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Mokinių piešiniai –
Etnografinių regionų metams

pažymėti – 10 psl.

Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – Arthur Schopenhauer

ŠIAME NUMERYJE:

V. Landsbergis muša
pavojaus varpais – 3 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Vilniuje  posėdžiauja  PLB Seimas 

Liepos 14 dienos popietę LDK Valdovų rūmuose buvo
atidarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 15-asis Seimas. 

Liepos 15 dienos ryte Vilniuje, aikštėje priešais Seimo
rūmus buvo pakelta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 15-
ojo Seimo vėliava. 

Aukščiausias Pasaulio Lietuvių Bendruomenės or-
ganas posėdžiaus tris dienas. Jame dalyvauja PLB
valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir

jaunimo sąjungų pirmininkai bei atstovai. Susirinko 150
dalyvių iš viso pasaulio – salė, kurioje vyksta posėdžiai, pa-
puošta net 33 pasaulio valstybių vėliavomis. Nuo arti-
miausių kaimyninių šalių – Lenkijos, Baltarusijos, Latvi-
jos, beveik visų Europos Sąjungos valstybių, ypatingų sim-
patijų susilaukusios su Rusija kariaujančios Ukrainos iki,

savaime suprantama, JAV, Brazilijos, Kanados, Meksikos,
Australijos...  

Po vėliavos pakėlimo visi suėjo į Seimo konferencijų
salę. Tradicinė invokacija, kurią pravedė dar visai neseniai
buvęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis krei-
pėsi malda ir linkėjo rezultatyvaus darbo, išmintingų
spren dimų. 

PLB Seimą pasveikino LR Seimo pirmininkė Loreta
Graužinienė. Savo kalboje išreiškė nuoširdžią padėką pa-
saulio lietuviams už jų nenutrūkstantį rūpestį Lietuva, už
didžiules pastangas išlaikant lietuvybę net ir nutolus nuo
tėvynės per tūkstančių tūkstančius kilometrų. „Lietuvos
valstybei yra brangus kiekvienas Lietuvos žmogus ir ne-
svarbu, ar jis išvykęs svetur ten gyventi nuolat ar tik trum-
pam”, – sakė Seimo pirmininkė.  – 11 psl. 

Liepos 13 dieną Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitų gimnazijos salėje (Didžioji g. 32.), LR Seimo ir PLB komisijos pirmininko dr. Jono V. Pruns-
kio kvietimu PLB 15-ojo Seimo atstovai atvyko į priėmimą, skirtą PLB valdybos pirmininkės Danguolės Navickienės garbei. Rengi-
nyje dalyvavo PLB atstovai iš JAV, Rusijos, Airijos, Australijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Belgijos. Tai buvo puiki proga pasikalbėti
su kadenciją baigiančia PLB valdybos pirmininke D. Navickiene ir susipažinti bei pabendrauti su kitais PLB 15-ojo Seimo nariais. 

Dalios Shilas nuotr.

LAURA
ŽILIAJEVAITĖ

Liepos 13 d. New
Yorke Lietuvos
ambasadorius

JAV Žygimantas Pa-
vilionis įteikė ,,Diplo-
matijos žvaigždės” ap-
dovanojimą vienai se-
niausių JAV lietuvių
organizacijų  – Tautos
Fondui. 

,,Tai vienintelis
lietuvių fondas Ame-
rikoje, kuris daugiau-
sia dėmesio skiria ne
tik pačiai lietuvybei,
bet ir Lietuvai. Esame
dėkingi Tautos Fondui, kad tęsda-
mas garbingas VLIK’o tradicijas,
palaikė tas vertybes, kurios šian-
dien Lietuvoje yra puolamos iš Rytų
ir Vakarų”, –  įteikdamas apdova-
nojimą sakė Lietuvos ambasado-
rius Ž. Pavilionis. Jis dėkojo Tautos

Tautos Fondui – garbingas apdovanojimas 

Fondui už jų nuolatinę paramą Lie-
tuvos mokykloms ir jaunimui.

Tautos Fondui už aktyvų ben-
dradarbiavimą su LR generaliniu
konsulatu, lietuvių bendruomene
New Yorke bei veiklą Lietuvoje dė-
kojo ir Lietuvos generalinis konsu-

las New Yorke Julius Pranevičius.
„Tautos Fondas – vienas aktyviausių
lietuvybės židinių ir puoselėtojų Ry-
tinėje pakrantėje. Jo veiklą ir pa-
galbą jaučiame ne tik New Yorke, bet
ir Lietuvoje”, – sakė jis.

– 11 psl. 

Tautos Fondo atstovai su ambasadoriumi Ž. Pavilioniu.                    LR gen. konsulato New Yorke nuotr.



Prieš eilę metų vienos finansinės bendrovės televizijos reklamo-
se buvo dėmesį patraukiantis  šūkis: „When E. F. Hutton Talks,
People Listen!”  Tą posakį galima pritaikyti prieš porą metų vie-

šai, taikliai ir kritiškai pasi sakiusiam Donatui Janutai, kurį iš gir do
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (URM). Jis sureagavo
į anglų kalba išleistą Lietuvos istoriją („The History of  Lithuania”),
para šytą Alfonso Eidinto, Alfredo Bumb lausko, Antano Kulakausko ir
Min dau go Tamošaičio. 

Rankose turiu šįmet naujai iš leis tą „The History of  Lithuania” kny-
 gą (antrą, 2013 m. knygos laidą, į lietuvių kalbą vertė ir redagavo Skir-
 ma Kondratas ir Ramūnas Kondra tas). Mano pastabos nėra tos naujos
knygos pristatymas ar įvertinimas, bet tik noras pasidalinti savo pir-
mai siais įspūdžiais knygą pavarčius. Kai kurias mane dominančias da-
lis ati džiau perskaičiau net porą kartų. Iš keturių knygos autorių man
žinomas tik istorikas ir diplomatas Alfonsas Eidintas. Turiu jo knygą
apie Antaną Smetoną, praeityje ja teko pasinaudoti rašant apie Anta-
no Smetonos režimo santykius su ateitininkais.  Tad man nekyla abe-
jonių, kad šis istorikas yra gerai susipažinęs su ta skaudžia istorija. 

Atvertęs naują knygą domėjausi, kaip  Smetonos režimo ir ateiti-
ninkų santykiai pristatyti 328 puslapių Lie tu vos istorijoje anglų kal-
ba. Mano di džiam nustebimui, knygoje neradau jokių užuominų apie
tai, kad ateiti ninkai iš viso veikė. Knygų len tynoje prie mano rašomojo
stalo pui kuojasi Kęstučio Skrupskelio para šyta, 2010 metais Vilniuje
išleista knyga „Atei ties draugai”. Tai 798 puslapių ateitininkijos isto-
rija nuo jos įsikūrimo 1910 metais iki 1940-ųjų. Netikė damas savo akims,
pradėjau save ra minti, galvodamas, kad Alfonso Ei din to ir jo kolegų
knyga yra tik apie Lietuvos politinę istoriją, o ne ateiti ninkus.  Bet ne!
Knygos aptarime sa ko ma, kad knygoje pristatoma Lietu vos isto rija Eu-
ropos politiniame ir kultūriniame kontekste, nuo jos pra džios iki 2004
metų. 

Kai moksleivių ateitininkų veikla 1930 m. Lietuvoje buvo už-
drausta ir politinė kontrolė liko vienos partijos rankose, ateitininkai
savo jėgas ir energiją kreipė į kultūrinę ir religinę veiklą. Jų įnašas yra
gerai žinomas ir dokumentuotas, tad nekartosiu.  Ma ne tiesiog stulbina
ateitininkų „išmetimo” iš Lietuvos mokslo, švietimo ir kultūros isto-
rijos faktas. Taip pat pastebėjau, kad knygoje Nepriklau somos Lietu-
vos laikotarpio pasiekimams skirta vos šeši puslapiai,  pusė jų – avia-
cijai ir sportui. Nemačiau jo kių užuominų apie bujojančią skautų or-
ganizaciją ir kitas patriotines jaunimo organizacijas. Gal ši knygos da-
 lis buvo parašyta anksčiau, kada rei kėjo laviruoti tarp sovietinės rea-
lybės ir istorinės tiesos?   

Tuo pačiu pastebėjau, kad Lietu vos lenkų ir žydų istorijai vietos
ne pagailėta. Vien žydų naikinimui ap rašyti skirta daugiau nei 4 pus-
lapiai. Lietuvos partizanams skirti šeši puslapiai. Minima Lietuvos iš-
eivija, taip vadinama diaspora, bet jos pastangos išlaikant lietuvybę ir
kova už Lietu vos išlaisvinimą liko neįvertintos, sa kyčiau, net nepa-
stebėtos.  

Tai kokios Lietuvos istorijos kny ga lieka mano rankose? Kaip į tai
at sakytų Donatas Januta, mūsų lietuviškasis E. F. Hutton?

Pabaigai – anekdotas. Jauna pora at sikrausto į naują rajoną. Kitą
rytą, pus ryčiaujant, ši jauna moteris pro virtuvės langą mato moterį
lauke džiaunant savo skalbinius. „Tai nelabai švarūs skalbiniai”, –  kri-
tiškai pastebi ji. – Ji nemoka rūbų skalbti. Jai reikia geresnių skalbi-
mo miltelių!” Vyras tik pažiūrėjo į žmoną, bet nieko nesa kė. 

Kiekvieną kartą, kai kaimynė džiovė savo skalbinius, jaunoji po-
nia kartodavo tą pačią pastabą.  Po mėnesio matydama švarius skal-
binius už lango pastaroji nustebo ir savo vyrui tarė: „Žiūrėk, kaimy-
nė pagaliau iš mo ko kaip gerai skalbti. Kažin kas ją pamokė?” Į tai jos
vyras atsakė: „Šį rytą aš atsikėliau anksti ir nuploviau mūsų langus”.  

