pasiskolin-
ti. Knyga visgi daugiau bus skirta

už sienio rinkai. Ji leidžiama mano
asmeninėmis lėšomis, negavau jokio
finansavimo, todėl labdara negalima.

Nieko neprašiau, nes net nebuvo
tam laiko. Vis dėlto ateityje norėtųsi
išleisti tokią knygą ir dideliu tiražu,
ir maža kaina, kad daugiau žmonių
galėtų ją įsigyti.

– Dažnai panašaus pobūdžio
leidiniai, kad ir turintys gražią
idė ją, lieka su prekybiniu pries ko -
niu. Kaip pats vertintum šią kny -
gą?

– Knyga yra labai nuoširdi, nes
tai buvo vienas iš dalykų, kurį nusi-
brėžiau prieš ją rašydamas. Kai ją
parašiau, atsiverčiau skaityti – iš -
kart užverčiau, nes tai buvo pernelyg
atvira ir nuoširdu. Buvo minčių ir
apie tokio atvirumo apribojimą, bet
visgi viską palikau taip, kaip buvo
pirminiame sumanyme. Nežinau,
kiek ji praturtins žmogų, bet aš labai
to tikiuosi.

Dalis žinių, susijusi su mano
biog rafija, kūryba, tačiau labiausiai
no rėčiau, kad knyga skaitytoją įk -
vėp tų. Kad knyga ne tik gulėtų ant
stalo, bet ir paskatintų susi mąstyti
apie didesnes galimybes, po lėkius,
svajones ir jų įgyvendinimą.

– Rugpjūčio 11 d. Konzerthaus
salėje, Berlyne, diriguojant Kris t -
jan Järvi, vakaro programoje nu -
skambės pasaulinė premjera – ta -
vo naujausias kūrinys „Never Ig -
no  re the Cosmic Ocean”. Kuo svar-
bus Tau šis vakaras ir ar tai reiš -
kia, kad būtent šį įvykį jau pris -
kirtum naujam kūrybos ke liui?

– Taip, būtent todėl knygą keti -
nau išleisti prieš didžiuosius projek-
tus. Premjeros tokioje salėje niekada
neturėjau. Vis daugiau gauname pa -
kvietimų koncertuoti užsienyje. Sėk -
mingai įgyvendinama ir sutartis su
„Peermusic”– vis daugiau leidžiama
mano partitūrų. Todėl jaučiu, kad vi -
sa tai jau kitas mastelis. Jau tam tik -
ri darbai atlikti, mano rodos, kad pa -
tys sunkiausi, nes tai juk buvo pra -
džia. Sudėtingiausia jau padaryta ir
jaučiu, kad su ta pirmąja mano nu -
eito kelio dalimi jau reikia atsi svei -
kinti.

Kalbino Dalia Rauktytė
Bernardinai.lt

2006 metais kompozitoriaus Ge di mino Gelgoto (š. m. sausio 13–15 die nomis
šio lietuvių kompozitoriaus kū ryba buvo pristatyta Amerikos kame rinės mu-
zikos konferencijoje, New York – ,,Draugo” red.) įkurtas stygi ninkų an samblis
NI&Co vasarą gyvena be atopūčio. Atostogų metą muzi kantai nusprendė iš-
naudoti įtemptoms repeticijoms, koncertams, taip pat ir kny gos apie NI&Co
veiklą pa rengimui.

„Tekstai apie mano pradžią mu zikoje ir apie mano muzikos pradžią. Apie
tai, kas man padeda ir kas ma nyje gimsta einant į sceną ir kuriant. Apie
NI&Co. Nieko sudėtingo, tiesiog kažkas tam, kad būčiau dar arčiau su mano
muzikos klausytojais ir NI&Co fanais”, – knygos pristatymo kvie time rašo G.
Gelgotas. Vis dėlto, kodėl buvo nuspręsta atverti savo kūrybos slėpi nius, kokia
knygos paskirtis ir kas lau kia ansamblio kitais metais – pa sakoja knygos auto-
rius ir NI&Co va dovas Gediminas Gelgotas.

Kamerinis ansamblis NI&Co pradėjo naują savo gyvavimo tarpsnį kolektyvo vado-
vo muzika susidomėjus didžiulei Vokietijos-JAV muzikos leidybos bendrovei
,,Peermusic Classical”, kuri šiandien leidžia Gedimino Gelgoto (pirmas iš dešinės)
kūrinio partitūras.                                                                              NI&Co archyvo nuotr.
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Kone kasmet Lietuvoje kuriasi
naujos įmonės, siūlančios
naujų produktų, kurie neat-

silieka nuo Ameri kos ar Europos
naujų, gražiai atrodan čių bei šiuo-
laikinių pakuočių. Vis dėlto daugelio
lietuvio širdis labiau linksta prie nuo
vaikystės ragautų, pamėgtų ir svei-
kai natūralių produktų. 

Seniausias Lietuvoje „Gerovės”
kon servų fabrikas buvo įkurtas 1948
metais. Pradžioje katilai, kuriuose
bu vo verdamos uogienės, buvo kaiti-
nami kūrenant malkas po katilu. Da -
bar malkomis uogienių įmonė, savai -
me aišku, jau nebeverda. Visai nese-
niai „Gerovės” aviečių, mėlynių, ag -
ras tų, juodųjų serbentų, spanguolių
ir vyšnių uogienėms buvo suteiktas
„Tautinio paveldo” įvertinimas.

Lietuvos uogienės

Uogienės „Gerovėje” nebuvo ver-
damos pastoviai, nes jų gamyba rei -
kalauja daugiau rankų darbo, dau-
giau kitų darbo sąnaudų. Rankomis
uogas reikia perrinkti, jas perplauti,
laikyti užpylus cukrumi, atskirti at-

si  radusį sirupą ir jį užvirti. Be to,
uogienes į stiklainius būtina sudėlio -
ti taip pat rankomis, kad vienodai
stik lainiuose pasiskirstytų uogos ir
sirupas.    

Uogienės nuo senų laikų verda -
mos visoje Lietuvoje. Paprastai jos
buvo verdamos naudojant daug cuk -
raus, lygiomis dalimis imant uogų ir
cukraus ar net iki 1,5 karto daugiau
cukraus nei uogų, jeigu uogos yra
rūgš čios. 

„Gerovėje” pagamintos ir tauti -
nio paveldo produkto įvertinimui pa -

Naminis paštetas

Reikės: 2 sv vištų (arba jaučių)
ke penėlių, 3 svogūnų, 2 nedidelių mor -
kų, 1 sv sviesto, druskos, maltų juo-
dųjų pipirų. 

Kepenėles nuplaukite ir virkite
5–7 minutes pasūdytame vandenyje,
paskui suverskite į kiaurasamtį. Su -
smulkinkite svogūnus, smulkiai su -
tar kuokite morkas. Pirmiausia su
sviestu apkepkite svogūnus, tada su -
berkite sutarkuotas morkas. Kepenė -
les ir apkeptas daržoves 2–3 kartus
sumalkite mėsmale. Į šį mišinį įdė -
kite 2/3 sviesto, pagardinkite druska,
juodaisiais pipirais ir kruopščiai iš -
maišykite. Ant polietileninių maiše -
lių plonu sluoksniu sudėkite gautą
masę. Aptepkite ją sviestu ir suvy-
nio kite suktinukus, naudodami mai-
še lius. Kepenėlių masę galite įsukti į
maistinę foliją. 2–3 valandoms padė -
kite į šaldytuvą.

Silkių paštetas

Reikės: 1 sv silkių, 2 lydytų sūre-
lių, 2 kiaušinių, šaukšto garstyčių,
ma jonezo.

Silkes ir virtus kiaušinius su-
mal kite mėsmale ir sumaišykite su
sūreliais, garstyčiomis bei majonezu.
Tep kite ant duonos.

Kepenų ir grybų paštetas

Reikės: 1,5 sv jaučių kepenų, 1,5
sv sviesto, 2 svogūnų, 1 sv grybų, mor -
kos, maltų juodųjų pipirų.

Kepenis nuplaukite ir virkite su
svogūnu ir morka. Kai kepenys iš -
virs, ištraukite jas kartu su svogūnu
bei morka ir leiskite atvėsti. Tada
vis ką sumalkite. Antrą svogūną su-
pjaus  tykite ir svieste apkepkite su
grybais. Sumaltų kepenų masę su-
maišy kite su keptais svogūnais ir

grybais. Pagardinkite pipirais. Pašte-
tą sudė ki te į formą ir laikykite šaldy-
tuve. Druskos nedėkite – taip pašte-
tas il giau išsilaikys. Jos užsiberkite
tiesiai ant sumuštinio su paštetu.

Šventinis paštetas

Reikės: 2 sv vištų kepenėlių, 1,5
sv žemės riešutų (peanuts), 2 svogū nų,
½ puodelio grietinėlės, lazdelės sviesto
(dar geriau tiks vištų išlydyti taukai),
druskos, maltų juodųjų pi pirų.

Žemės riešutus padžiovinkite
mik robangų krosnelėje arba orkaitė-
je, nuvalykite luobeles ir susmulkin -
kite smulkintuvu. Vištų kepenėles
pa barstykite druska, patroškinkite
kep tuvėje ir, nupylę nereikalingą
skys tį, susmulkinkite smulkintuvu.
Svogūnus smulkiai supjaustykite,
ap kepkite su sviestu ir sukrėskite į
ke penėles. Tuomet supilkite grieti-
nėlę, suberkite susmulkintus žemės
riešutus, pagardinkite juodaisiais
pipirais, gerai išmaišykite ir padė-
kite į šaldytuvą. Jau po 20 minučių
galėsite mėgautis paštetu.

Keptos vištienos ir kiaulienos
paštetas

Reikės: 1 sv kiaulienos, 1 sv viš-
tienos, ½ sv baltos duonos, 2 kiauši -
nių, svogūno, morkų, konservuotų žir -
ne lių, druskos, maltų juodųjų pi pirų.

Kiaulieną, pusę vištienos, išmir -
kytą baltą duoną ir svogūną du kar-
tus sumalkite mėsmale. Į šią masę
įberkite druskos, pipirų, įmuškite
dvie jų kiaušinių trynius. Baltymus
išplakite iki putų ir taip pat sudėkite
į masę. Likusią vištieną supjausty -
kite ilgomis juostelėmis ir pamari -
nuo kite pagal savo skonį. Į kepimo
for mą dėkite šiek tiek gautos masės,
ant jos – vištienos juosteles, keptų
morkų ir konservuotų žirnelių (gali-
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ma šaldytų). Tuomet ant viršaus su -
dėkite likusią masę ir valandą ar
kiek ilgiau kepkite orkaitėje. Kai paš -
tetas iškeps, ištraukite jį iš orkaitės
ir leiskite atvėsti.

Žuvų paštetas

Reikės: 1,5 sv virtos žuvies (bet
kokios), apie pusę puodelio kietojo
sūrio, 2 šaukštelių garstyčių, drus kos,
sviesto.

Virtą žuvį sumalkite, įberkite
smulkiai sutarkuoto sūrio, įdėkite
garstyčių, šiek tiek sviesto (minkš-
to), pagardinkite druska. Viską gerai
iš mai šykite iki purios masės ir atvė -
sin kite.

Vištienos paštetas

Reikės: 1 lazdelės sviesto, ½ sv
vištienos, kiaušinio, druskos, pipirų,
1,5 šaukštelio garstyčių, tarkuotų
krienų, petražolių ar kitų žalumynų.