Panašiai gali būti ir gyvenime. Ką matome stebėdami kitus pri-
klauso nuo langų, pro kuriuos žiūrime, švarumo. Įdomu, ką į tai pa-
sakytų E. F. Hutton?
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KUR DINGO LIETUVOS HIMNAS?

Kai augome nepriklausomoje Lie tu-
voje ir pradėjome mokytis,  pirmiausiai
išmokome giedoti Lietuvos himną.

Vokietijoje, dipukų pabėgėlių sto-
 vyklose, ašarodami giedodavome Lie tu-
vos himną. Atvykę į Ameriką viso se
šventėse ir iškilmėse, taip pat giedoda-
vome Lietuvos himną.

Paskutinius kelerius metus spau-
doje buvome kviečiami Valstybės dieną
giedoti „Tautišką giemę”, o ne Lietuvos
himną. Kodėl?

Tautiška giesmė gali būti „Lietu va
brangi” ar „Kur bėga Šešupė”, ar kuri
nors kita giesmė, bet Vinco Ku dirkos kū-
rinys pripažintas Lietuvos himnu.

Dr. Vincas Kudirka parašė muzi ką
ir žodžius, pavadino kūrinį „Tau tiš ka
giesme” ir 1898 m. lapkričio 15 d. iš-
spausdino „Varpo” 6 numeryje. Toji
giesmė tapo Lietuvos himnu, kuris yra
giedamas iki mūsų dienų.

Prisimenant Vinco Kudirkos him no
istoriją, reikia pastebėti, kad spaudoje
buvo nemažai nuomonių ir pasisakymų
dėl himno. 1919 m. gegu žės 15 d. Kaune
Steigiamojo sei mo posėdyje Seimo pir-
mininkas Alek sandras Stulginskis, vi-
siems ats tovams atsistojus, perskaitė
deklara ciją ir po to visi stovėdami su-
giedojo himną. Tai buvo lyg oficialus Ku-
dir kos giesmės pripažinimas Tautos
him nu.

Marija Remienė
Westchester, IL 

GERBIAMIEJI,

Sekmadienį, liepos 5 d., Čikagoje
įvyko 10-ta Šiaurės Amerikos lietuvių
dainų šventė https://www.dainusvente
.org/lt/, kurioje dalyvavo 65 chorai, at-
vykę iš atokiausių JAV ar Kanados vie-

tovių, Jungtinės Karalys tės ir iš Lietu-
vos.

Nesuprantu, kodėl ši šventė ne bu-
 vo paminėta LRT ,,Panoramos” žinių
laidose?

,,Bernardinai” skiria gana daug
dėmesio lietuvių kultūrinei veiklai –
koncertams, festivaliams ir meno pa-
rodoms, tad nesuprantu, kodėl ši šven-
tė liko neaprašyta jūsų tinklala pyje?

Dainų šventė – tai ne paprastas
renginys, bet daugelio metų ruošos dar-
bo vaisius ir unikali lietuvių kul tūros
dalis. Beveik prieš šimtą metų, norint
paremti Lietuvos nepriklausomybės
siekius, Čikagoje įvyko pirmasis JAV
lietuvių jungtinių chorų pasirodymas,
kuriame dalyvavo 12 chorų su 500 dai-
nininkų. Lietuvai praradus nepriklau-
somybę, dainų šventės, vienijusios per
visą pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius,
buvo itin svarbios. Nuo 1956 metų lie-
tuvių išei vių nuolat rengiamos šventės
tapo tradicija, o per okupacijos laiko-
tarpį pasauliui priminė, kad Lietuva ne-
už miršta. Šiose šventėse pirmą kartą
savo kūrinius yra pristatę nemažai lie-
tuvių kompozitorių.

Lietuvos Valstybės dienos šventės
išvakarėse programą atlikę 1 400 cho-
ristų kartu su tūkstančiais daly vių su-
giedojo Lietuvos himną. Gal ir jiems bus
įdomu sužinoti, kodėl šiam renginiui
Lietuvos žiniasklaidoje ne buvo skirta
dėmesio?

Pagarbiai,
Danguolė Kviklytė

Ann Arbor, MI

Redakcijos pastaba. Praėjusį savaitga-
lį, liepos 11 d., siužetą apie Dainų šventę pa-
rodė LRT laida ,,Pa saulio lietuvių žinios” – lai-
dos operatorius filmavo renginį Čikagoje.
,,Drau go” pasiūlymu pranešimą apie Dainų
šventę su Jono Kuprio nuotraukomis paskel-
bė ,,ELTA”.
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V.  Landsbergis muša pavojaus varpais

Atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo profe-
soriaus Vytauto Landsbergio interviu specialiai
„draugui” iš Londono

Liepos  1 d. Europos-Atlanto gru pės kvietimu
prof. Vytautas Lands ber gis skaitė paskaitą Di-
džiosios Bri tanijos Parlamente tema „The

EU-Rus sia Relationship with special re fe rence to the
Security of  the Baltic States”. Po paskaitos su pro-
fesoriumi turėjo progos pasikalbėti Didžiosios Bri-
tanijos Lietuvių katalikų bendrijos sekretorius Da-
rius Furmonavičius.

Darius Furmonavičius: Ką ga lė tų Amerikos lietuviai pa-
daryti dabartinėje tarptautinėje situacijoje, Rusijos agre-
sijos prieš Lietu vą ir Baltijos valstybes grėsmės akivaizdoje?

Vytautas Landsbergis: Būtų gerai, kad Amerikos
lietuviai organi zuotųsi išplėtoti kokią nors laiškų
kam paniją – kaip anais laikais Prezi dentui Bush, taip
dabar Prezidentui Obama. Labai paprastai: „Stop the
war, Mr. President”. Karas vyksta, nors bandoma ne-
vartoti to žodžio „karas”. Jį galima sustabdyti dabar,
šioje vietoje, o kitaip tas karas gali plėstis ir tikrai
tapti sunkiai sustabdomas ir neberibojamas. Arba
turės kapituliuoti visa Vakarų demokratija. Galbūt
to Kremlius ir siekia – pa rodyti, kokie Vakarai yra
bejėgiai, ple piai, nieko nedarantys ir užleidžian tys
pozicijas. Ukraina yra daužoma todėl, kad pasirin-
ko Vakarų kelią. Uk raina yra pavyzdys, kas jūsų lau-
 kia, kas dar laukia ir Moldovos, ir Gru zijos, ir tų, ku-
rie jau nuėję į de mokratijos pusę. Pasidalijimas yra
la bai aiškus. Vakarų pagrindinė jėga ir atrama yra
Jungtinės Amerikos Vals tijos. Tai yra šalis, kurios
Krem lius dar bijo ir todėl jos nekenčia, kaip ir
NATO. NATO jie bijo, todėl ne kenčia ir svajoja kaip
išardyti, kaip suskaldyti. 

Pagrindinė užduotis Vakarams, Euro-Atlantinei
civilizacijai – atsilai kyti ir prieš tiesioginę Rusijos
eks pansiją, ir prieš tuos, kurie talkina antivaka-
rietiškam karui, nes vyksta propagandinis karas. Tas
anti va ka rie  tiškas karas sėkmingai vyksta Arti-
muosiuose Rytuose, Šiaurės Afri koje, veikia daugybė
organizacijų, ir senų, ir naujų, kurios visą laiką buvo
Kremliaus remiamos tiesiogiai ar ne tiesiogiai, per
teroristines organiza cijas „Hezbollah”, „Hamas”, ,,al-
Quaeda”, visos jos žinomos, bet dabar atsiranda nau-
jų ir jos greitai atsidu ria tame pačiame antidemok-
ratinių, fanatinių diktatūrų fronte, prieš Va karų ci-

vili za ciją. Aš kalbėjau čia, Londone, Euro  pos-
Atlanto klube apie Rusijos boharamizaciją.
Yra organiza cija ,,Bo ko Harram”, kuri labai aiš-
 kiai skelbia savo ideologiją, kad Va ka rai yra
prie šas, kurį reikia sunaikinti. Tai tą patį skel-
bia Kremlius. Krem lius atvirai dar galvų ne-
pjausto, bet po vieną šau do. Pagal ideologiją es-
minio skirtumo nėra, metodika dar skiriasi, o
ne apykanta Vakarams ir doktrina, kad Vakarai
turi būti su nai kinti, yra ta pati. Kremlius tiki-
si palaužti Va karų atsparumą, skaldyti ir sateli -
zuoti po vieną. Ir papirkimu, ir šantažu, ir gra-
 sinimais, ir karo gra sinimu, nes Vakarų vado-
vai Euro poje nuolat aima nuoja, kad oi, nerei kia
karo, ne reikia karo... Jie apsi me ta, kad karo
nėra, bet karas vyksta. „Tai mes nie ko neda-
rykim, kad nekil tų karas”, – sakome ir apgau-
dinėjame pačius save. Nieko nedarykime, kad
sustabdytu me? Reikia stabdyti. Kita vertus,
Kremliaus valdovų mąstymas ir sie kiai yra do-
minuoti, pirmiausiai, Eu ro poje, izoliuoti Ame-
riką, ir palikus vieną izoliuotą Ameriką, ją irgi
pa lenkti į paklusnumą, pavaldumą Ry tų dik-
tatoriams. Bet tuo pačiu dirbamas darbas ir pa-
čioje Rusijoje, nes buvę normalūs žmonės šian-
dien yra fanatikai, diktatūra jiems kelia pasi-
didžiavimą, kaip Vokietijoje Hitlerio diktatūra
kėlė susižavėjimą, mi lijo nai šaukė Heil Hitler,
eisim ir visus nugalėsim, – labai panaši psi-
cholo gi nė situacija. Masių paruošimas agresi-
jai ir karui remti. Gal tai turi būti stabdoma! Ir
kvietimas – „Mr. Presi dent, stop the war!” Gal
jis padėtų, saky kim, ne tiek Amerikos admi-
nistracijai pasiekti taikos, bet visuomenei su-
 sivokti, apie ką iš tikrųjų yra kalbama. Ir tegul
ki ta pusė siunčia laiškus „Mr. Presi dent, don’t
stop the war! Aš nemanau, kad tokių atsirastų.