Virtą vištieną susmulkinkite
smul kintuvu. Minkštą sviestą išsuki -
te su susmulkinta vištiena. Smulkiai
supjaustykite kietai virtą kiaušinį.
Viską išmaišykite, įberkite susmul -
kintų petražolių (ar kitų žalumynų,
kaip krapų), įdėkite garstyčių, tar -

kuo tų krienų, pagardinkite druska,
pipirais ir dar kartą išmaišykite.
Paš tetą tepkite ant duonos, taip pat
galite krėsti į krepšelius, papuoškite
žalu mynais.

Kepenėlių paštetas su obuoliais
(St. Stasienės receptas)

Reikės: ½ sv viščiuko kepenėlių,
vidutinio dydžio obuolio, vidutinio
dydžio svogūno, 3 šaukštų sviesto, ¼
šaukšt. kvapniųjų pipirų, ¼ šaukšt.
muškato riešuto, šaukšto citrinų sul -
čių, šaukšto konjako, aliejaus, drus -
kos.

Kepenėles nuplaukite, išimkite
gysleles, sudėkite į sietelį, kad nuvar -
vėtų. Į keptuvėje įkaitintą aliejų dė -
kite kepenėles, nuluptą ir smulkiai
supjaustytą obuolį, supjaustytą svo -
gūną ir maišydami kepkite 6–8 mi-
nutes. Į elektrinį plaktuvą sudėkite
iškeptas kepenėles su priedais, visus
prieskonius, truputį druskos ir su-
plakite. Ta da dėkite sviestą ir dar
plakite, kol vis kas gražiai susijungs.
Supilkite į indą, uždenkite ir padėki-
te į šaldytuvą. Negenda apie 2 savai-
tes. Tinka ant paskrudintos juodos ar
baltos duonos riekelės.

Lietuviškoms „Gerovės” uogienėms – tauti nio paveldo pažymėjimas
teiktos aviečių, mėlynių, agrastų,
juo dųjų serbentų, spanguolių ir vyš -
nių uogienės yra pagamintos pagal
knygos  „Lietuvių valgiai” (sudaryto-
ja J. Pauliukonienė, Vilnius, „Moks -
las”, 1983 m.) patarimus. Knyga pa -
rengta remiantis etnografine medžia-
ga, šalyje organizuojamų etnografi -
nių valgių konkursų receptūromis,
senais kulinarijos leidiniais.  

Kad skaitytojams būtų aiškiau,
aprašysime, kaip verdama viena iš
„Gerovės” tautinio paveldo uogienių
– aviečių uogienė.

Aviečių uogienė

Aviečių uogos yra sultingos ir
aro matingos, turi daug vitaminų, ki -
tų naudingų bioaktyvių medžiagų,
vitaminų C, B1, B2, PP, karotino. Jose
yra stearinų, kurie padeda mažinti
cholesterolio kiekį, stabdo ateroskle -
rozės vystymąsi. Aviečių uogose yra
salicilio rūgšties, kuri skatina pra -
kai   tavimą, mažindama kūno tempe -
ratūrą, todėl produktai iš aviečių,
džio vintos aviečių šakelės su lapais
ir uogomis dažnai vartojami arba-
toms ruošti, kai užpuola ligos persi-
šal džius.     

Nuo seno uogienėms virti buvo
naudojamos laukinės, miško lauky -
mė  se augančios avietės. Tokių miško
aviečių buvo surenkama palyginti
ne dideli kiekiai. Jos buvo naudoja -
mos tik namų ūkyje, sirupams, uo-
gie  nėms, vynui gaminti. Paskuti-
niais dešimtmečiais buvo išvestos ir
plačiai paplito kultūrinių veislių
avietės, kurios yra derlingesnės, di-
delesnės, švaresnės, nepažeistos ligų
ir kenkėjų. 

Nukelta į 15 psl.



Washington, DC (ITAR-TASS-
ELTA) – JAV valdžia įvardijo žmo-
gų, kuris rugpjūčio 5 d. paleido ug-
nį sikų (sikh) šventykloje Wisconsin
valstijoje. Pasak oficialaus Ame-
rikos administracijos atstovo, tai 40
metų amžiaus Wade Michael Page.
Savo ruožtu Pentagono atstovai pa-
tikslino, kad 1992 m. W. M. Page pra-
dėjo tarnybą JAV sausumos kariuo-
menėje. Po šešerių metų jis iš jos pa-
sitraukė.
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Baltarusija atšaukė visus diplomatus iš Švedijos

Į Afganistaną išlydėta nauja 
Lietuvos karių grupė

Lietuvos olimpiečiams – valstybiniai apdovanojimai

Minskas (ELTA) – Baltarusijos
vidaus reikalų ministerija pranešė,
kad Maskva ir Minskas rengiasi su-
daryti susitarimus dėl draudimų tam
tikriems asmenims atvykti į šias
šalis ir iš jų išvykti, pranešė ,,RIA
Novosti”. Rusijos ir Baltarusijos
migracijos institucijų atstovai rug-
pjūčio 7–8 d. susitiks Minske aptarti
Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos mig-

racijos politikos.
Rusija ir Baltarusija 2010 m. su-

jungė savo duomenų bazes, kad Ru-
sijoje nepageidaujami asmenys nega-
lėtų atvykti ir į Baltarusiją. Baltaru-
sijoje gyvenantiems Rusijos pilie-
čiams taip pat draudžiama išvykti į
užsienio šalis, jei Rusijoje jiems tai-
komas toks apribojimas. 

Turkijoje susprogdintas Irako naftotiekis

Minskas (Reuters-ELTA) – Balta-
rusija pareiškė, kad atšaukia visus
savo ambasados Stokholme diploma-
tus, ir paprašė Švedijos iš Minsko
atšaukti savuosius. Baltarusijos už-
sienio reikalų ministerijos praneši-
me teigiama, kad šalis nenutraukia
ryšių su Švedija. Baltarusija šį spren-

dimą priėmė praėjus kiek daugiau
nei mėnesiui po švedų lėktuvo su-
rengto ,,pliušinių meškiukų desan-
to”. Lėktuvas liepos 4 d. numetė šim-
tus mažų pliušinių meškiukų, prie
kurių buvo pritvirtinti žodžio laisvės
ir žmogaus teisių reikalaujantys raš-
teliai.

Rusija ir Baltarusija tarsis dėl bendros
migracijos politikos

Abudža (ELTA) – Per išpuolį
krikščionių bažnyčioje Nigerijoje žu-
vo mažiausiai 15 žmonių, praneša
agentūra AFP. Išpuolis įvykdytas
Okene šalies centrinėje dalyje. Anot

žiniasklaidos, ginkluoti užpuolikai
atakavo bažnyčią rugpjūčio 6 d. va-
karą per pamaldas. Kol kas niekas
neprisiėmė atsakomybės už išpuolį.

Per išpuolį Nigerijoje žuvo 15 žmonių

Siūloma kriminalizuoti daugiau su vaikų seksualiniu
išnaudojimu ar prievarta susijusių veiksmų

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pasirašė dekretą, kuriuo valsty-
biniais apdovanojimais apdovanoja
Londono olimpinėse žaidynėse aukso
medalį laimėjusią plaukikę Rūtą
Meilutytę ir bronzos medalį iškovoju-
sį imtynininką Aleksandrą Kazake-

vičių. 
R. Meilutytė apdovanojama ordi-

no ,,Už nuopelnus Lietuvai” Koman-
doro didžiuoju kryžiumi. Imtyninin-
kas A. Kazakevičius – ordino ,,Už
nuopelnus Lietuvai” Karininko kry-
žiumi.

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 8 d.
Šv. Ignoto bažnyčioje, Vilniuje, į tarp-
tautinę misiją Afganistane išlydėta
nauja Lietuvos kariuomenės Karo
policijos specialioji grupė, užtikrin-

sianti specialiosios misijos Afganis-
tane vadovo apsaugą. Šią užduotį
prieš porą metų karo policininkai
perėmė iš Lietuvos kariuomenės
Specialiųjų operacijų pajėgų karių. 

Vilnius (BNS) – Įstatymų patai-
somis siūloma numatyti baudžia-
mąją atsakomybę už kai kuriuos su
vaikų seksualiniu išnaudojimu ar
prievarta susijusius veiksmus, kurie
iki šiol nebuvo kriminalizuoti. 

Pirmiausia atsakomybė siūloma
už tuos veiksmus, kurie padaromi
naudojantis internetu. Taip pat atsa-
komybė grės už vaiko, nesulaukusio
16 metų, viliojimą: tuomet, jei suau-
gęs asmuo siūlys vaikui susitikti sie-
kiant lytiškai santykiauti ar kitaip
tenkinti lytinę aistrą su juo arba jį

išnaudoti pornografinei produkcijai
gaminti, ir jei po tokio pasiūlymo im-
sis konkrečių veiksmų, kad toks susi-
tikimas įvyktų. Siūloma taikyti at-
sakomybę ir už dalyvavimą pornog-
rafinio pobūdžio renginyje, į kurį
buvo įtrauktas vaikas.

Pastaraisiais metais didėja sek-
sualinių nusikalstamų veikų prieš
vaikus Lietuvoje skaičius. 2007 ir
2008 m. buvo pradėta po 63 ikiteismi-
nius tyrimus dėl mažamečių tvirkini-
mo, 2009 m. – 75, o 2010 m. iki spalio
mėnesio – 118, iš jų 46 buvo nutraukti.

Stambulas (ELTA) – Naftotiekis
,,Kirkukas-Džeichanas”, kuriuo teka
Irako nafta per Turkijos teritoriją į
Viduržemio jūros uostus, buvo sus-
progdintas naktį į rugpjūčio 6 d.
Turkijos Mardino provincijoje, pra-
neša AFP. Dėl išpuolio įtariami kur-

dų sukilėliai. Pirminiais vertini-
mais, beveik tūkstančio kilometrų
ilgio naftotiekio remontas užtruks ne
mažiau kaip dešimt dienų. Naftos
eksportas per naftotiekį ,,Kirkukas-
Džeichanas” sudaro apie 20 proc. Ira-
ko eksporto. 

Po žudynių šventykloje Oak Creek sikų
bendruomenės nariai surengė spaudos
konferenciją.                        EPA-ELTA nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė naujai išrinktą Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos prezidentą Robertą Dargį ir su juo aptarė Lietuvos aktualijas, Europos ekono-
minę padėtį bei jos įtaką Lietuvos ekonomikai.            Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Argentinoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys
Buenos Aires (ELTA) – Argen-

tinoje rugpjūčio 6 d. nuo bėgių nuva-
žiavo keleivinis traukinys, buvo su-
žeista apie 30 žmonių. Žinybų duome-
nimis, nelaimė įvyko tik už kelių

metrų nuo vienos didžiausių Buenos
Aires geležinkelio stočių. Pastarai-
siais mėnesiais Argentinos sostinėje
įvyko kelios traukinių avarijos, per
kurias žuvo iš viso 51 žmogus.

Žinomas Wisconsin šaudžiusio žmogaus vardas

Dėl mūšių iš Aleppo pasitraukė JT stebėtojai
Damaskas (ELTA) – Dėl didė-

jančio smurto Sirijos Aleppo mieste
Jungtinės Tautos (JT) atitraukė iš
miesto savo stebėtojus, praneša agen-
tūra AFP. 20 neginkluotų stebėtojų
praėjusį savaitgalį buvo sugrąžinti į
savo būstinę sostinėje Damaske, sakė
JT atstovas. Tai esą yra laikinas ati-

traukimas dėl prastėjančios saugu-
mo padėties.

Bashar al Assad pajėgos praėju-
siomis dienomis suaktyvino savo
puolimą sukilėlių valdomose miesto
dalyse. Aktyvistų duomenimis, mies-
te per praėjusias dvi savaites žuvo
šimtai žmonių.

Kinija kaltina JAV konflikto kurstymu
Beijing (Reuters-ELTA) – Rug-

pjūčio 6 d. Kinijos valstybinė žinias-
klaida sustiprino kritiką JAV atžvil-
giu dėl įtampos Pietų Kinijos jūroje.
Pagrindinis Kinijos valdančiosios
liaudies partijos laikraštis pareiškė,
kad JAV turėtų ,,užsičiaupti”, ir ap-
kaltino JAV konflikto ,,liepsnų kurs-
tymu”.

Savaitgalį Kinijos užsienio rei-
kalų ministerija pasmerkė JAV Vals-
tybės departamento pareiškimą, kad
Amerika atidžiai stebi teritorinius
ginčus Pietų Kinijos jūroje ir kad
Kinija, tame regione dislokuodama
apsaugos kariuomenę, rizikuoja ,,dar
labiau eskaluoti įtampą”.

Baltarusijos prokuratūra prašo Lietuvos 
ir Švedijos pagalbos 

Vilnius (BNS) – Baltarusijos ofi-
cialiosios žinybos pranešė, jog krei-
pėsi į Lietuvą ir Švediją, prašydamos
suteikti teisinę pagalbą tiriant gali-
mą valstybinės sienos pažeidimą,
kuomet liepos 4 d. švedų pilotuoja-

mas lengvasis lėktuvas kirto Lietu-
vos-Baltarusijos sieną. Lietuvos Tei-
singumo, Užsienio reikalų ministeri-
jų ir Generalinės prokuratūros atsto-
vai rugpjūčio 8 d. sakė, jog toks krei-
pimasis kol kas nėra gautas.

Dėl grasinamojo pobūdžio laiškų kreiptasi 
į Generalinę prokuratūrą

Vilnius (ELTA) – Seimo kance-
liarija dėl grasinamojo pobūdžio laiš-
kų kreipėsi į Generalinę prokuratū-
rą. Seimas praneša, kad liepos 29 d. ir
rugpjūčio 3 d. Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento Ryšių
su visuomene skyriaus elektroniniu
paštu iš el. pašto ukrainee@mail.ua

gauti grasinamojo pobūdžio laiškai
su nuotraukomis. ,,Ateis laikas ir
mes imsimės jūsų už slavų tautų –
rusų, ukrainiečių ir baltarusių – įžei-
dimą”, – rašoma viename iš Baltijos
šalių piliečiams grasinančių laiškų,
iliustruotų egzekucijų nuotrauko-
mis. 
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VERSLO NAUJIENOS

L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvos ūkio ministerija siūlo

baseino su sveikatingumo centru
Klaipėdoje projektą pripažinti valsty-
bei svarbiu ekonominiu projektu.
Bendra projekto vertė siekia apie 38
mln. litų. Baseino kompleksą numa-
toma įrengti Taikos prospekte, šalia
,,Švyturio” arenos. Jame būtų 50 met-
rų ilgio ir 25 metrų pločio baseinas,
sporto salė ir kitos patalpos, kurių
paskirtį būtų galima keisti. Pasak
Ūkio ministerijos, tokio dydžio basei-
nas būtų vienintelis Lietuvoje. 

* * *
Lietuvos banko užsienio atsargų

valdymo analizę atlikę Pasaulio ban-
ko atstovai palankiai įvertino Ban-
kininkystės tarnybos įsteigimu pra-
dėtą užsienio atsargų valdymo pert-
varką, tačiau siūlo ilginti investavi-
mo horizontą ir mažinti dėmesį
trumpalaikiui Lietuvos banko veik-
los finansiniam rezultatui. Anot Pa-
saulio banko atstovų, nekeičiant už-
sienio atsargų valdymo krypties,
mažės galimybių gauti didesnę inves-
ticijų grąžą. 

* * *
Nacionalizuotame bankrutuo-

jančiame banke ,,Snoras” liepos 31 d.
darbo neteko dar 142 darbuotojai.
Banke toliau darbą tęsia 205 darbuo-
tojai. ,,Snoro”  bankroto administra-
torius Neil Cooper pranešė, jog darbo
sutartys nutrauktos dėl sumažėjusių
,,Snoro” vykdomų operacijų skai-
čiaus. Nuo bankroto bylos iškėlimo
dienos 2011 m. gruodžio 7-osios iki
dabar darbo neteko 1,192 banko dar-
buotojai. Iki ,,Snoro” nacionalizavi-
mo banke dirbo apie 1,350 darbuoto-
jų. Tuo tarpu rugpjūčio 2 d. posė-
džiavęs ,,Snoro” kreditorių komite-
tas priėmė sprendimą Cooper nuo
rugpjūčio pradžios mokėti 100,000
litų mėnesio atlyginimą, o visai jo ko-
mandai nustatė 5 mln. litų mėnesio
išlaidų ribą.

* * *

Bitininkai – darbštumo ir ben-
druomeniškumo pavyzdys, o darbš-
tumas ir draugiškumas – kiekvienos
bendruomenės ir valstybės pamatas,
sakė šalies vadovė, apsilankiusi rug-
pjūčio 4 d. Kupiškyje vykusioje biti-
ninkų šventėje ,,Bičiulių Lietuva –
Kupiškiui”. Kartu su visos šalies bi-
tininkais ji sodino medelius, apžiū-
rėjo bitininkų parodas ir vaikų pie-
šiniais papuoštus avilius. 36-ojoje
Lietuvos bitininkų šventėje, vyk-
stančioje Kupiškio marių Uošvės
liežuvio saloje, dalyvavo daugiau nei
4,000 bitininkų iš Lietuvos ir svečiai
iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Jungti-
nės Karalystės, Rusijos, Baltarusijos
bei Lenkijos. 

* * *
Rugpjūčio 3 d. Vilniaus apygar-

dos prokuratūra sulaikytam ,,Čili
Holdings” valdybos pirmininkui ir
pagrindiniam ją valdančios ben-

drovės ,,LTk Capital” akcininkui Ta-
dui Karosui bei grupei priklausan-
čios įmonės finansininkui pareiškė
įtarimus dėl papirkimo ir dokumen-
tų klastojimo, juos nuspręsta paleisti
už piniginį užstatą. Specialiųjų tyri-
mų tarnybos (STT) Vilniaus valdy-
bos pareigūnai įtariamuosius sulai-
kė rugpjūčio 2 d. rytą. Karosas ir fi-
nansininkas įtariami pasiūlę bank-
roto administratoriui 30,000 litų kyšį.
Pasak STT, vėliau pažadėta pinigų
suma per kelis kartus buvo perduota
už neteisėtą veikimą sulaikytųjų
asmenų bendrovių naudai. 

* * *
Iš Lietuvos greitai emigruoti

sako ketinantys 6 proc. lietuvių, dau-
giau kaip trečdalis sako apie tai su-
simąstantys, rodo rugpjūčio 6 d. pa-
skelbti apklausos rezultatai. Atsa-
kant į klausimą ,,Ar pastaruoju metu
susimąstėte apie emigraciją iš Lietu-
vos”, 5,9 proc. apklaustųjų pasirinko
atsakymą ,,Taip, planuoju greit mig-
ruoti”. Dešimtadalis (10,1 proc.) sakė
dažnai apie tai susimąstantys, ketvir-
tadalis (25,1 proc.)  teigė kartais apie
tai pagalvojantys. 57,9 proc. apklaus-
tųjų nurodė, kad migruoti neplanuo-
ja. Naujienų tinklalapio Delfi.lt užsa-
kymu apklausą birželio 15–22 d. atli-
ko bendrovė ,,Spinter tyrimai”, ap-
klaususi 1,008 žmones. Šiandien iš
Lietuvos emigruoja ne tik gyvento-
jai, bet ir jiems darbo vietas suku-
riantis verslas. 2012 m. žiemą Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto atlikto
Lietuvos ekonomikos tyrimo duome-
nimis, 11 proc. tiriamųjų, arba kas 10-
tas verslas, ketina ar rimtai svarsto
galimybę perkelti savo veiklą į užsie-
nį.

* * *
Rugsėjo 10 d. į Lietuvą atvažiuoja

JAV maisto ir veterinarijos tarnybos
inspektoriai, kurie tikrins UAB „Ag-
rovet”, UAB „Biovela” ir AB Kreke-
navos agrofirmą ir spręs, ar šioms
įmonėms suteikti leidimą vežti ga-
minius į šalies rinką. „Iki šiol 20 m.
mes nesugebėjome net išsikviesti
žinovų. Jų reikalavimai aukštesni
nei Rusijos, tačiau tikimės, kad įmo-
nės atitiks šiuos kriterijus”, – būsi-
mu apsilankymu džiaugiasi Jonas
Milius, Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos direktorius. Jis šį
apsilankymą vertina kaip galimą
naujos rinkos atsivėrimą ir alter-
natyvą Rusijai. Nors šiandien lietu-
viai eksportuoja į daugiau kaip 30
valstybių, 27 proc. išgabenama į Ry-
tus. Kita svarbi rinka, dėl kurios pa-
žymėjimų gavimo deramasi, – Kini-
ja. 

* * *
Bendrovės ,,Grigiškės” gamina-

miems sanitarinio-buitinio popie-
riaus produktams suteiktas Europos
Sąjungos ekologinis ženklas – ES
,,Gėlė”. AB ,,Grigiškės” yra pirmoji
įmonė Lietuvoje, kurios gaminiams
Aplinkos apsaugos agentūra suteikė
šį ženklą. ES ekologinis ženklas su-
teikiamas prekėms ir paslaugoms,
kurios atitinka ES ženklinimo ekolo-
giniu ženklu sistemos aplinkosaugos
reikalavimus. ES ekologinis ženk-
las suteiks galimybę geriau tenkinti
verslo partnerių poreikius, taip pat
padidės bendrovės konkurencingu-
mas Lietuvos ir tarptautinėse rin-
kose. 

Palenkės vaivada suteikė Lenki-
jos bendrovei ,,PSE Operator”  leidi-
mą statyti pirmąją 400 KW Narevo-
Ostrolenkos elektros linijos atkarpą.
Lenkijos tinklalapis Bialystok.gaze-
ta.pl pranešė, kad tai bus dalis Lie-
tuvos ir Lenkijos elektros tilto.
,,PSE Operator” galės pastatyti naują
5,6 km atkarpą ir 1,7 km linijos re-
konstruoti. Pirmam investicijų į
elektros liniją etapui bus panaudota
apie 2 mlrd. zlotų (1,58 mlrd. litų), iš
jų 683 mln. zlotų (539,5 mln. litų) bus
europinė parama. Šis etapas turi būti
baigtas iki 2015 metų. Tikimasi, kad
,,LitPol Link” jungtis iki 2015 m.
pabaigos pradės veikti 500 MW galia,
o iki 2020 m. – 1,000 MW galia. Tarp-
sisteminė jungtis sujungs trijų Bal-
tijos valstybių ir Vakarų Europos
elektros perdavimo infrastruktūras
ir sudarys sąlygas elektros rinkų ap-
jungimui. 