Gali atsirasti kvie čiančių: „Don’t enter the war!” Te-
gul jie ten sau kariauja! Tegul žudo tuos ukrainiečius.
Kas mums tie ukrainiečiai? Bet tai yra kelias į be-
dugnę. Būtų gerai, kad lie tuviai, lietuvių kilmės ame-
rikiečiai, tie, kurie simpatizuoja, rūpinasi se ną ja tė-
vyne suprastų, kad tai ne tik Lie tuvos likimas, čia yra
Europos liki mas, galų gale Vakarų civilizacijos liki -
mas. Kadaise, atsimenu, esu tai sakęs amerikiečių po-
litikams, žur nalistams, keliantiems abejones, ar
verta priimti Lietuvą į NATO, nes NATO negalės Lie-
tuvos apginti. Taip nusistačius, reiškia, kad atiduo-
dama iš anksto. Mes negalėsime apginti, tai tegul
priešas ima jau dabar. Tekdavo aiškinti, ką reiškia
tokie nusistatymai. Tada sakydavau, Jūs ten labai ra-
 miai sėdite arba šildotės Miami Beach ir Jums vis-
kas atrodo labai toli, bet jeigu Jūs atiduosite Lietu-
vą, tai frontas priartės prie Miami Beach, nedaug, bet
priartės. Ar Jūs no rite, kad frontas artėtų prie Mia-
mi Beach? Taip turėtų būti suprantama ir dabar, kad
Europos gynimas yra ir Amerikos gynimas. O Eu-
ropos gynimas prasideda nuo Lietuvos. Lietuva yra
frontas. Įvairios politinės provo kacijos viena po ki-
tos mėtomos prieš mus, kartu norint paruošti už-
puoli mą, taip pat svarstant klausimą, ar Lietuvos ne-
prikausomybė yra teisėta. O jei ji neteisėta, o teisė-
ta buvo So vietų okupacija, tai visai būtų ge rai su-
grąžinti į teisėtą padėtį. Arba – kad mūsų jaunuoliai,
kurie 1990 m. bu vo deportuojami ir prievartaujami
Sovietų kariuomenėje, ir bėgo iš tos kariuomenės,
grįždami į Lietuvą ir daž nai stodami į Lietuvos gy-
nimo pajėgas, šiandien gali būti vadinami dezerty-
rais ir kaltinami pagal sovie tinio okupanto įstatymą
dėl dezerty ravimo iš Raudonosios armijos. Atro do
kaip bepročių namai, bet tai yra Sovietinė beprotiška
tikrovė. Buvo pa leistos antys, kad Lietuva neva
kar tu su NATO, kartu su amerikiečiais, o amerikie -
čiai yra patys blogiau si, nori okupuoti Karaliaučių-
Kali ningradą. Jei jau skelbiama apie tokius „planus”,
tai koks nors agresyvus ka ro vadas gali nutarti, kad
juos reikia patvarkyti anksčiau, negu jie užpuolė Ka-
raliaučių. O paskui aiškinsimės, ar tikrai taip buvo,
ar ne, bet priešas jau bus sunaikintas, okupuotas, Lie-
 tuvos jau nėra, marionečių valdžia pa statyta, o
NATO bus sukompromituotas. Ta tikrovė turi būti
suvokiama ir nevalia tik stebėti. Labai keistai atro-
do, kai po kiekvieno naujo ag resijos žingsnio Vaka-
rų vadovai skelbia savo susirūpinimą – „we are con-
cerned”. Apie tai jau buvo kalbėta, o Jūs tik sėdite
savo susirūpinime, kaip ant naktinio puoduko. Ži-

noma, šis tas daroma, taikytos ekonominės sankci-
jos, kurios daro Rusijai sunku mų, bet rusams yra iš-
aiškinta, kad dėl tų sunkumų yra kalta Amerika, nes
ją vis tiek galų gale primušime, svarbu nepasiduo-
ti, išlaikyti tuos Ame rikos sukeltus sunkumus, nes
Amerika sukėlė karą, kai privertė vargšus ukrai-
niečius rinktis tarp Europos ir Rusijos. Čia yra Pu-
tino žodžiai – „privertė rinktis”, ir todėl ukrainiečiai
pastatyti į tokią blogą padėtį, kad pradėjo maištau-
ti, prie šin tis ir kariauti tarpusavyje, neva tarpusa-
vyje. Rusija ten pirštų nekiša, tik siunčia tankus ir
galingas prieš lėktuvines sistemas, kurios numušė
Malaizijos lėktuvą – taip sau, pamė ginimui, ar gerai
veikia. Gerai vei kia. Reikėtų, kad Vakarų visuome-
nės matytų dalykus blaiviomis akimis. 

D.F. Gerbiamas profeso riau, Jūsų nuomone, kokie būtų
patys geriausi ir efektyviausi  Ru si jos politiniai ir ekonominiai
sustabdymo būdai? 

V.L. Kai kurių priemonių jau im tasi – sankcijų
pavidalu, ekonomi nių sankcijų, taip pat diplomati-
niais būdais, pareiškimais, kad atsiribojama nuo da-
bartinių Rusijos vadovų dėl jų agresijos ir politikos,
kuria Ru sija išsibraukia iš normaliai bendraujančių
valstybių šeimos. Iš tikrų jų net Jungtinių Tautų vi-
sos chartijos yra sulaužytos, visi įsipareigojimai, sta-
tutai. Ten sakoma – neuž pul dinėti vieniems kitų. Už-
puldinėjama, kariaujama, atplėšiamos teritorijos. Tai
yra tam tikros priemonės, kurios jau savaime veikia,
bet gali būti ir specialesnių priemonių. Rusijai yra
labai svarbu finansinis, bankinis  funk cionavimas
tarptautinėje erdvėje, kur plačiai naudojama SWIFT
sistema, ir jeigu Rusija laužo visas tai sykles taip, kaip
ji laužo Pasaulio pre kybos organizacijos taisykles, vi-
sai neseniai įstojusi, ji turėtų būti pašalinta. Žinoma,
būtų sunku formaliai pašalinti iš Jungtinių Tautų,
nes Ru sija turi veto teisę ir savo pašalinimą vetuo-
tų, nors tuo pačiu ji griauna vi są orientaciją. Bet ki-
tose organizacijos, kuriose nenori būti, nenori ben-
dradarbiauti, reikėtų palikti už ribos. O išjungimas,
atjungimas nuo SWIFT sistemos būtų Rusijai labai
skausmingas ir visiems rusams, ku rie dirba, va-
žiuoja, atostogauja Vaka rų valstybėse būtų smūgis,
dėl kurio jie turėtų pamąstyti, ar tikrai Krem liaus
politika yra teisinga.

D.F. Ką norėtumėte palinkėti Amerikos lietuviams?

V.L. Ankstesnėms kartoms labai rūpėjo Lietuvos
likimas ir tai sudarė jų gyvenimo dalį bei dalį gy-
venimo prasmės. Tai lietuviai, kurie po karo ar anks-
čiau traukdamiesi nuo sovietų, galų gale pateko į
Ameriką ir ten apsigyveno. Jie augino vaikus, kal-
 ban čius lietuviškai, leido į skautų sto vyklas ir į šeš-
tadienio ar sekmadienio mokyklas ne tik tam, kad lie-
tuvybė tęstųsi, bet ir tam, kad Lietuvai gal bus rei-
kalingi tie žmonės. Ir tas laikas atėjo. Laikas atėjo,
kada jie bu vo reikalingi, jie įnešė savo įnašą, padė-
jo Lietuvai apsiginti, diplomatiš kai apsiginti, gal kaip
Amerikos pi liečiai spausdami savo Vyriausybę, rei-
kalaudami, siūlydami pagalbą, su organizuodami
pagalbos siuntas, at va žiuodami dirbti į Lietuvą.
Buvo iš raiška lietuvių gyvybingumo, lietuvių Ame-
rikoje gyvybingumo, o jis dalimi buvo orientuotas,
nukreiptas į Lietuvą nelaimėje, į būsimą Lietuvą, kai
ji išeis iš tos okupacijos nelaimės. Bet tai nėra baig-
ta. Tai nėra baigta – Lietuva turi grėsmes, ji turi ne-
pa baigtą vidinę okupaciją, dvasinės, kultūrinės oku-
pacijos pasekmes, da lies žmonių nenorą kūrybingai
ir darbščiai gyventi, girtuoklystę, nuosmukį, ji nėra
pasveikusi po savo okupacijos nelaimės. Jai ir toliau
reikia padėti. Ir aš linkiu, kad Jums ir toliau rūpė-
tų Lietuva, ir ne tik todėl, kad Lietuvai reikia Jūsų
rūpesčio, aš manau, kad Jūsų gyvenimas būtų tur-
tingesnis, jei rūpintumėtės ne tik savo šeimos, savo
aplinkos gyvenimu, bet ir savo tolimos šeimos – te-
gul ji būna Jūsų gyvenimo dalis.

D.F. Labai ačiū.

Dr. Darius Furmonavičius – teisininkas, monog-
rafijos  ,,Lithuania  Rejoins Europe” (2009 m.) auto-
rius; elektroninę knygos versiją galima įsigyti Ama-
zon.com. 

Vytautas Landsbergis J. Kuprio nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Visi išsiilgę turiningų pramogų, šešta-
dienį, birželio 13 dieną, rinkosi  į Con-
necticuto sostinės Hartfordo kul tūrinio
gyvenimo centrą – Švč. Tre jy bės baž-
nyčios salę. Lietuvių liau dies šokių gru-
pė „Berželis” visus sukvietė į savo me-
tinį koncertą. Tau tinių šo kių grupei
vadovauja Asta Ne nor tienė.