* * *
Lietuvių įsteigta ,,Ioli Super-

market” Gruzijoje įsigijo prekybos
tinklą ,,Populi” ir tapo didžiausiu
mažmeninės prekybos tinklu šalyje.
Nuo šiol bendrovė Gruzijoje valdys
68 parduotuvių tinklą, pranešė ,,Ioli
Supermarket”. Pasak įmonės gene-
ralinio direktoriaus Sauliaus Vaitke-
vičiaus, iki metų pabaigos planuoja-
ma atidaryti dar 23 parduotuves ir
Gruzijoje turėti daugiau nei 90 pre-
kybos centrų. Tinklas Gruzijoje – tai
šeimos verslas, jį finansuoja vienas
Jungtinių Amerikos Valstijų fondas.

* * *
JAV Federalinis iždo bankas pra-

eitą savaitę vykusiame dviejų dienų
posėdyje nepakeitė bazinių palūkanų
normų, kurios, kaip ir anksčiau, su-
daro 0–0,25 proc. Analitikai taip pat
spėja, kad normos, kurios nekeičia-
mos jau daugiau kaip trejus metus,
nebus pakeistos. JAV centrinis ban-
kas dar kartą patvirtino, kad itin ne-
didelės bazinės palūkanų normos
bus taikomos bent iki 2014 m. pabai-
gos. Europos centrinis bankas (ECB)
rugpjūčio 2 d. posėdyje taip pat nepa-
keitė bazinių palūkanų normų, ku-
rios, kaip ir anksčiau, sudaro 0,75
proc. Liepos mėnesį bazinės palūka-
nų normos buvo sumažintos pirmą
kartą šiemet ir dabar yra mažiausios
per visą banko istoriją.

* * *
Nedarbo lygis JAV, birželį siekęs

8,2 proc., liepą paūgėjo iki 8,3 proc.,
nors žinovai spėjo, kad šis rodiklis
per mėnesį nesikeis. Darbo vietų skai-
čius JAV ūkyje praėjusį mėnesį padi-
dėjo 163,000 vietoj manytų 100,000.
Birželį, patikslintais skaičiavimais,
darbo vietų skaičius padidėjo 64,000,
o ne 80,000, kaip skelbta pirmiau. Vi-
dutinis valandos darbo užmokestis
liepą, palyginti su birželio mėnesiu,
paūgėjo 0,2 proc. iki 23,52 JAV dol.
Palyginti su 2011 m. liepos mėnesiu,
valandos darbo užmokesčio vidurkis
išaugo 1,7 proc. Nedarbo lygis JAV 8
proc. kartelę viršija nuo 2009 m. va-
sario mėnesio ir šis tokio didelio ne-
darbo laikotarpis yra ilgiausias nuo
1948 m., kai pradėta rinkti darbo rin-
kos mėnesio duomenis.

* * *
Pasaulio bankas (PB) atnaujina

savo veiklą Mianmare pirmą kartą
nuo 1987 m., teigiama banko pareiški-
me spaudai. Pasaulio bankas pasta-

rąjį kartą išdavė Mianmarui paskolą
1987 m. Nors šalis buvo išsaugojusi
PB narystę, naujų paskolų negauda-
vo, o banko atstovybė buvo uždaryta
1988 m. po to, kai naujoji karinė
Mianmaro (tuometinės Birmos) vy-
riausybė atsisakė vykdyti ankstes-
nių vyriausybių prisiimtus tarptau-
tinius įsipareigojimus. Pasaulio ban-
kas artimiausiu metu ketina išduoti
pirmąjį paskolų paketą už 85 mln.
dol. Paskolos bus išduodamos miestų
ir kaimų bendruomenėms, kurios
kartu su banko atstovais priims
sprendimus dėl svarbių objektų, to-
kių kaip mokyklos ir sveikatos ap-
saugos įstaigos, remonto ir statybos. 

* * *

Didžiausia pasaulyje automobi-
lių gamintoja ,,Toyota” pranešė, kad
JAV ir Kanadoje atšauks 859,000 savo
RAV4 modelio automobilių ir 19,000
,,Lexus HS 250h” modelio automobi-
lių, kad pašalintų problemas su ga-
linės pakabos išilgine svirtimi.
,,Toyota” atstovai pranešė, kad ben-
drovė rengia planą, padėsiantį už-
tikrinti, kad šios problemos ateityje
nebepasikartotų. Remiantis naujau-
siais duomenimis, ,,Toyota” pardavi-
mai JAV liepą, palyginti su tuo pačiu
praėjusių metų mėnesiu, išaugo 26
proc. 

* * *
Ispanijoje veikiančių įmonių

skaičius 2011 m. mažėjo ketvirtus
metus iš eilės. Nacionalinio statis-
tikos instituto paskelbtais duomeni-
mis, ketvirtame pagal dydį euro zo-
nos ūkyje veikiančių įmonių skai-
čius pernai sumažėjo 1,6 proc. iki
3,199 mln. ir buvo mažiausias per
penkerius metus. Nuo 2008 metų pa-
baigos, kai buvo užregistruota 3,422
mln. veikiančių įmonių, veiklą nu-
traukė beveik ketvirtadalis milijono
įmonių. 2011 m. pabaigoje darbo Is-
panijoje neturėjo 5,4 mln. žmonių, o
nedarbo lygis siekė 22,9 proc. Metais
anksčiau bedarbių buvo 4,1 mln., o
nedarbo lygis siekė 20,3 proc.

* * *
Beijing, Kinijoje, vyksta antroji

,,Macworld iWorld Asia” mugė, ku-
rioje daugiau nei 500 bendrovių pri-
stato savo produktus, skirtus mobi-
liojo interneto technologijoms. 
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Sukako�90�metų,�kai�JAV�pripažino�nepriklausomą�Lietuvą

Šių metų liepos 28 d. sukako
lygiai 90 metų, kai Jungtinės
Ameri kos Valstijos de jure pri-

pažino Lietu vos nepriklausomybę. Ši
svarbi su kak  tis buvo prisiminta Ma-
rijampo lėje, kur atidaryta fotografijų
ir dokumentų paroda, skirta atnau-
jintų Lie tuvos ir Amerikos santykių
20-mečiui.

Ši įdomi paroda, pirmą kartą pa -
rodyta Vilniuje praėjusių metų rude -
nį, nuo tada pradėjo savo kelionę po
visą šalį. Parodą pamatė Klaipėdos,
Šiaulių, Nidos, daugelio kitų miestų
gy ventojai bei svečiai. Parodoje – ir
nuotraukos iš prieškario Lietuvos,
pir  mieji mūsų diplomatijos atstovai
JAV, ir pastarųjų metų svarbiau si
dvišaliai susitikimai bei įvy  kiai.

Ilgametis Lietuvos diplomatijos
atstovas Stasys Antanas Bačkis
(1906–1999) prieš 40 metų, kai buvo
mi nimos 50-osios diplomatinių san-
tykių tarp JAV ir Lietuvos metinės
„Aiduose” prisiminė, kaip energin-
gai Amerikos lietuviai veikė Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo ir
vė liau Lietuvos valstybės de jure
pripa žinimo klausimu. Amerikiečių
pa dedami, jie kreipėsi į Baltuosius
rū mus, kai jų šeimininkais buvo pre-
zidentai Woodrow Wilson ir Warren
H. Harding. 1921 m. gegužės 31 d.
prezidentui Harding buvo įteikta pe-
ticija su milijonu parašų, prašanti
Lietuvą pripažinti de jure. Peticija
buvo įrišta į 138 knygas, kurias po
vieną nešė lie tuvių atstovai. 

Amerikos lietuviai taip pat veikė
senatorius, Kongreso narius ir spau -
dą. Tvirtinama, kad lietuvių memo-
randumas „Independence for the Li -
thuanian Nation” buvęs atspausdin-
tas 100,000 egzempliorių tiražu, o
atvi ručių su Lietuvos žemėlapiu bu-
vę išleista daugiau kaip milijonas.
Lie tu vos reikalais JAV rūpinosi ir
Lietu vos vyriausybė. 1919 m. gruo-
džio 18 d. į Ameriką atvyko Lietuvos
vyriausybės skirta Finansinė misija,
kuri 1920  m. sausio 5 d. įsikūrė Wa-
shington. Tų metų vasarį Lietuvos
vyriausybė pa skyrė Joną Vileišį pir-
muoju nepriklausomos Lietuvos ats-
tovu. Nuo 1921 m. balandžio 15 d. Lie-
tuvos atstovu buvo paskirtas Volde-
maras Čarnec kis. Jie abu ligi Lietu-
vos de jure pripažinimo tegalėjo veik-
ti neoficialiai. Padedami Amerikos
lietuvių, jie ener  gingai rūpinosi, kad
JAV kaip galima greičiau Lietuvą
pripažintų de jure.

Rygoje tuo metu rezidavo JAV
įgaliotinis Lietuvai, Estijai ir Latvi -

jai Evan E. Young. Kai Tautų Sąjunga
1921 m. rugsėjo 22 d. priėmė Lietuvą
visateise nare, jis lankėsi Kaune ir
lapkričio 7 d. pristatė JAV konsulą
Lietuvai Clements J. Edwards. Ame -
ri kos lietuvių veikiami ta kryptimi
veikė ir JAV senatoriai bei Kongreso
nariai. 1922 m. birželio pabaigoje pa -
aiškėjo, kad Ambasadorių konferen-
ciją sudarančios didžiosios valstybės
— Didžioji Britanija, Italija, Japonija
ir Prancūzija — ryžtasi pripažinti
 Lietuvą de jure. Tai pagreitino ir JAV
nusistatymą pripažinti Baltijos vals -
tybes de jure. Prie to prisidėjo ir
Princeton University profesoriaus
Harold H. Bender atsiųstas raštas
JAV valstybės sekretoriui su 29 žy -
mių amerikiečių profesorių parašais. 

Bačkis teigia, kad valstybės sek -
retorius Hughes tuo raštu buvo pra -
šomas suteikti Baltijos valstybėms de
jure pripažinimą „nacionalinio tei -
sin gumo, tarptautinės taikos ir pas-
to vumo bei demokratijos idealų pa-
sau lyje plėtotės vardu”. Liepos 24 d.
Hughes pateikė raštą prezidentui
Harding, kad atėjo laikas pripažinti
Baltijos valstybes de jure. Preziden -
tas tą pačią dieną, gavęs raštą, rei -
kalui pritarė. Tuo pagrindu valsty-
bės sekretorius Hughes 1922 m. lie-
pos 25 d. pasiuntė į Rygą telegramą
Young, kad jisai praneštų tuo pačiu
laiku 1922 m. liepos 28-ąją Estijos,
Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų
minis te rijoms, jog JAV suteikia joms
„pilną pripažinimą”. Telegramoje
buvo pri durta, kad apie tą pripaži-
nimą Wa shington liepos 28 d. rytą

ALGIS VAŠKEVIČIUS spauda paskelbs. 
Kaune, Rygoje ir Taline JAV pri-

pažinimas de jure buvo sutiktas su
dideliu pasitenkinimu. Lietuvos už -
sie nio reikalų ministras Vladas Jur -
gutis, sužinojęs apie tai, iš karto nu -
vyko į Steigiamąjį Seimą. Seime pra -
nešus džiugią žinią, kilo audringi
plojimai. Buvo sugiedotas Lietuvos
himnas ir šaukiama „Tegyvuoja
Lais voji Amerika”. Su didžiausiais
plo jimais buvo sutikti Jurgučio žo -
džiai: „Laisvoji Amerika buvo pirmo-
ji mums pagalbą suteikti ne žodžiais,
bet darbais, duodant maisto. Mora li -
nė parama, mums šiandien suteikta,
kada mes vedame kietą kovą dėl mū -
sų valstybės ir tautos teisių, mums
yra daug svarbesnė negu materialinė

pagalba, kurią mes gavome mūsų
ekonominių sunkenybių metu.” 

„Po kalbų Seimas nutraukė po -
sėdžius, visos įstaigos, krautuvės bu -
vo uždarytos. Spontaniška demons -
tracija įvyko prie JAV konsulato
Kau ne, kur buvo susirinkę apie
20,000 žmonių. Kalbėtojai reiškė dė-
kingumą Amerikos vyriausybei ir
gyventojams. Konsulas buvo ant ran-
kų nešamas. Iš lėktuvų buvo mėtomi
pranešimai apie de jure pripažinimą.
Buvo įspūdingas kariuomenės para-
das JAV vėliavai pagerbti”, – teigė
Bačkis.

Tokiu būdu JAV Lietuvą pripaži-
no de jure penkiais mėnesiais anks -
 čiau negu Ambasadorių konferenciją
sudarančios valstybės (Didžioji Bri -
ta nija, Italija, Japonija ir Prancū zi -
ja), – šios tai padarė 1922 m. gruodžio

20 d. Pačioje Amerikoje, kaip ir Lie -
tuvoje, lietuviai reiškė didelį pasi -
tenkinimą suteiktu de jure pripaži -
nimu. Įvairiuose miestuose, kur dau-
giau lietuvių, buvo organizuojamos
demonstracijos. Bene didžiausia įvy -
ko 1922  m. rugpjūčio 5 d. New York,
jai vadovavo Leonardas Šimutis.
Tuome tis Lietuvos atstovas Washing-
ton Čar neckis taip reiškė dėkingu-
mą: „Seniai lietuvių tautos lauktoji
pripažinimo diena atėjo ir apvainika-
vo mūsų tautos ir ypatingai Ameri-
kos lietuvių padėtas pastangas kovo-
je dėl skaisčios savo laisvos Tėvynės
atei ties. Garbė didžiai Amerikos tau-
tai, ištiesusiai pripažinime ranką
savo mažesniajai seseriai Lietuvai.
Garbė Amerikos lietuviams, tiek

daug pasidarbavusiems dėl Lietuvos
pripažinimo.”

Naujojoje parodoje daugelis lan -
kytojų atkreipė dėmesį į nuotrauką,
kurioje JAV prezidentas Ronald Rea -
gan vienoje demonstracijoje laiko
rankose užrašą „I love Lithuanians”,
taip pat stabteli prie nesenos nuo-
traukos, kurioje prezidentas Barack
Obama bičiuliškai plekšnoja prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei per petį.
Parodoje – ir dešimtys nematytų nuo-
traukų, liudijančių apie įvairių abie -
jų šalių organizacijų ryšius, apie
paprastų žmonių bendravimą.

* * *
Į parodos atidarymą atvykusi

JAV ambasados Lietuvoje kultūros
atašė Nina Murray sakė, kad daug
nuotraukų šiai kilnojamai parodai
padovanojo eiliniai abiejų šalių  žmo -
nės, ryšiai tarp kurių visada buvo la -
bai svarbūs. Vos du mėnesius Lietu -
voje dirbanti diplomatė gražia lietu-
viš ka kalba pasveikino susirinku-
sius į parodos atidarymą ir priminė
kai kuriuos istorinius faktus.

JAV ambasada Kaune veikė 10
metų – ji buvo uždaryta 1940 m. rug -
sėjo 5 d. Murray pabrėžė, kad nors
Sovietų Sąjungos veiksmai privertė
Amerikos pasiuntinybę užsidaryti ir
nutraukė Lietuvos nepriklausomybę
de facto, JAV niekada nepripažino
šalies priverstinio įtraukimo į Sovie -
tų Sąjungos sudėtį. Ši diplomatinė
laikysena buvo oficialiai įteisinta
Welles deklaracijoje, kuri JAV buvo
apibūdinta kaip vienas svarbiausių
Valstybės departamento išleistų dip -
lomatinių dokumentų. 

Nukelta į 13 psl.

Ronald Reagan rankose – iškalbingas užrašas.

Parodos apie dviejų šalių diplomatinius santykius rodiniai.                                                                                              A. Vaškevičiaus nuotr.
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SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

2007 metų kovo 21 diena, Vil -
nius. Spauda rašo, kad iš A. Matu le -
vičiaus turi būti atimta teisė susi-
pažinti su slapta informacija. Bet
Sei mo valdyba atidėjo sprendimą,
nes Viktoras Mun tianas, Andrius
Kubi lius ir dar keli jos nariai skren-
da į Ro mą minėti Europos Sąjungos
su tar ties pasirašymo 50-ųjų meti-
nių.

Vilniuje ši sukaktis buvo mini-
ma prie Rotušės. Manęs ten laukian-
tys žurnalistai puolė klausinėti apie
VSD reikalus. Pasakiau, kad visi pri-
valo laikytis įstatymų, o Seimo na-
riai turi elgtis ypač atsakingai ir ne-
kelti su maišties.

2007 metų balandžio 23 diena,
Vilnius. Atėjo žinia: Maskvoje mirė
Borisas Jelcinas. Spalvinga, priešta -
ringa asmenybė. Šio išskirtinio po -
litiko veikla atspindi, kokiu vingiuo-
tu ir duobėtu keliu XX amžiui bai-
giantis rusai mėgino išsiveržti iš
komunisti nės diktatūros. Tai ištisa
epocha Ru sijos ir net pasaulio istori-
joje, bet ji baigėsi ne šiandien, o 2000-
ųjų išva ka rėse, kai B. Jelcinas pasi-
traukė ir valdžios vairą perėmė Vla-
dimiras Pu tinas.

Vis dėlto B. Jelcino mirtis ir ru -
sus, ir pasaulį verčia susimąstyti,
kur link eina V. Putino Rusija.

2007 metų balandžio 25 diena,
Maskva-Vilnius. Sunki diena. Apie
B. Jelcino laidotuves nesinori rašyti.
Gal kada vėliau...

Skrisdami po laidotuvių iš Mask -
vos į Vilnių išsikalbėjome su Algirdu
Brazausku. Pasikeitėme nuomonė -
mis apie vadinamąjį KGB rezervistų
skandalą. Abu galvojame panašiai:
visą šį triukšmą sukėlė viena politi-
nė grupuotė, kuri tikisi taip mobi-
lizuoti savo rinkėjus. Stulbinantys
dvilypiai standartai: jei saviškis –
užsimerkiama net prieš skaudžiau-
sią, visiems žinomą bendradarbiavi-
mo su KGB faktą,  o jei svetimas – iš-
kart skelbiamas baisiausiu kagėbis-
tu, nors žmogus galėjo būti tik for-
maliai ir ne savo valia įrašytas į kaž-
kokį rezervo sąrašą.

A. Brazauskas prisiminė įdomių
istorijų iš sovietinių laikų, kai jis jau
dirbo Lietuvos SSR kompartijos pir-
muoju sekretoriumi. Viena jų – apie
R. Paksą šlovinusį žurnalistą Vytau-
tą Matulevičių, Seimo Nacionalinio
sau  gumo ir gynybos komiteto pirmi -
ninko Algimanto Matulevičiaus bro -
lį. Esą grįžęs po mokslų Maskvoje į
Vilnių, jis atėjo pas A. Brazauską į
ka binetą ir pareiškė: „Mane į Lietu-
vą dirbti atsiuntė „Pravda”. Prašau
su daryti palankias darbo ir gyveni-
mo sąlygas.” Pasak A. Brazausko, vi -
siems buvo aišku, kokį veikėją „Prav -
da” galėjo atsiųsti dirbti į Vilnių,
ypač kai jau buvo prasidėjusi mūsų
dainuojanti revoliucija.

Jis papasakojo ir daugiau pana -
šių istorijų apie kai kuriuos dabar-
tinius patriotus. O kiek dar galėtų
pa pasakoti... Turbūt ne vieno tomo
pri reiktų viskam surašyti.

2007 metų balandžio 26 diena,
Vilnius. Prezidentūroje surengiau
pasitarimą apie lietuviškų mokyklų
padėtį Vilnijos krašte. Susidaro įspū -
dis, kad savivaldybės, kuriose do mi -
nuoja lenkai, savo tautiečių mokyk-

loms parūpina geresnes patalpas,
skiria daugiau valstybės lėšų nei lie -
tuviškoms. Lietuviai mokytojai ven-
gia atvirai apie tai kalbėti, bijodami
dar labiau pabloginti padėtį.

Tai patvirtino Rytų Lietuvos mo -
kyklų tyrimas, kurį atliko Kauno
tech nikos universiteto profesorius
Gediminas Merkys. Reikia taisyti pa -
dėtį. Kalbėsimės ir su Rytų Lietuvos
savivaldybių vadovais.

Rytoj turiu pasirašyti arba ve-
tuo ti Seimo priimtas įstatymo „Dėl
SSSR Valstybės saugumo komiteto
(NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertini-
mo ir šios organizacijos kadrinių
darbuotojų dabartinės veiklos” pa-
taisas, kitaip sakant, naujas teisės
normas dėl KGB rezervo karininkų
liustracijos. Jau geras mėnuo, kai ži-
niasklaida, politikai, visuomenė gin-
čijasi šiuo klau simu. Neretai aistros
kaitinamos ir piktavališkai, peržen-
giant kultūrin gų svarstymų ribas,
stengiantis žūtbūt įrodyti savo teisy-
bę. Todėl šis įsta tymas labai supoli-
tintas, juo aiš kiai bus mėginama
pasinaudoti susidorojant su politi-
niais oponentais.

Puikiai suprantu, kad ir kaip pa -
sielgsiu, – vetuosiu įstatymą ar pa si -
rašysiu, – vis viena kuri nors poli-
tinė jėga liks nepatenkinta ir kaltins
ma ne arba pataikavimu dešinie-
siems, arba simpatijomis KGB re-
zervistams. Vienintelė išeitis – kuo
geriau savo sprendimą pagrįsti teisi-
niais argumentais. Todėl pakviečiau
į Pre zidentūrą žinomus teisės spe-
cialistus ir paprašiau jų pateikti
įstatymo vertinimus.

Diskusijos truko porą valandų.
Aptartos galimos įstatymo įgyvendi -
nimo pasekmės, nurodyta nemažai
teisinių trūkumų, atkreiptas dėme -
sys į kai kurių formuluočių neapi-
brėžtumą. Nekyla abejonių, kad įsta -
tymas sukels visuomenėje tik dar di -
desnę sumaištį. Visi posėdžio da ly -
viai siūlė jį taisyti. Pataisas turėtų
pateikti Vyriausybė.

Pasakiau, kad, apsispręsdamas,
ar vetuoti įstatymą, vadovausiuosi
tik teisės reikalavimais ir savo sąži -
ne. Bet neabejoju, kad sukelsiu kai
kurių veikėjų pykčio bangą.

Šiaip jau su KGB susijusios prob-
lemos turėjo būti išspręstos jau prieš
dešimt metų, bet tuomet pristigo ir
išminties, ir politinės valios, o dabar
tuo naudojasi visokie politikieriai ir
save politikos analitikais vadinantys
rėksniai. Šie „patriotai”, įsitraukę į
politinius žaidimus ar tenkindami
savo ambicijas, tik demoralizuoja
visuomenę.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Prabėgo dar keleri metai, o po
Lietuvą tebeklaidžioja KGB šmėkla.
Tai niekaip nesibaigia tik todėl, kad
yra partijų, kurios šią kortą naudoja
savo politiniuose žaidimuose, ir dar
pri sideda kai kurių asmenų noras
numaldy ti gal ne visai ramią savo
sąžinę vai di nant pačius didžiausius
patriotus. Šių intrigų kulminacija
buvo vadinamasis KGB rezervistų
skandalas.