Prisiminta Lietuvos istorija

Programą papildė naujai susikū-
 ręs choras „Konektikuto balsai”, ku-
 riam vadovauja chorvedė, pedagogė,
dainininkė Rūta Marija Pakštaitė-
Cole. Vakaro programą vedė Laima
Reiss. Buvo smagu matyti pilnutėlę
salę – daugiau nei 180 žiūrovų. 

Tautinių šokių grupė „Berželis”
jau 43-ejus metus savo šokiais džiugi-
na išeivijos lietuvius Connecticuto
valstijoje. Prieš koncertą, minint Ge du-
lo ir vilties dieną, visi susirinku sieji ty-
los minute pagerbė Sibiro tremtyje
patyrusių žmonių kančias ir nužudy-
tus tautos šviesuolius. Nepai sant, ko-
kie sunkumai slėgė lietuvių pečius, jie
visada atrasdavo laiko dai nai ir šokiui.
Visais laikais tai palai kydavo, nura-
mindavo, pakeldavo dva sią, suteikdavo
naujos vilties. Todėl ši diena yra ne tik
Gedulo, bet ir Vil ties... Vilties, jog tokia
istorija daugiau nepasikartos ir įro-
dymas, kad lietuvių dvasia nepalau-
žiama.  

Vienija meilė šokiui

Tautinių šokių grupė „Berželis”
žiūrovus linksmino lietuvių liaudies
šokiais: „Gyvataras”, „Subatėlė”, že-
 maičių šokiu „Pakeltkojis”, lietuvių
tautiniu šokiu „Malūnas” ir kitais.

Šią grupę 1972 m. rudenį subūrė  Da lia
Dzikienė. Pirmoji vadovė pradėjo mo-
kyti lietuvių liaudies šo kių 10–12 metų
mokinius, kurie lankė lietuvišką šeš-
tadieninę mokyklą. To kia buvo tauti-
nių šokių grupės „Ber želis” pradžia.
Per visus tuos metus daugiau nei 200
jaunų žmonių buvo supažindinti su lie-
tuvišku šokiu, iš mokta per 150 šokių.

„Berželio” grupės nariai suruošė
dau giau nei 300 koncertų. Amerikoje
aplankytos visos kaimyninės valstijos,
koncertuota Kanadoje ir Lietuvo je.
Kiekvienais metais daug džiaugs mo šo-
kėjų pasirodymai suteikia ir Connec-
ticuto apylinkių žmonėms. 

Pastaruosius septynerius metus
„Berželiui” vadovauja Asta Nenortie-
 nė, choreografijos mokslus baigusi
Klaipėdos universitete. Ji pati buvo
„Berželio” šokėja ir mokytoja, dabar tę-
sia darbą su šokėjais – tiek vy res niais,
tiek jaunimu. Šiandien ji turi puikius
pagalbininkus – mokytojus Liną Ma-
rūnaitę ir Edį Nenortą. Va do vė dėko-
dama susirinkusiems pa mi nėjo, jog
šokių grupėje „Berželis” šoka įvai-

„Berželis” pakvietė į metinį koncertą

Tautinių šokių grupė „Berželis” jau 43-ejus metus savo šokiais džiugina išeivijos lietuvius Connecticuto valstijoje. 
Irene Dzikas nuotraukos

Koncerte pirmą kartą dainavo naujas Connecticuto valstijos lietuvių choras „Konektiku-
to balsai”. Iš k.: Rasa Naujalis, dr. Elo na Vaišnys, Rimas Polikaitis, Sigita Šimkuvienė-Ro-
sen, Rūta Pakštaitė-Cole, Linas Banevičius, Mary Anne Strungys-Banevičius, Lisa D’Mek-
ko, Diana Norkienė, Rasa Paulauskaitė-Dooling ir Don F. Dooling.

Tarp 12 iš Kanados į Dainų šventę atvykusių chorų buvo ir ,,Pašvaistė” iš Londono, ku-
riai ši didinga šventė – paskutinė, chorinei veiklai užsibaigiant. Beje, ,,Pašvaistė” buvo
mažiausia iš Kanados atvykusi grupė, joje tik penki choristai. 

raus amžiaus šokėjai: ma mos, duk-
ros, tėčiai ir sūnūs, jaunimo draugau-
jančios poros ir pajuokavo, kad ateityje
bus laukiami seneliai su anūkais. Čia
galima sutikti šokėjus, šokusius Los
Angeles, Čikagos ir New Yorko tautinių
šokių grupėse. Vi sus juos sieja meilė
tautiniam šokiui. 

Koncerto svečiai – 
naujas lietuviškas choras

Šių metų koncerte pirmą kartą da-
lyvavo ir naujai susibūręs choras „Ko-
nektikuto balsai”. Iš įvairių vie tovių
žmonės susibūrė į chorą, paska tinti  ga-
limybės dalyvauti dešimtojoje Šiaurės
Amerikos dainų šventėje Či ka goje.
Dainininkai leido šokėjė liams atsi-
pūsti. Savo nuoširdžiu dai na vimu jie
sužavėjo susirinkusiuosius ir sulaukė
nesibaigiančių plojimų. Vakaro metu
skambėjo dainos iš Dainų šventės re-
pertuaro. 

Beje, šiame mažame, vos dešim ties
narių chore, dainuoja trys JAV Lie tu-
vių Bendruomenės Krašto val dybos
narės: pirmininkė Sigita Šim kuvie-
nė-Rosen, Kultūros tarybos pir mininkė
Rūta Marija Pakštaitė-Cole ir dr. Elona
Vaišnienė. Šokėjų grupės vadovė Asta

chorui įteikė piniginę do vaną ir pa-
linkėjo chorui kuo geriausių įspūdžių
ir sėkmės Dainų šventėje.

Pakvietė į 2016 metų 
šokių šventę

JAV LB Krašto valdybos pirmi nin-
 kė Sigita Šimkuvienė žiūrovams pri-
statė viešnią iš Washingtono, DC –
Pietryčių apygardos valdybos pirmi-
 nin kę Neriją Orentas. Ji taip pat yra šo-
kusi „Berželyje”, o dabar kartu su
vyru talkina ruošiant 2016 metų XV
Lietuvių tautinių šokių šventę Balti mo-
rėje.   

„Berželio” šokėjai buvo pakviesti
dalyvauti šventėje, o mylintys šokį
buvo kviečiami jungtis į žiūrovų gre-
tas. Lietu viškas šokis ir daina lietuvius
vienijo ir būrė draugėn šimtmečiais.
Susi rin kusieji žiūrovai negailėjo plo-
jimų atlikėjams ir šiltai išlydėjo „Ko-
nekti kuto balsų” chorą į Čikagą. Po
koncerto visi vaišinosi skaniu kugeliu,
smagiai šoko, išbandė savo laimę lote-
rijoje.  

Vadovės Asta Nenortienė ir Rūta
Pakštaitė-Cole dėkojo visiems atvy ku-
 siems ir parėmusiems „Berželį” bei
„Konektikuto balsus”.X Dainų šventės dalyviai iš Londono, Kanados

Dalia Andrulionis, Irena Černius, Mirga Bendoraitis, Evelina Petrauskas ir Edmundas
Petrauskas. Irenos Černius nuotr.
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Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė mo-
kykla (Elizabeth, New Jersey valsti-
joje) mokslo metų užbaigimo proga
birželio 6–7 dienomis suorganizavo
išvyką į Ascalona stovyklavietę New
Yorko valstijoje. Nuotraukose –
 stovyk lautojų įspūdžiai.

„Draugo” info.

New Jersey moksleiviai mokslo metus užbaigė gamtoje

Mokiniai pasiruošę atostogoms. Donatos Bazevičienės nuotr.

Ascalona stovyklavietėje netrūko pramogų vandenyje. Lietuvišką vė -
lia vą laiko Donatas. Babur Coskay nuotr.

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė mokykla sėkmingai pabaigė dar vienus mokslo metus. 
Donatos Bazevičienės nuotr.

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos moksleivės–un di nėlės Ieva, Urtė ir
Gabija stovyk lavietėje puikiai leido laiką. Babur Coskay nuotr.

Kokia stovykla be laužo? V. Kudirkos lituanistinės mokyklos mokinukai kepa
amerikietiškus „smores”. Babur Coskay nuotr.

Nantucket saloje, Massachusetts valstijoje, įsikūrusi lietuviška mo kyk lėlė
„Banginukas” gegužės 17 die ną smagiai atšventė pirmųjų mokslo metų užbai-
gimą. Susirinko gausi lie tuvių bendruomenės dalis. Vaikai pradžiugino tėvelius
mamyčių dienai skirta dainele „Žibuoklės”, Lietuvos poetų eilėraščiais ir žaidi-

mais. Prie smagių žaidimų–ratelių noriai prisijungė ir tėveliai. Šventę tęsė var-
žybos „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs”. Linksmo se estafetėse dalyvavo maži ir dideli,
mokytojos, mamos ir tėveliai. Šven tės pabaigoje vaikai gavo po dovanėlę –
mokyklėlės marškinėlius su „Ban gi nuko” mokyklėlės logotipu. 

Vitalija Misi

Tik šiemet susikūrusi lietuviška mokyklėlė „Banginukas” smagiai atšventė pirmųjų
mokslo metų užbaigimą

Viena šventės pramogų – varžybos „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs”. 
Donatos Vita nuotraukos

,,Banginukas” sėkmingai baigė pirmuosius mokslo metus
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SkauT YBĖS kELiaS

J.V.S. FIL. TAIYDA CHIAPETTA

Šiais laikais kompiuterinė technologija yra svarbi
mūsų gyvenimo dalis.  Kaip smagu, naudojantis nau-
jomis technologijomis, pasima tyti ir pasikalbėti su gi-
minėmis Lietuvoje ir kitur. Kariai, būdami toli nuo
namų, naudojasi naujausiomis kompiuterinėmis tech-
nologijomis, kad galėtų  stebėti net savo vaiko gimi-
 mą. Aišku, kartais neįmanoma būti kartu net tada, kai
tai tikrai svarbu. 

2014m. gruodžio  ir 2015 m. vasarį, j.b.v.v. Aliu-
kas Lapinskas ir g.v.v. Laura Petrauskaitė

buvo pakelti į jūrų paskautininko laipsnius.  Abu va-
dovai skautauja kartu nuo bebrų/ ūdryčių laikų.  Jie
yra stovyklavę ir vadovavę kartu Rake ir buriavimo
stovyklose.  Tai puikūs vadovai, pavyzdingai atlie-
kantys savo pareigas ir energingai įtraukiantys jau-
nimą į veiklą.  

Budys Aliukas gyvena Čikagos apylinkėje, bet dar-
bas (net ir savaitgaliais) užima nemažai laiko.  Gin-
tarė Laura gyvena New Orleans, kur studijuoja me-
diciną, tad neturi kada sugrįžti į namus Čikagoje.  Ga-
lima buvo atidėti jų įžodį vėlesniam laikui, kol jie  su-
sitiks Čikagoje arba stovykloje, tačiau buvo nu-
spręsta kitaip.

Memorial Day savaitgalį Alius su drauge nuvy-
ko į New Orleans aplankyti Lauros ir  jos draugo.
Jiems nežinant, per Aliaus draugą įdavėme uniformas,

kaklaraščius, trispalvę, virvutę ir ženkliukus.  Kele-
tą kartų keitėsi įžodžio laikas, bet pagaliau galėjome
susisiekti per SKYPE.  Alius ir Laura uniformuoti ir
labai nustebę žiūrėjo į taip pat  uniformuotus skau-
tininkus v.s. fil. Ričardą Chiapetta, j.s. Laurą La-
pinskienę ir j.v.s. fil. Taiydą Chiapetta.  Įžodis vyko pa-
gal LSS skautininkų nuostatus.  Įžodį pakartoję ir pa-
bučiavę vėliavą, j.ps. Alius Lapinskas ir j.ps. Laura Pet-
rauskaitė vienas kitam užrišo kaklaraštį.  Džiaugia-
mės šiuo nuostabiu jaunimo ir linkime jiems gero
vėjo!  

ANTRASIS ATVIRUKAS
S 18°31’ e 23°24’

Sesės ir broliai –
šiandien buvo dramblių diena.  Saulei tekant netoli nuo mūsų stovyklos pa-

sigirdo lūžtančio medžio garsas.  Pasisukau į tą pusę iš kur kilo triukšmas ir pa-
stebėjau svyruojančio medžio viršūnę, tada – trakšt, nuvirto antras medis.  Tą aki-
mirką supratau, kad drambliai ,,tvarko” mišką. Po kelių minučių didelis dramblys
išėjo iš miško į aikštelę ir, nekreipdamas į mus jokio dėmesio, ramiai žengė upės
link.  Neskubėdamas ir ramiai atsigėrė vandens ir ilgai ėdė žolę.  Lėtai perbridęs
upę keliavo toliau. 

Beplaukdami kanojomis 4 val. p. p. vienu metu šalia upės suskaičiavome 19
dramblių.  Sustojome  ir stebėjome, kaip jie gėrė vandenį.  Nuotraukoje – dramb-
lienė su 3 metų drambliuku.  Drambliuko amžių spėjome pagal  ilties dydį.  Už kito
vingio  pamatėme dar daugiau dramblių.  Negalėjome plaukti toliau, nes du jau-
nikliai žaidė siauroje upėje! 

Stebėdamas dramblius daug sužinojau apie jų elgesį ir būseną.  Jie yra  didingi
Dievo kūriniai.  Papasakosiu daugiau mums susėdus kartu aplink laužą.  Linkėji-
mai.

Brolis Pilkasis Garnys
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Skautininko įžodis per SKYPE

Naujieji pakelti paskautininkai: j.ps. Aliukas Lapinskas
ir j.ps. Laura Petrauskaitė. Seimos albumo nuotraukos

Prisimename 
a. a. brolį Uosį 

Miško brolių steigėjas brolis Uosis šią sa-
vaitę ,,išėjo namo”.  Gilią užuojautą reiš-
kiu brolio Uosio šeimai ir draugams.

D ar būdamas vilkiuku, iškylauda-
mas giliuose Rako miškuose, mus
sustabdė miško broliai.  Dėvėdami

maskuojančias uniformas jie prakaita -
vo statydami slaptą lieptą per pelkes.
Mūsų nepraleido.  Reikėjo sukti atgal,
bet liko nepaprastas įspūdis.  Iš arti pa-
mačiau Miško brolius!  

Vakarais prie bendrų laužų trauk-
davo: ,,Oi neverk, motušėle, kad jaunas
sūnus eis ginti brangiosios tėvynės!”.
Retkarčiais pralinksmindavo skautus su
,,Raudonais batukais”. Klausėme jų
mal dos ,,Šventas Kazimierai, vadovauk
mūsų kovai, kaip kitados stebuklingu
būdu vadovavai mūsų tėvams...” Per
tuos laužus miško broliai kurstė mano
širdyje tautiškumą.

Įstojus į Miško brolių draugovę,
žiemos metu dėvėdami baltus apsiaus-
tus be garso ir be kalbų  bridome per
sniegą nakties tamsumoje. Pasiekę sto-
vyklavietę sustojome į rikiuotę, iškėlė-
me trispalvę, sugiedojome himną, pa-
simeldėme ir pagerbėme kritusius par-
tizanus su salvėmis.  Tada sėdome prie
Kū čių stalo netoli tos vietos, kur juos bu-
vau užtikęs būdamas vilkiuku.

Brolis Uosis sukūrė naują skauta-
vimo šaką semdamasis asmeninio pa-
tyrimo iš Antrojo pasaulinio karo metų
Lietuvoje ir Daumanto parašytos kny-
gos ,,Partizanai”. Savo pavyzdžiu ir bū -
du jis įkvėpė tėvynės meilės jausmus ir
pabrėždavo skautiškus tikslus.  

Broli Uosi, dėkoju, kad auklėjai
mane. Įgyvendinęs skautų šūkį ir išpil -
dęs įžodį bei įstatus ilsėkis Dievo ma-
lonėje.  

Už Tėvų Žemę!
Brolis Spalis



Žinau garsią Lietuvoje šeimą, joje trys
nariai ir visi skirtingų tautybių... Vie-
nas – lenkas, kitas – lietuvis, trečias –
žy das. Kaip tokiu atveju? Tokiu būdu
atsiras daugybė problemų nustatyti
tautybę. Ar reiks pateikti dokumentus,
įrodančius lietuvišką kilmę? Ar ką iš-
duos klebonas, o gal naujai tam su-
kurta speciali institucija? O gal bus nu-
statinėjama pagal kraujo grupę? 

Ir kas turės rinkimų teisę? Ar as-
menys, kurie dabar išvyko iš Lietu vos?
Ten gims jų vaikai – jie savo gi mimu
įgis tų valstybių pilietybes, jie nieka-
da Lietuvoje negyvens, nemo kės lie-
tuviškai... Ar ir jie turės rinkimų tei-

sę? Ar jie galės rinkti Seimą? Pre ziden-
tą? Ar jie galės spręsti mūsų, gy venan-
čių čia, Lietuvoje likimus? Bet jų tai vi-
siškai nelies. O gal rin kimų teisę turės
tik nuolat gyvenantys Lietuvoje? 

Ar užsienyje visą laiką gyvenan-
tys dvigubi piliečiai įgis ir rinkimų tei-
sę, ar jie patys galės būti renkami į par-
lamentą? Tuomet kiltų problemų dėl
kito Konstitucijos straipsnio, ku riame
numatyta, jog Seimo nariu gali būti
renkamas tas, kas nesusijęs priesaika,
pasižadėjimu užsienio valstybei. Ar su-
teiksime jiems visas Lietu vos piliečių
teises?

Dar klausčiau – iki kurios kartos
gimusius užsienyje laikytume savo
piliečiais? Ar piliečiai bus tik pirmo-
ji karta? Nes jie dar turi ryšį su Lie tu-
va? O antroji karta? O trečioji? Gal būt
jie jau net nelabai žinos, kur ta Lietu-
va yra... Ar mes vis vien laiky sime juos
savo piliečiais ir suteiksime visas
lengvatas – rinkti Seimą, Prezidentą... 

Mes negalime matyti tik išeivijos
intereso, negalime matyti tik tų žmo-
 nių, kurie išvyko interesų, reikia ma-
 tyti čia gyvenančių žmonių interesus,
lūkesčius ir pan. Labai gerbiu išeiviją,
kurie daug dirba mūsų labui, tačiau
Lietuva kuriama Lietuvoje, žmonių
sunkiu darbu – ne emocijos čia turi
lemti, turi būti racionali, tvarkinga, ap-
galvota diskusija. Jeigu bus argumen-
tuotai įrodyta, kad tai naudinga Lie-
tuvai, lietuvių tautai, Lietuvos saugu-
mui, ma nau, mes sutelksime visi jėgas
ir referendumas bus sėkmingas. Tačiau
manipuliuoti, bandyti išvengti re fe-
 rendu mo, nėra tinkamas kelias. 