Bus daugiau.

Atkelta iš 12 psl.
JAV diplomatė priminė, kad šios

šalies valdžia davė leidimą Lietuvos
atstovams pasilikti JAV išlaikant
dip lomatinį statusą, apsaugojo Lietu-
vos turtą užsienyje ir padėjo 120,000
lietuvių išvengti repatriacijos į So-
vietų Sąjungą. „Istorijos tekstuose
nerasi me aprašytų daugelio papras-
tų žmo nių gyvenimų, kurie įkūnijo
Welles deklaracijos dvasią. Tarp jų
buvo ir Mary Foot Henderson, pasta-
to, esan čio Šešioliktoje gatvėje Wa-
shington, DC savininkė, kuriame
šiandien yra įsikūrusi Lietuvos am-
basada. Par duo  dama pastatą, ji pri-
ėmė tik pra  di nį įnašą, atsisakydama
likusios 90,000 dol. pastato vertės.

Tarp jų buvo ir Albertas Juškevičius,
Juozas Ruzgas ir Kęstutis Laskaus-
kas, pasi šventę radijo entuziastai,
kurie trans liavo lietuviškas laidas
kiekvieną sekmadienį nuo 1948 me-
tų. Taip pat Marytė Patlabaitė, kuri
daugelį metų vadovavo Baltimore
Lietuvių Bend ruo menės bibliotekai.
Daugybė Ame rikos lietuvių nepails-
dami dirbo, siek dami skleisti žinią
apie Lietuvos istoriją ir kultūrą daly-
vaudami choruose, šokių grupėse ir
festivaliuose, taip pat ėmėsi politinių
veiksmų, išreikšdami savo valią eity-
nėmis Wa shington, DC”, – priminė
Murray.

Jaudinančioje kalboje kultūros
atašė prisiminė ir tai, kad kai pirma-
sis Nepriklausomos Lietuvos amba -
sa dorius atvyko į JAV, lietuvių ben-
druomenės nariai Diana Vidutis ir
Angelė Bailey, Viktoras Nakas ir Mei -
lė Mickienė, Teresė Landsber gienė ir

Linas Orentas bei daugelis kitų rėmė
ir padėjo naujai atidarytai amba sa -
dai savanorišku darbu, imdamiesi
vai ruotojų, vertėjų ir renginių orga-
nizatorių pareigų.

Ji pabrėžė, kad savanorystė, pi -
lie čių dalyvavimas, aktyvi bendruo -
menės veikla – tai vertybės, kurias
brangina ir puoselėja mūsų tautos.
Paroda ir įrodo šių vertybių svarbą.
Ji išskirtinė tuo, kad prie jos rengi-
mo prisidėjo labai daug žmonių iš
JAV ir Lietuvos – žmonės pasidalijo
savo pri siminimais, nuotraukomis ir
dokumentais. Prisidėjo ir buvę am-
basadoriai, „ExCEL” mainų progra-
mos da lyviai, besimokantys Ameri-
kos mo kyk lose, taip pat piliečiai,

nuo šir džiai vertinantys dviejų šalių
draugystę. 

„Tiesa ta, kad bendruomenės su -
sivienija per krizes. Prieš šešiasde -
šimt metų lietuviai ir amerikiečiai
suvokė Welles deklaraciją kaip ra gi -
nimą veikti. Pasiekę savo tikslą – Lie-
tuvos nepriklausomybę – ir išvydę
JAV atnaujintus diplomatinius ry -
šius su Lietuvos Respublika, jie savo
veiklos nenutraukė. Tegul šių sava -
norių – vertėjų, vairuotojų, bibliote -
kininkų, radijo vadovų – bei daugelio
kitų veikla įkvepia ir mus, nes joks
darbas negali būti menkas, kai jo
imamasi vardan visuomenės gero -
vės”, – sakė Murray.

Diplomatiniai santykiai tarp
JAV ir Lietuvos buvo atkurti 1991 m.
rugsėjo 6 d. Šiemet spalio 2 d. su kaks
20 metų nuo tos dienos, kai Vil niuje
buvo atidaryta Jungtinių Ame rikos
Valstijų ambasada.

Sukako�90�metų,�kai�JAV�pripažino...
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LIETUVIAI LONDONO OLIMPIADOJE

Visai šalia disko metimo vietos
liepsnojo olimpinė ugnis, tačiau Vir -
gilijui Aleknai disko ji nesušildė. Po
paskutiniojo – šeštojo – bandymo 40-
me tis dukart olimpinis čempionas

keletą akimirkų žvelgė į stadioną ir
lėtais žingsniais paliko aikštę. Ge -
riausias visų laikų Lietuvos disko
me tikas paskutinėje per savo karje-
rą – Londono – olimpiadoje liko visai
šalia laimėtojų pakylos. Pirmuoju
bandymu diską jis nusviedė 67 m 38
cm ir toliau nenumetė – šis metimas
V. Aleknai užtikrino ketvirtąją vietą.

* * *
Lietuvos imtynininkai daugiau

medalių šaliai nepadovanos. Edgarui
Venckaičiui nepavyko žengti bronzą
iškovojusio Alek san d ro Kazakevi -
čiaus keliu. Jis nesugebėjo įveikti 1:3
pasaulio čempiono iš Kubos Pedro Isaa-
co Mulenso Herrera. E. Venckai čio dvi-
kova vyko graikų-romėnų imtynių
svorio kategorijos iki 66 kg paguodos
varžybose. Norėdamas ko voti dėl
bronzos lietuvis turėjo įveikti kubie-
tį, o tada lemiamoje dvikovoje būtų
susitikęs su prancūzu Steeve Guenot.

* * *
Lietuvos ieties metikei Indrei

Jakubaitytei neužteko net pagerinti

savo asmeninį sezono pasiekimą, kad
patektų tarp 12 geriausių šios lengvo-
sios atletikos rungties atstovių ir
tęstų kovą dėl Londono olimpinių
žaidynių apdovanojimų. 36-erių lietu-
vė trečiuoju metimu įrankį nusviedė
59 m 5 cm ir galutinėje įskaitoje tarp
39 sportininkių užėmė 18 vietą.

* * *
Dviratininkė Simona Krupeckai -

tė Londono olimpiadoje liko be me -
dalių, tačiau tai neatėmė iš jos šypse -
nos. 29 metų Lietuvos dviratininkė
treko sprinto ketvirtfinalyje 0:2 pra -
laimėjusi vokietei Kristinai Vogiel,
pra rado viltį iškovoti medalį, tačiau
paguodos finale ji buvo greičiausia ir
užėmė penktą vietą. Po važiavimų
triskart šios rungties pasaulio vice -
čem pionė neliejo apmaudo. ,,Penkta
vieta olimpiadoje. Rei kia tik sveikin-
ti”, – plačiai šypsojosi S. Krupeckai-
tė, Atėnuose šioje rungtyje užėmusi
septintą vietą, o Beijing – aštuntą.

* * *
Kovą Londono olimpinėse žai-

dynėse pradėjo dešimtkovininkas
Da rius Draudvila. Po trečiosios – ru -
tulio stumimo – rungties  29 metų lie -
tuvis ben  d roje įskaitoje užima 13 vie -
tą, jo sąskaitoje 2,514 taškų. Ge riau-
siu ant ruoju bandymu spor tininkas
ru tulį nustūmė 15.14 m ir to je rung-
tyje užėmė ketvirtą vietą. Po 100 m
bėgimo D. Draudvila galėjo džiaug tis
šioje rungtyje page rintu asmeniniu
sezono rodikliu.

* * *
XXX vasaros olimpinėse žai-

dynėse Londone antradienį, rug-
pjūčio 7 d.,  išdalijus dar 21-ą medalių
komplektą (200 iš 302), rinktinių

įskaitoje du medalius turinti Lietuva
užima 37-ą vietą. Lietuvos taupyklėje
lieka plaukikės Rūtos Meilutytės
auksas ir imtynininko Aleksandro
Kazakevičiaus bronza. Tiesa, dar
medaliu tikrai prisidės boksininkas
Evaldas Petrauskas. Jis dar tęsia
kovą ir jo medalio spalva paaiškės
vėliau. Pirmauja kinai, po jų – JAV
sportininkai ir trečioje vietoje kol
kas žaidynių šeimininkai – britai.

* * *
Lietuvoje vyks koncertas, kokio

šalis dar neregėjo. Didžiausias kon-
certų rengėjas Baltijos šalyse „BDG
Music” kvietimu į Lietuvą atvyksta,
ko gero, garsiausia šių dienų atlikė-
ja – Lady Gaga.  Ši daininikė Vilniaus
Vingio parke pasirodys rugpjūčio 21
d. Lady Gaga sužavėjo penkiolikme-
tės Rūtos Meilutytės ryžtas, užsi spy-
rimas ir įkvepianti pergalės isto rija.
Praėjus keletui dienų po to, kai Rūtai
užkabintas aukso medalis, Lady Ga-
ga koncerto Lietuvoje rengėjai gavo
jos vadybininkų laišką, ku ria me nu-
rodoma perduoti sportinin kei kvie-
timą apsilankyti koncerte Vilniaus
Vingio parke. 

„Kvietimas – dviems asmenims.
Norima kukliai prisidėti prie visų
sveikinimų, kurių sulaukė Rūta.
Teko girdėti, kad laisvalaikiu Rūta
mėgsta klausytis muzikos, be to, po
olimpiados ji ketina atostogauti Lie-
tuvoje. Susisieksime ir perduo sime
kvietimus, tikėdamiesi, kad kon -
certas smagiai paįvairins Rūtos atos-
togas”, – sako Lady Gaga koncertus
trijose Baltijos šalyse rengiančios
bendrovės „BDG Music” atstovai.

* * *
Vis dar be daiktų, pinigų, britų

pareigūnų malonės, tačiau su viltimi
dar pamatyti olimpiadą ir atgauti

savo turtą. Petras Leščinskas, olim -
piados sergėtojų rūstybę užsitraukęs
dar žaidynių pradžioje, kai jiems
užkliuvo aukštai iškelta aistruolio iš
Lietuvos ranka, užuot stebėjęs rung-
tynes, yra priverstas varstyti teismų

duris. Rugpjūčio 8 d. netoli olimpinio
parko esan čia me teisme turėjo būti
svarstoma, ar atnaujinti nagrinėjimą
bylos, pagal kurią 36 metų aistruoliui
iš Lietuvos Londono teismas skyrė
2,500 svarų sterlingų (apie 11,000 litų)
baudą už tai, kad mėg džiojo bež džio -
nės garsus, atliko na cistinius rankų
judesius ir kitus ra sinę neapykantą
rodančius veiks mus. Tačiau byla liko
neatversta... kažkur dingo lietuvio
bylos dokumentai.

* * *
Aleksandras Kazakevičius gali

atsikvėpti – jam nereikės turėti rei -
kalų su chirurgais. Lydimas Lietuvos
olimpinės misijos gydytojų sporti -
ninkas apsilankė olimpinio kaimelio
poliklinikoje, kur profesionalus akių
gydytojas patikino – per varžybas
gauta trauma grėsmės regėjimui ne-
sukels. Londono žaidynėse imty ni-

ninkas bronzą pasiekė, kaip pats sa-
kė, ,,viena akimi” – kita buvo siau -
bingai užtinusi po susidūrimo pirmo-
je kovoje su priešininku iš Veng rijos.