Bus daugiau 

Parengė Vitalius Zaikauskas
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Kylančios grėsmės Lietuvai įteisinus dvigubą pilietybę
Praėjusiame „Draugo” numeryje pri-
statėme Seime vykusią didelę konfe-
renciją, kurioje  buvo aptarta šiuo
metu labai aktuali dvigubos pilietybės
tema. Renginyje kalbėjo įvairių socia-
linių grupių atstovai – politikai, eko-
nomistai, visuomeninių organiza ci jų
nariai ir kiti aktyvūs visuome nės daly-
viai. Pranešėjai, atsižvelgdami į po liti-
nius, ekonominius, visuo me ni nius, kul-
tūrinius ir techninius aspektus, aptarė
tolimesnius žingsnius, rei kalingus įtei-
sinant dvigubos pilietybės įstatymą. Tę-
siame pažintį su jos da lyvių išsakytomis
mintimis.

Teisininkas, Mykolo Romerio uni ver-
siteto profesorius, buvęs Lie tu vos

Konstitucinio Teismo teisėjas
Vytautas Sinkevičius.

Pirmiausia norėčiau papasakoti,
kaip keitėsi požiūris į Lietuvos Res pub-
likos pilietybę. 

Jau nuo pat pirmųjų Lietuvos
Respublikos konstitucijų (1922 metų  ir
vėlesnių – 1928, 1938 metų), ma ty sime,
kad Lietuva visada ribojo dvi gubą pi-
lietybę. 1922 m. Konstitucijoje buvo pa-
rašyta tiesiai – Lietuvos Res publikos
pilietis kartu negali būti ki tos valsty-
bės piliečiu. Absoliutus draudimas.
Buvo motyvuojama, kad yra labai
daug žmonių besinaudojančių Lietu-
vos Respublikos piliečių teisėmis, bet
vengiančių vykdyti Lie tuvos Respub-
likos piliečių pareigas.

1928 metai. Situacija keičiasi – la-
bai daug lietuvių emigruoja į užs ie nį,
dėlto ši Konstitucija rašo, jog nie kas
negali būti kartu ir kitos valstybės pi-
liečiu, išskyrus Amerikos kraš tų, t. y
tuos, kurie įgijo Amerikos kraš tų pi-
lietybes. Tas pat ir 1938 me tų Konsti-
tucija – vėl draudimas, ta čiau jau ga-
lima turėti pilietybę Vidaus reikalų
ministro leidimu. Taigi, daugiau ar
ma žiau, bet dviguba pilietybė  visuo-
met buvo ribojama.   

1990 metai. Atkūrus nepriklau-
somybę buvo priimtas Laikinas Pag -
rindinis įstatymas, ir jame atsiranda
įrašas: „Lietuvos pilietis paprastai
negali būti kitos valstybės pilietis”.
„Paprastai” reiškė, kad „visi” negali
būti Lietuvos Respublikos piliečiais. 

1992 m. man teko būti grupėje, ku-
rioje buvo rašoma ši Konstitucija. 

Ar reikia paklusti Konstitucinio
Teismo sprendimams? 2003, 2006 ir
2013 metais Konstitucinis Teismas su-
formulavo aiškią tezę – norint leisti
dvigubai pilietybei būti paplitusiu
reiškiniu, būtina keisti Konsti tu cijos
12 straipsnį. O tai galima pa da ryti
tik referendumu. 

2013 metais Konstitucinio Teis-
 mo sprendimas labai aiškiai sufor-
mu lavo – norint, kad dviguba piliety-
bė bū tų plačiai paplitusiu reiškiniu,
būtina keisti Konstituciją, o tai galima
pa daryti tik  re ferendumu. Jeigu ir po
to dar lieka neaišku, aš pradedu gal-
voti, kad ne aišku ne todėl, kad neaiš-
ku, bet ne aišku dėl kitų priežasčių. 

Pastebiu, jog pasisakymų ban ga,
kad Konstitucinis Teismas suklydo ir
referendumo nereikia, o galima pri-
imti pilietybės įstatymą dauguma bal-
sų, kyla paprastai prieš rinkimus. 

Tarptautinės teisės požiūris (1963
metų konvencija dėl dvigubos piliety-
bės mažinimo) į dvigubą pilie tybę yra
labai neigiamas. 1997 metų Europos
Konvencija dėl pilietybės  palieka tai

spręsti valstybių nuožiūrai. Tendenci-
ja labai aiški – vis daugiau valstybių
arba toleruoja dvigubą pilietybę, arba
ją atvirai leidžia. Šituo keliu nuėjo
Lenkija, Švedija, Suomija, Islandija...
Dabar Europos Sąjungoje yra likusios
gal keturios-penkios valstybės, kurios
griežtai riboja dvigubos pilietybės su-
teikimą. Bet Lietuva priskiriama prie
tų, kuri riboja gana griežtai. Klau-
 simas ne kaip leisti suteikti dvi gubą pi-
lietybę, bet kiek plačiai leisti ją suteikti. 

Jeigu mes norime plėsti dvigubos
pilietybės suteikimo atvejus, būtina
visiems politikams, teisininkams, po-
litologams aiškinti kuo tai naudinga, į
ką turime atsižvelgti, kokius tu rime
matyti niuansus, turime įtikinti, jog tai
naudinga Lietuvai. Trūksta rimtos
visų politinių jėgų diskusijos. Gal pa-
naudoti tą patį būdą kaip ren kamas po-
piežius? Uždaryti Seimo na rius ir kol
nepradės rūkti balti dū mai, neišleisti?
Gal tada politikai, apsvarstę visas ga-
limybes, susitartų, rastų sprendimą. 

Dabar Seimas skelbia, jog bus re-
ferendumas. Bet mes net nežinome dėl
kokios formuluotės balsuotume refe-
rendume – žinau gal tris projektus.

Vienas jų: „Visi Lietuvos pi lie čiai
kartu gali būti Lietuvos ir už sienio ša-
lies piliečiai” – kelia grėsmę naciona-
liniam saugumui. Tai reikš tų, kad ne-
priklausomai kur gyvena pilietis, Lie-
tuvoje ar užsienyje, jis gali turėti ant-
rąją Lietuvos pilietybę. 

Kitas projektas, kuriuo siūloma
iš Konstitucijos išbraukti nuostatą,
jog „išskyrus įstatymo numatytus at-
skirus atvejus, niekas negali būti kar-
tu Lietuvos Respublikos ir kitos vals-
tybės pilietis”, taip pat kelia abe jonių,
mat tokiu atveju teisė nustatyti, kas gali
turėti dvigubą pilietybę, būtų palikta
Seimui. „Ar mūsų įstatymų leidėjas bus
toks brandus, kad numatys atvejus,
kurie bus nau dingi Lietuvai? Drįstu
abejoti. 

Trečiasis variantas – susijęs su
klausimu dabar rengiamoje apklauso-
je (pristatyta birželio 14 d. „Drau go” lai-
doje – Red.). Jis parengtas Teisingumo
ministerijos: „Lietuvių kilmės asme-
nys, gali būti ir kitos valstybės pilie-
čiai”. Tai labai nekorektiškas siūlymas
– visus Lietuvos pi liečius bandoma su-
skirstyti pagal jų tautybę. Akivaizdi
diskriminacija. Nemanau, jog galima
išskirti vien lie tuvių kilmės asmenis.

Teisininkas, profesorius Vytau tas Sinkevičius. Konferencijos rengėjų nuotr.

Liepos 14 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lankėsi televizijos kanalo
wttw11 filmavimo grupė. Jie kuria dokumentinį filmą apie pietinę Čikagą.
Neatskiriama šio miesto dalimi yra lietuviai. Nufilmuotas muziejaus pastatas
ir muziejaus istorinės ekspozicijos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas naujau-
siai ekspozicijai „No Home To Go To: The Story of Baltic Displaced Per sons
1944–1952”. Dokumentiniame filme bus rodoma ir Švč. Mergelės Mari jos
Gimimo bažnyčia, paminklas S. Dariui ir S. Girėnui. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info ir nuotr.

Balzeko muziejuje apsilankė filmavimo grupė

WTTW11 filmavimo grupė apžiūri ir filmuoja muziejaus ekspozicijas
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Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETuva iR PaSauLiS

Derybos su Iranu baigtos 

Dabar viskas Graikijos rankose 

Viena (BNS) – Galingosios pa-
saulio valstybės ir Iranas formaliai
baigė rengti istorinį susitarimą, ku-
riuo siekiama užtikrinti, kad Tehera-
nas nepasigamins atominės bombos,
liepos 14 d. paskelbė Europos Sąjungos
užsienio politikos vadovė Federica
Mogherini.

„Irano derybos baigtos. Turime su-
sitarimą”, – pranešė F. Mogherini ne-
trukus po to, kai Vienoje baigėsi pa-
skutinis derybose dalyvavusių šalių –
vadinamosios P5+1 grupės ir Irano –
užsienio reikalų ministrų posėdis.

Susitarimas buvo pasiektas in-

tensyviomis ir sudėtingomis diplo-
matinėmis Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Jungtinės Karalystės, Kinijos,
Rusijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Ira-
no pastangomis. Visapusiškas šio su-
sitarimo įgyvendinimas – svarbus
žingsnis regioninės ir tarptautinės
taikos bei saugumo link. 

Pagal šį susitarimą Iranas sutiko
apriboti savo branduolinę programą
mainais už tarptautinių sankcijų pa-
naikinimą. Iranas taip pat sutiko leis-
ti Tarptautinei atominės energijos
agentūrai įdėmiai stebėti, kaip įgy-
vendinamos šio susitarimo nuostatos.

Briuselis (1 psl.lt) – Euro zonos vir-
šūnių susitikime Briuselyje dalyvau-
janti Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė pabrėžė, jog Grai-
kijos ateitis euro zonoje priklauso tik
nuo pačių graikų – kiek šios šalies vy-
riausybė yra pasirengusi prisiimti at-
sakomybę ir įgyvendinti skubias re-
formas finansinei padėčiai stabilizuoti.

Belgijos sostinėje susirinkę euro zo-
nos šalių vadovai svarsto, ar Graikijos
vyriausybės pateiktas antikrizinių prie-
monių planas yra tinkamas ir jo pa-
grindu būtų galima pradėti derybas fi-
nansinei paramai iš Europos stabilumo
mechanizmo (ESM) fondo gauti.

Lietuvos vadovės teigimu, pasta-
ruoju metu Graikijos valdžios vykdy-
ta populistinė politika privedė šalį prie
bankroto  ribos  ir  prarado  tiek  kre-
ditorių, tiek ES partnerių  pasitikėji-
mą.

Pasak Prezidentės, siekiant įveik-
ti krizę vien tik gražių pažadų neuž-
tenka. Kad užsitikrintų tarptautinių
kreditorių paramą ir pasitikėjimą,
Graikija privalo nedelsdama imtis ryž-
tingų ir konkrečių veiksmų, kurie at-
vertų kelią esminių reformų įgyven-
dinimui. Tik tuomet bus nuspręsta
pradėti derybas dėl trečiosios para-
mos Graikijai programos iš ESM.

Dar penkios šalys reikalauja JT tribunolo
Kijevas (ELTA) – Australija, Bel-

gija, Malaizija, Nyderlandai ir Ukrai-
na mano, kad Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo tarybos tribunolo įkūrimas
dėl Malaizijos lėktuvo virš Rytų Uk-
rainos numušimo užtikrintų teisin-
gumą. 

„Tokie veiksmai būtų adekvati
JT reakcija į tragediją, kadangi inci-
dentas ir su juo susijusios pasekmės ci-
vilinės aviacijos saugumui turi įta-
kos visos tarptautinės bendruomenės
interesams. Penkios šalys dirba, kad
užsitikrintų JT Saugumo Tarybos na-
rių paramą tribunolo įkūrimui”, – sa-
koma Ukrainos nuolatinės misijos JT

pranešime.
Ukrainos atstovai pažymi, kad iš

karto po Malaizijos lėktuvo katastrofos
JT Saugumo Taryba priėmė rezoliu-
ciją, kuria buvo reikalaujama įvykdyti
teisingumą už šį incidentą atsakin-
giems asmenims ir užtikrinti visų ša-
lių bendradarbiavimą, nustatant kal-
tuosius.

Pareiškime nurodoma, kad tarp-
tautinio baudžiamojo tribunolo įkūri-
mas pasiųstų aiškią žinią, jog tarp-
tautinė bendruomenė netoleruos aktų,
keliančių grėsmę tarptautinei taikai ir
saugumui. 

Rusija pasipiktinusi 
Maskva (BNS) – Rusijos užsienio

reikalų ministerija (URM) pranešė,
kad Didžiojoje Britanijoje uždaryta
rusų valstybinės naujienų agentūros
„Rossiya Segodnya” sąskaita Londone
ir kad tai susiję su sankcijomis Mask-
vai dėl krizės Ukrainoje.

Pasak URM, minėtos agentūros
sąskaitos „Barclay’s” banke uždarymas

liepos 8 dieną susijęs su sankcijomis
šios agentūros generaliniam direkto-
riui Dmitrijui Kiseliovui. Maskva rei-
kalauja, kad Londonas skubiai paaiš-
kintų šią situaciją.

URM pabrėžia, kad susidariusi si-
tuacija sukuria kliūtį stambiausios
Rusijos informacinės agentūros veik-
lai Didžiosios Britanijos teritorijoje. 

Popiežiaus neįžeidė komunistinė dovana 
Vatikanas (BNS) – Popiežius

Pranciškus sako, kad jo neįžeidė „ko-
munistinis Nukryžiuotasis”, kurį jam,
keliaujančiam po Pietų Ameriką, įtei-
kė Bolivijos prezidentas Evo Morales.

Į La Paz atvykusį Pranciškų E. Mo-
rales nustebino neįprasta dovana –
Nukryžiuotojo ant medinio kūjo ir
pjautuvo statulėle.

Ji buvo kopija skulptūros, kurią
sukūrė jėzuitas kunigas Luis Espinal,
1980 metais kankintas ir nužudytas ult-
radešiniųjų sukarintų grupuočių smo-

gikų. Pranciškus pasimeldė L. Espinal
egzekucijos vietoje, kai atvyko į Boli-
viją.

Modifikuotas Nukryžiuotasis dau-
gelį nustebino ar tik E. Morales, pui-
kiai žinomas savo socialistine ir ant-
ibažnytine retorika, nemėgino laimė-
ti ginčijamą politinį tašką ginčijama ir
galbūt šventvagiška tikėjimo bei ideo-
logijos samplaika.

Atsižvelgdamas į gyvenamą laik-
metį Pranciškus pasakė: „Aš supran-
tu šį kūrinį. Manęs jis neįžeidė”.

Lietuvos ieškinio „Gazprom” nagrinėjimas

Lietuva prašys Taivano pasiaiškinti 

Vilnius (Energetikos ministeri-
jos info) – Stokholmo arbitražo byloje,
kurioje nagrinėjamas Lietuvos ieški-
nys Rusijos dujų susivienijimui „Gazp-
rom”, svarbiausi etapai jau baigti.
Liepos 9 d. Paryžiuje abi pusės tarė bai-
giamąjį žodį, po kurio baigėsi liepos 1
d. prasidėjęs žodinis bylos nagrinėji-
mas. Paskutiniame arbitražo posėdy-
je lankėsi ir energetikos ministras Ro-
kas Masiulis. 

Šalys jau anksčiau yra pateikusios
savo pozicijas raštu. Pasibaigus žodi-
niam nagrinėjimui, šalys turės iki
rugsėjo pabaigos pateikti trumpus ar-
gumentų bei dokumentų apibendri-
nimus (post-hearing brief). Tuomet
arbitražo teismas pradės svarstymą, po
kurio skelbs sprendimą dėl Lietuvos
ieškinio. Šio sprendimo laukiama ki-
tąmet.

„Lietuva siekia, kad ‘Gazprom’
atlygintų žalą, kurią Lietuvos varto-
tojai patyrė dėl ne vienerius metus tai-
kytos nesąžiningos dujų kainos. Ma-
nau, kad mūsų pateikti argumentai yra
pakankamai stiprūs. „Gazprom” buvo

įsipareigojęs tiekti Lietuvai dujas už
sąžiningą kainą, tačiau šio įsiparei-
gojimo nesilaikė. Todėl mes visi per-
mokėjome už dujas. Vartotojams pa-
daryta žala turi būti atlyginta”, – kal-
bėjo energetikos ministras R. Masiulis.

Ieškinį Stokholmo arbitražui dėl
„Gazprom” taikytos nesąžiningos gam-
tinių dujų kainos Lietuva pateikė 2012
metais. 2004 metais įsigydamas dalį
bendrovės „Lietuvos dujos” akcijų Ru-
sijos susivienijimas „Gazprom” pri-
vatizavimo sutartimi įsipareigojo tiek-
ti Lietuvai dujas už sąžiningą kainą.
Tačiau nuo to laiko kaina buvo ne
kartą didinama, neatsižvelgiant į „Lie-
tuvos dujų” akcijų pirkimo sutartyje
numatytus įsipareigojimus bei sąlygas.
2011 metais „Gazprom” pareiškė, kad
dujų kaina bus sumažinta Estijai ir
Latvijai, bet ne Lietuvai, nes pastaro-
ji įgyvendina ES Trečiąjį energetikos
paketą.

Tarptautinių energetikos eksper-
tų vertinimu, per visą laikotarpį už du-
jas permokėta suma siekia beveik 1,4
mlrd. eurų.

Prasideda oficialus Lietuvos stojimas į EBPO 
Vilnius (Urm.lt) – Užsienio rei-

kalų ministras Linas Linkevičius
džiaugiasi, kad Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO) taip operatyviai parengė „ke-
lio gaires” bendram darbui, kurį reikia
atlikti, kol Lietuva taps visateise or-
ganizacijos nare.

Įstojimo laikas veiksmų plane
nėra nustatomas. Pasak EBPO gene-
ralinio sekretoriaus Angelo Gurria, ga-
lutinis terminas priklausys nuo vals-
tybės kandidatės gebėjimo prisitaiky-
ti prie organizacijos standartų.

34 EBPO valstybės narės liepos 8
d. priėmė Lietuvos prisijungimo prie
EBPO Konvencijos veiksmų planą, ki-
taip vadinamą Stojimo veiksmų planu,
kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į
EBPO sąlygos ir procesai. 

Pirmame stojimo į EBPO etape
Lietuva turės parengti ir perduoti
EBPO Pradinį memorandumą, kuria-
me bus išdėstyta Lietuvos pozicija

kiekvieno iš apytiksliai 250 EBPO inst-
rumentų atžvilgiu. Šio memorandumo
pagrindu EBPO komitetai vykdys tech-
nines peržiūras, kurioms rinks papil-
domą informaciją apie valstybę kan-
didatę. 

21 EBPO komitetas, kuris pagal
stojimo veiksmų planą turės atlikti de-
talias peržiūras, apima įvairias ūkio
sritis, tarp jų – investicijos, kova su ko-
rupcija, bendrovių valdymas, finansi-
nės rinkos, draudimas, konkurencija,
mokesčiai, aplinka, chemikalai, vie-
šasis valdymas, reguliavimo politika,
statistika, ekonomika, švietimas, dar-
bas ir socialiniai reikalai, sveikatos ap-
sauga, prekyba, eksporto kreditai, žu-
vininkystė, mokslas ir technologijos,
skaitmeninė ekonomika, vartotojų po-
litika.

Visiems EBPO komitetams prita-
rus Lietuvos narystei, galutinis spren-
dimas bus priimtas EBPO Taryboje. 

Vilnius (Urm.lt ) – Lietuva prašys
Taivano atstovų pasiaiškinti dėl sovie-
tinio himno, kuris nuskambėjo Lietuvos
vyrų rinktinei laimėjus aukso medalį
Taivane vykusiame pasaulio kurčiųjų
krepšinio čempionate. 