Pagal Lietuvos ir užsienio
spaudą paruošė L. A. 

Edgaras Venckaitis (d.).             LTOK nuotr.

Indrė Jakubaitytė.        A. Pliadžio nuotr.

Rūta Meilutytė.  

Simona Krupeckaitė.  

Aleksandras Kazakevičius.  

Petras Leščinskas.  

1992 metais Lietuvos krepšininkai pirmą kartą olimpiadoje žaidė kaip nepriklausomos
valstybės atstovai.       Roberto Dačkaus nuotr.

Ypatingas sutapimas: 1992 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos krepšininkai Barselonos olim-
piadoje laimėjo prieš buvusią Sovietų Sąjungą ir iškovojo bronzos medalius.  Lie tuvos
krepšinio sirgaliai tikėjosi istorijos pasikartojimo Londone, deja... Išties, pergalė 1992
m. buvo istorinė. Tąkart už Lietuvą rinktinėje kovojo tokie legendiniai krepšininkai,
kaip Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius
bei kiti. Pralaimėję daugiau nei 50 taškų skirtumu tuometinei amerikiečių ,,Svajonių
komandai”, mūsiškiai nepalūžo ir, rungtynėse prieš buvusią šalies engėją – Sovietų
Sąjungą, išplėšė bronzą rezultatu 82:78.

Lietuvos krepšinio rinktinė rugpjūčio 8 d. stojo į paskutinę kovą  dėl bronzos Lon-
dono olimpinėse žaidynėse. Kęstučio Kemzūros treniruojamos komandos kelyje –
Rusijos rinktinė. Tai buvo nelengvas riešutėlis lietuviams.  Ketvirtfinalyje lietuviai
74:83 nusileido Rusijos nacionalinei komandai ir baigė savo pasirodymą.

Roberto Dačkaus nuotr.

Virgilijus Alekna.       A. Pliadis/LTOK

Darius Draudvila.
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IEŠkO DARBO

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-

nimu. Geros rekomendacijos ir patirtis. Galiu pa-
keisti. 708-691-2948

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Geros rekomendacijos.
Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 773-759-8677.

Atkelta iš 4 psl.     Atrodo, lyg ir
užtektų, kad būtų šokių vadove, bet
Raimondai reikėjo padrąsinimo ir
įkvėpimo. Kaip tik tuo metu pas ILM
mo kyklos suaugusių mokytoją Daivą
Simonytę-Miller atvažiavo vaikystės
draugė Danguolė Varnienė, Los An-
geles LB „Spindulio” vadovė, vado-
vaujanti Lietuvių tau tinių šokių ins-
titutui. Kadangi Dai va jau buvo
girdėjusi mūsų pasvarstymus apie
dalyvavimą šokių šventėje, vakarie-
nei pasikvietė Rai mon dą ir Otoną
Balčiūnus. Pasak Rai mondos, Dan-
guolė ir buvo tas žmogus, kuri pa-
drąsino nedelsiant burti šokėjus ir
pradėti repeticijas – „įpylė alyvos į
ugnį”, gerąja prasme. Atsiradus šo-
kių vadovei, iškilo klau si mas, ar bu-
riame suaugusių grupę, ar ir vaikų.
Viską nulėmė tai, kad kai kurios ma-
mos, pačios dalyvavusios šokių šven-
tėse, norėjo, kad malonius prisimi-
nimus patirtų ir jų vaikai. Taip ir
įsikūrė vaikų „Trepsiukas” ir jų
tėvelių – suaugusių „Vijūnas”.

– Žinau, kad pati labai domiesi
tautiniais drabužiais. Gal savo
šokėjams nors keletą jų pasiuvai?

– Tik atvažiavusi į JAV pradėjau
domėtis lietuvių tautiniu kostiumu,
nes Lietuvoje, jei nepriklausai kokiai
šokių ar dainų grupei, kostiumo be -
veik neturi kur panaudoti. O kaip bū -
tų gražu, kad per valstybines šven tes
Lietuvos žmonės išeitų į gatves pa-
sipuošę tautiniais kostiumais!

Pirmą kartą su lietuvių tauti -
niais kostiumais susidūriau dar stu -
di juodama siuvinių modeliavimo ir
tech nologijos specialybę Kauno tech-
nologijos universitete. Tada ir susi-
pažinau su skirtingų etnografinių
regionų tautinių kostiumų panašu-
mais ir skirtumais. Kuo daugiau
skaitai ir domiesi, tuo labiau pradedi
suprasti, kad, gyvenant išeivijoje,
sukomplektuoti autentišką išeiginį
lietuvių kos tiumą ne taip jau ir
paprasta. Pati su tuo susidūriau, kai,
iš vietinės audinių parduotuvės nusi -
pirkusi raudoną languotą audinį, pa -
si siuvau „lietuvišką tautinį” sijoną.
Deja, mano didžiulei nuostabai, ško-
tų vyrukai atpažino škotų medžiagos
lan guotumą, o man teko raudonuoti
ir aiškinti, kodėl suderinau lietuviš -

kas kostiumo detales su sijonu iš ško -
tiško audino. 

Todėl įsikūrus mūsų nau jiems
šokių  kolektyvams ir iški lus tauti-
nių kostiumų klausimui, ėmiausi
ieškoti žmonių, kurie siuva tau tinius
kostiumus Lietuvoje. Taip susi radau
Mariją Simanavičienę ir jos vyro
vardu pavadintą tautinių kostiumų
siuvimo įmonę (www.tautiniaikos-
tiumai.lt). Įvertinę bendruo menės fi-
nansinę padėtį, negalė jome užsakyti
visiems pilnai sukomplektuotų kos-
tiumų. Gerb. Marijos dėka aprengė-
me suaugusių kolektyvą, užsakyda-
mi tik tas detales, kurių trūko. Vai-
kučių ko lektyvui kostiumus siu  vau
pati, tik Marija atsiuntė si jo nams
audinį. Labai gaila, kad, kai kos tiu-
mai jau buvo parvežti iš Lietu vos, su-
žinojome, kad mūsų paraiška Lietu-
vių Fondui dėl paramos kostiumams
nebuvo patenkinta. 

– Šiemetinė Lietuvių tautinių
šokių šventė buvo pirmoji daugu-
mai jūsų šokėjų ir Tau pačiai. Ko -
kie įspūdžiai?

– Į šokių šventę aš su dukra va -
 žia vau kaip žiūrovė, o sūnus ir vyras
– kaip šokėjai. Mums visiems šventė
padarė didžiulį įspūdį: pakerėjo šo -
kėjų gera nuotaika ir energija. Bos -
ton jautėmės kaip mažoje Lietuvoje,
aplink, kur pasisuksi, buvo girdėti
lie tuviška kalba. Iš šokių šventės In -
dia napolis šokėjai grįžo pilni gražių
prisiminimų. 

Norėčiau padėkoti Mindaugui
Žiaugrai ir visam Boston šokių šven -
tės organizaciniam komitetui už
didžiulį darbą organizuojant šokių
šventę. Taip pat dėkoju už visoke rio -
pą pagalbą kūrybinio komiteto narei
Vaidai Indriliūnienei, kuri net atva -
žia vo pas mus iš Čikagos pa mokinti
mūsų šokėjų. Lauksime ki tos šokių
šventės!

– O kaip su jaunesne mūsų
karta, mūsų pamaina? Kaip ją
turime sudominti lietuviška veik-
la?

– Mes taip pat norėtume sužinoti
tą receptą! Manau, daug kas priklau-
so nuo to, kiek tėvai patys prisideda
prie lietuviškos veiklos ir ko kiais ta -
lentais žmonės gali pasidalinti su

kitais. Bendruomenėse turėtų būti
įvai rios veiklos, kad tiek suaugusieji,
tiek vaikai atrastų tai, kas jiems
patinka. Pavyzdžiui, sužinojus, kad
vyks dainų šventė Toronto, Indiana -
polis lituanistinės mokyklos muzi-
kos mokytoja Adrija Beleckienė ir
choro vadovė Dalia Mockienė įkūrė
suaugusių ir vaikų chorus „Aušra” ir
,,Gintaras”. Po kelių metų susibūrė
šokių kolektyvai. Vaikučiai vai dina
Kalėdiniuose spektakliuose, pasiro-
do miesto renginiuose.

– Kaip atvykai į JAV? Kaip
susitikai savo antrąją pusę – vyrą
Michael?

– Į Ameriką atvykau pagal stu-
dentų programą, nes galvojau, kad
tik taip galėsiu išmokti anglų kal bos,
kaip čia sakoma, „sink or swim”.
Taip pat buvo įdomu iš arčiau susi-
pažinti su amerikiečių kultūra. Ne-
daug likus iki išvažiavimo namo,
lietuvė draugė pakvietė į „Feast of
the Hunter's Moon” festivalį West
Lafayette, IN, kuris vyksta spalio
mėnesį.  Negi išvažiuosiu  namo, ne -
pa mačiusi Amerikos indėnų ir jų
ran komis padarytų kostiumų! Į festi-
valį važiavome kartu su drauge, jos
draugu ir jo bendradarbiu Michael.
Po poros mėnesių, Kūčių vakarą, Mi -
chael pasipiršo, o vasarą atšokome
ves tuves. Viskas vyko taip greitai,
kad tai nustebino ne tik mano gi-
minai čius, draugus, bet ir mane pa -
čią. Vė liau, gimus dukrai, sužinojau,
kad vyro mamos giminėje yra ir che-
rokee genties indėnų kraujo. 

Kas galėjo pagalvoti, kad kelio nė
į Ameriką  taip ilgai  užsitęs ir kad
ma no amerikietis vyras šoks lietuvių

tautinių šokių šventėje, o aš  važiuo-
siu į ją kaip žiūrovė, kostiumų kūrė-
ja ir fotografė! O į West Lafayette fes-
tivalį dabar važiuojame visa šeima,
nes kiekvieną kartą  atrandame vis
kažką nau jo. Kelioms dienoms visa
teritorija  pavirsta XVIII amžiumi:
valgis verdamas ant laužų, visi kos-
tiumai – to laikotarpio, suvažiuoja
indėnų gentys, vyksta prancūzų, bri-
tų kariuo menių ir indėnų pasirody-
mai. 

– Žinome, kad vienas lauke –
ne karys. Ir apylinkės veikla ne -
klestėtų, jei Tavo įvairiems suma-
nymams ir projektams nebūtų pri-
tariančių. Kas jie? 

– Į Indianapolis priemiestį atva -
žiavau daugiau nei prieš 10 me tų.
Pažįstu visus į šventes ateinan čius
lietuvius. Per tą laiką pasikeitė ne tik
Indianapolis LB sudėtis, bet ir jos
veikla. 2006 m. LB apylinkės pirmi-
ninku buvo išrinktas Beleckas, kuris
kartu su grupe kelių energingų lietu-
vių šeimų „įkvėpė ugnies” į LB veik-
lą: įsikūrė litua nistinė mokyklėlė,
susibūrė liaudiš kos muzikos kapela
„Biru-Bar”, va do  vaujama Otono Bal-
čiūno. Džiaugiuosi, kad turiu tvirtą
val dybą: Rūtą Žekonis, Adriją Belec -
kienę, Ingą Paegle, Rymantą Guzu -
laitį, Liną Grass (sekretorė) ir Loretą
Alminauskas (iždininkė). Visi labai
puikūs ir geranoriški. Džiaugiuosi,
kad esu Indianapolis LB dalis!

– JAV LB Krašto valdybos var-
du dė koju Indianapolis LB apylin-
kei už puikų darbą garsinant Lie-
tuvos vardą!

Indianapolis apylinkė: energinga ir kūrybinga

Atkelta iš 9 psl. Daugiausia
avie čių uogų „Gerovė” nuperka iš
ūkinin ko Saugirdo Pukausko iš
Saugūniš kių kaimo, Vilniaus rajone. 

Aviečių uogienė verdama iš švie -
žių arba šaldytų aviečių. Aviečių uo-
gos į įmonę priimamos tik labai ko-
kybiškos, kenkėjų neapgraužtos ir be
priemaišų. Uogų kokybė tikrinama
fabrike jas priimant. Uogų derėjimo
metu uogienė verdama tik iš švie žių
aviečių. Šviežios avietės į fabriką at-
vežamos nedidelėse dėžutėse, patik -
rinus iš karto pilamos į tam skirtas
nerūdijančio plieno talpas, sluoks -
niuojant jas su cukrumi. Talpos san-
dariai uždengiamos. Kai atsiranda

pakankamai sirupo, dalis jo nuse-
miama, sudedamas likęs cukraus
kiekis, sirupas užverdamas, maišo-
ma, kad ištirptų visas cukrus. Karš-
tas sirupas vėl užpilamas ant uogų. 

Kitą die ną uogos kartu su sirupu
perkeliamos į virimui skirtą katilą.
Kaiti nama, kol katilas užvirs, ir lėtai
verdama, labai atsargiai pamaišant,
kad nesusitrintų uogos. Pastoviai
graibomos susidariusios putos. Išvir-
ta uogie nė išpilama į vežimėlį. Dar
kar tą nugraibomos putos. 

Uogienė pils to ma beveik ataušu-
si. Išmaišoma, kad vienodai pasi-
skirstytų uogos ir sirupas. Supilstyta
į indelius uogienė vežama į parduo-
tuves. 

Jau šiandien pagal pirkimo
apimtis puikiai mato me, kad vis dau-
giau mūsų pirkėjų pirmenybę atiduo-
da ne uogienės kai nai, bet jos koky-
bei. O ,,Gerovės” uogie nės iš tikrųjų
yra gardžios. Ieškokite jų šalia jūsų
esančiose parduotuvėse.

Pagal „Gerovės” informaciją
parengė Angelė Kavakienė

Lietuviškoms „Gerovės” uogienėms...

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

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773

SIŪLO DARBĄ

SPYGLIAI

Politikai yra visi vienodi – jie prižada statyti tiltus per upes, kurių nėra.

Pesimistas mato tik miglas.

Pasiekei viduramžį, jei gy ve nimas ima pilnėti po tavo diržu...

Būdami jauni norėjome pa keisti pasaulį, tapę senais norime pa keisti jau-
nimą.

Kuo labiau eisi prieš šviesą, tuo mažiau šešėlių matysi.

Dauguma kalbėtojų žino tik tai, ką pasakyti, o ne kada sustoti.

 Mes visi darome klaidas, bet kai jas padaro kiti, atrodo, kad jie daro jų
tiek daug.

Namų šeimininkė – tai motina, neturinti darbo.

Astronomija – žiūrėjimas į viršų.

Būti neturtingam yra problema, tačiau ir turtingumas nebūtinai yra
atsakymas.

Geras paveikslas – tai poema be žodžio.

Mūsų norai yra ne tik mūsų laiptai, bet ir pančiai. Tad į tikslą visada
kopiame susipančioję.

Mes labiausiai ūgtelime save ati duodami – draugaudami ir mylėdami.

Atsidūrus tarp dviejų ugnių dar prabyla trečioji – sąžinė.

Satyra reikalinga tiems, kurie neturi humoro jausmo.

Parengė Stasys Prakapas
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugpjūčio 12 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at na šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Prieš šv. Mi šias kalbėsime Palaimintojo
Jurgio Ma tulaičio litaniją, melsimės už
ligonius bei palaimintojo kanonizaciją.
Po Mišių parapijos sa lėje – kavutė.
Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį
8 val. r. šv. Mišias atnašauja kun. Jau -
nius Kelpšas. Po pamaldų klausomos iš -
pažintys.

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš -
kės parapijos klebonas kun. Liudas Mi-
liaus kas 1998 m. Lietuvoje, Vanagų kai-
me, įkūrė krikščionišką-labdaringą jau-
nimo va saros stovyklą. Š. m. rugp jūčio
12 d. 1 val. p. p. Tėviškės parapijos sa-
lėje (5129 Wolf Rd., Western Springs, Il
60558) – filmo apie šią stovyklą pris-
tatymas. Tel. pasiteiravimui tel. 708-
229-2795; el. paštas: teviskes.parapi-
ja@ gmail.com 

� Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salėje
JAV LB Lemont apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribenntrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
berkuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, rengia
išvyką į Benet Lake, Wisconsin. Graži
gam ta, ežeras, Benedik tinų vienuolynas.
Atsikvėpsite nuo darbų, atsigausite dva -
siškai. Autobusas su visais patogumais.
Norinčius dalyvauti prašome užsirašyti
iki rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452
(An gelė) arba tel. 773-776-4600 (Aud  ra).

� Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, seselių
ka zimieriečių Motiniškame name (2601
W. Marquette Rd., Chicago) 10:30 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios, kuriose bus
meldžiamasi, kad Šv. Kazimiero kongre-
gacijos, švenčiančios įkūrimo 105-ąsias
metines, steigėja Motina Marija Kau-
paitė būtų paskelbta Palaimintąja. Po

Mišių seselių kazimieriečių auditorijoje
vyks minėjimas-vasaros festivalis, skir-
tas kongregacijos įkūrimo metinėms  pa-
minėti. Renginys vyks iki 2 val. p. p. Tel.
pasiteirauti: 773-776-1324.

� Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan-Lake County apylinkė rengia
Vasaros šventę Fourth Lake Resort
(36670 N. Corona Dr., Lake Villa, IL
60646). Pradžia 12 val. p. p. Tel. pasi -
teirauti: 847-855-5294 (Algis B.) arba
tel. 847-668-1731 (Beata I.) 

� Čikagos lituanistinei mokyklai reika -
lingi pradinių klasių mokytojai.  Kreiptis
į mokyklos direktorę Laimą Apanavi čie -
nę tel. 708-296-3192 arba el. paštu:
laimaa@hotmail.com

� Š. m. rugpjūčio 17–25 d. Battle Creek,
MI, vyks pasaulio karšto oro balionų
varžybos, kuriose dalyvaus ir oreiviai iš
Lietuvos. Daugiau informacijos apie var -
žybas rasite adresu: http://www.balloon-
worlds2012.com/ 

� Apreiškimo parapijos tradicinis pik ni -
kas rengiamas rugsėjo 16 d. parapijos
apa tinėje salėje (259 North 5th St.,
Brook lyn, NY 11211) ir automobilių sto-
vėjimo aikštelėje. 10 val. r. – lietuviškos
šv. Mišios, o po jų visi maloniai kviečia-
mi į pa rapijos salę tolesnei šventei. Jūsų
lauks skanus lietuviškas maistas, įvairūs
gardumynai, kava, šalti gaivinantys gėri-
mai. Renginio metu vyks loterija. Mu zi -
kantas Stasys Telšinskas linksmins susi -
rinkusius, bus proga ir smagiai pašokti. 

�  Rugsėjo 22 d. 1 val. p. p. Kruo piuo -
se (Akmenės raj.) bus atidengtas pamin -
k  las Ann Wigmore atminimui. Dau giau
žinių – tin klala py je www.awmef.org
arba kreipkitės į pro jekto koordinatorius:
Pau lius Ja ru še vičius (el. paštas: pau lius
@abmeu. com); Pet ras Vainius (el. paš-
tas: petrasrv@me.com). 

� Neseniai Mažvydo e-paveldo skyrius
baigė skaitmeninti ,,Metmenis”. Dabar
jau galima atlikti leidinio paiešką ir atsi -
siųsti at s  kirus numerius. Suskait me -
nintą leidinį rasite: http://www. epa vel -
das.lt/vbspi/biSerial.do?biRecordId=
37208.

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasara persirito į antrąją pusę, tačiau dar veikia stovyklos tiek Dainavoje, tiek Ne -
ringoje. Apie Neringos stovyklą galite pasiskaityti tinklalapyje http://neringa.org.
Taip pat galima kreiptis  į stovyklos vedėją Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 ar el.
pašto adresu: regina@neringa.org

Neringos stovyklautojai 2011 m.                             Neringos stovyklos archyvo nuotr.

Mažosios lemontietės kviečia visus rugsėjo 30 d., sekmadienį, atvykti į Palai min-
tojo Matulaičio misijoje, Lemont, vyksiančią Bendruomenės dieną. Pradžia 10:30
val. r.                                                                                         Laimos Apanavičienės nuotr.

Pavartykime š. m. 6-ą  žurnalo
,,Ateitis” numerį. Žurnalo vedamaja -
me jo bendradarbė Agnė šio numerio
temą įvardina ,,laisvė”, o aš pasa ky -
čiau  – ,,meilė”. Mat man šiame nu -
meryje ypač daug meilės. 

Jau viršelio nuotrauka  –
Kristina ir Tomas Quinn  – (o ir kitos
gražios Dainos Čyvienės XIV Lietu-
vių šokių šventėje, Boston, MA dary-
tos nuotraukos)  alsuoja meile Lietu-
vai, savam kraštui, savai kul tūrai.
Ar būtų ši nuostabi šventė su rengta,
jei ne meilė? 

O ar ne iš meilės močiutei anūkė
Ieva Kotryna Skirmantaitė domisi
jos gyvenimu ir žavisi ja. Jai močiu -
tė, nepaisant jos sunkaus gyvenimo,
visada sakydavo: ,,...gyvenimas yra
gražus”. 

Apie mylimą močiutę, jos trem -
ties išgyvenimus ir šeimos drama -
tišką likimą rašo ir Jokūbas Pač -
kaus kas. 

Apie meilę savo kraštui ir darbui
susitikime su ateiti ninkais kalbėjo ir
žinomas Lie tuvos aktorius bei reži -
sierius Valen tinas Masalskis. ,,Ap ke -
liavau beveik visą pasaulį ir žinau –
emigrantas gali uždirbti vien pinigų
ir geriausiu atveju juos išleisti”, –
sakė reži sie rius, įsitikinęs, kad gy -
venti visavertį gyvenimą galima tik
savoje šalyje.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas varto
,,Ateities” poetų kūrybos lapus. Po e -
zija taip pat gimsta iš meilės savo
žemei, gimtajam žodžiui.

Jurga Dirkstytė žurnalo skaity-
tojus supažindina su jauniausios

kartos poetais Povilu Šarmavičiu-
mi, Deimante Daugintyte, Ramune
Brun zaite.

Aistė Diržytė bando atsakyti į
klausimą ,,Kas yra atjauta?”, o Jogilė
Bulotaitė pasakoja apie Bratislavoje
(Slovakija) vykusį nelinį semina-
rą ,,Tarptautinės jaunimo veiklos
PARAnormalios patirtys”, kur su
meile buvo supažindinama su sa -
vanoriavimu kitokiose kultūrinėse
ap linkose. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų
veiklos nuotrupas pateikia Ramunė
Kubiliūtė.

Taigi, mieli skaitytojai, imkite į
rankas naują žurnalo ,,Ateitis” nu -
merį ir su meile jį skaitykite. Manau,
kad nenusivilsite.

Paruošė L. A. 

Spaudos apžvalga

,,Ateitis”