„Mes privalome reaguoti ir rea-
guosime, politikos direktorius išsiųs
artimiausiu metu laišką Taivano misi-
jai Rygoje. Neturime diplomatinių san-

tykių, bet, be abejo, protestuosime prieš
šitą veiksmą ir reikalausime, kad būtų
paaiškinta”, – sakė užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.

Pranešama, kad Lietuvos vyrų
rinktinei laimėjus aukso medalį pa-
saulio kurčiųjų krepšinio čempionate
Taivanyje apdovanojimų metu čem-
pionato organizatoriai sugrojo tarybinį
himną.

youtube.com. Apdovanojimo iškilmių stopkadras
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Pradėtas košerinio  maisto gamybos verslas Nebeliks tarptinklinio ryšio mokesčio 

Tarptinklinio ryšio mokestis bus panaikintas nuo 2017 metų birželio –
Europos Sąjungos institucijos dėl to susitarė. „Europiečiai reikalavo ir

laukė tarptinklinio ryšio mokesčių panai kinimo ir tinklo neutralumo
 rinimo. Jų prašymas buvo išgirstas”, – sakoma EK pranešime. 

„Sveikinu šios dienos lemtingą susitarimą pagaliau panaikinti tarp tin-
klinio ryšio mokesčius ir nustatyti pragmatiškas tinklo neutralumo tai sykles
visoje ES. Abu dalykai yra la bai svarbūs vartotojams ir verslui”, – teigiama
EK pranešime.

Birželio 30 dieną EK priimtą spren dimą dar turės patvirtinti Euro pos
Parlamentas bei Europos Taryba.

Praėjusių metų kovą EP pritarė siūlymui panaikinti tarptinklinio ryšio
mokestį nuo šių metų pabaigos.

Veiksmų mažinant tarptinklinio ryšio mokesčius ES ėmėsi 2007 me tais.
Nuo to laiko tarptinklinio ryšio paslaugos atpigo 80–90 procentų. 

BNS

Italijoje Lietuva pristato tai, kuo didžiuojasi

Liepos 15-ąją Prezidentė Dalia Grybauskaitė Milane vykstančioje pasaulinė-
je parodoje ,,EXPO 2015” atidarė Lietuvos nacionalinę dieną. Parodoje, ku-

rios šių metų tema ,,Pamaitinti planetą – energija gyvenimui”, Lietuvos atsto-
vai pristato mūsų kulinarinį ir kultūrinį paveldą.

,,Šiandien Lietuva ir vėl pasaulio dėmesio centre. Italijoje turime išskirti-
nę galimybę pasauliui pristatyti savo šalį, parodyti tai, kuo didžiuojamės ir kas
mus išskiria iš kitų pasaulio tautų. Lietuviška produkcija vis labiau vertinama
ne tik dėl savo unikalios tradicijos, bet ir dėl išskirtinės kokybės”, – sakė šalies
vadovė kviesdama pasaulį ,,paragauti” Lietuvos.

Nacionalinės dienos proga parodoje vyko išskirtinių lietuviškų ekologiškų
ir tautinio paveldo gaminių, esančių ES saugomų produktų sąraše, degustacija.
Parodos lankytojai galėjo mėgautis juoda duona, varškės sūriais su medumi, ša-
kočiais, paragauti lietuviško midaus.

ELTA

Bus baigti vakarinio aplinkkelio statybos darbai

Vilniaus miesto savivaldybė su didžiausia kelių tiesimo ir tiltų statybos ben-
drove Lietuvoje „Kauno tiltai” ir jų partneriai pasirašė sutartį dėl vakari-

nio aplinkkelio III etapo statybos darbų. Tęsiant paskutinio sostinės aplinkke-
lio etapo statybos darbus, bus nutiestas 5,4 km ilgio kelias – nuo Viršuliškių (Ozo
g.) iki magistralinio kelio A2 Vilnius – Panevėžys (Ukmergės g.), taip pat bus re-
konstruota elektros perdavimo linija (19,64 km).

Pabaigus statybas, Vilniaus vakarinis aplinkkelis sujungs tarptautinį IXB
transporto koridorių Kijevas – Minskas – Vilnius – Klaipėda su Vilniaus – Pa-
nevėžio automagistrale ir taps neatsiejama šio koridoriaus dalimi. Projektą pla-
nuojama finansuoti (100 proc.) Europos Sąjungos lėšomis.

Vilniaus miesto savivaldybė dar kovo mėnesį paskelbė vakarinio aplinkkelio
III etapo statybos konkurso nugalėtojus – bendrovę „Kauno tiltai” kartu su „Feg-
da”, „Lemminkainen Lietuva”, „Eurovia Lietuva”, „Tiltsta” ir „Axis Power”. 

Tačiau įmonė „Latvijas Tilti”, pati nedalyvavusi konkurse, stengėsi sustabdyti
Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo konkursą per teismus. Daugiau nei 90
mln. eurų vertės projektą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas atmetė AS „Lat-
vijas tilti” apeliacinį skundą – nusprendė, kad aplinkkelio III etapo viešieji pir-
kimai buvo teisėti.

Miesto vakarinis aplinkkelis labai svarbus tiek vilniečiams, tiek atvyks-
tantiems į miestą – šio projekto įgyvendinimas leis taupyti žmonių laiką ir efek-
tyviai organizuoti miesto transporto sistemą. 

ELTA

Alytaus rajono įmonė šį mėnesį pradėjo ritualinį paukščių pjovimą, kurį
Seimas įteisino dar metų pra džioje. Gyvūnų gerovės įstatymo pa-
 keitimas atvėrė verslininkams gali mybes plėtoti košerinio maisto ga-

mybos verslą kartu su užsienio part ne riais.
Ritualinis pjovimas Alytaus ra jono Verebiejų kaime įsikūrusioje ben drovėje

„Riamona” kelis mėnesius buvo atidėliojamas dėl technolo ginių procesų, ku-
rie atitiktų Europos Sąjungos (ES) ir Izraelio reglamentus, derinimo. 

Suviliojo pigi darbo jėga

Verslininkas S. Steinbach į Lietuvą pirmą kartą atvažiavo prieš 15 metų.
Trejus metus gyveno Vilniaus žydų bendruomenėje, artimiau susipažino su lie-
tuviais, jų būdu, papročiais. Prieš keletą metų S. Steinbach pradėti bendrą vers-
lą su „Riamonos” bendrove patarė draugas. Verslininkui tiko, kad bendrovė ne-
didelė, todėl lengva prižiūrėti visus pjovimo ir mėsos paruošimo procesus.

Lietuvą S. Steinbach pasirinko  ir dėl labai pigios darbo jėgos. „Čia tarsi
Kinija Rytų Europoje”, – tikino verslininkas.

ES teisės aktai suteikia galimybę kiekvienai valstybei narei pačiai pa sirinkti
– legalizuoti ritualinį pjovimą ar uždrausti. Lietuvoje drau dimas ritualiniam
pjovimui galiojo nuo 2013 m. sausio 1 dienos iki 2014 m. gruodžio 31 dienos. 

Vieningos nuomonės, kuris pjo vimas – neapsvaiginus ar apsvaiginus – gy-
vuliui suteikia mažiau kan čių, nėra.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo, įteisinusio ritualinius pjo-
vimus, rėmėjai tikisi, kad šis žingsnis padės išplėsti Lietuvos mėsos produk-
tų eksporto geografiją ir padės surasti naujas rinkas tiek ūkininkams, tiek per-
dirbėjams.

Sutrumpinta.
„Mūsų ūkis”

vERSLo n auJiEnoS

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų liepos 15 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,71 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,41 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 EUR

Ritualinių pjovimų metu kiek vienas dirbantis žydas turi savo pa reigas, nė vienas pro-
cesas neatliekamas be jų priežiūros. „Alytaus naujienos” nuotr.

Lietuvių atostogos – už 500 eurų

Populiariausia lietuvių atostogų kryptis – Lietuvos pajūris arba gimta-
sis kaimas. Taip šiais metais atostogaus daugiau kaip pusė lietuvių. O
šeši iš dešimties apklaustųjų teigia atostogoms skiriantys ne daugiau

kaip 500 eurų, rodo apklausa. Turkija, Graikija, Ispanija ir ki tos lietuvių mėgs-
tamos atostogų kryp   tys populiarumu gerokai atsi lieka nuo Lietuvos pajūrio
ar Lie tuvos gamtos prieglobsčio. Pail sėti į mūsų pajūrį nurodė vyksiantys 32
proc. apklaustųjų, o į Lietuvos pro vinciją trauks 23 proc. Penkta dalis ap-
klaustųjų (18 proc.) nurodo atostogausiantys tiesiog namuose.

Populiarėjanti atostogų krytis – didieji Europos miestai. Atostogas ke-
lionėms po Europos didmiesčius skirs 14 proc. apklaustųjų. Lietuvių mėgstamą
užsienio kurortą renkasi 8 proc. respondentų, o nedidelė dalis lietuvių (4 proc.)
keliaus į tolimas egzotiškas šalis. 14 proc. apklaustųjų nurodė dar nežinantys,
kur atostogaus, o 7 proc. renkasi kitus atostogų variantus.

Išlaidauti atostogoms lietuviai nelinkę. 6 iš 10 apklaustųjų (61 proc.) nu-
rodė atostogoms skiriantys ne daugiau kaip 500 eurų. 24 proc. ap klaustųjų poil-
siui skiria nuo 500 iki 1 000 eurų.

Brangiau kainuojančias atostogas sau leidžia nedidelė dalis gyventojų. 7
proc. atostogoms išleidžia 1 000–1 500 eurų, 4 proc. – nuo 1 500 iki 2 000 eurų,
dar 4 proc. poilsiauja už daugiau kaip 2 000 eurų.

Apklausa vyko birželio 9–15 d. Iš viso nuomonę išsakė 6629 gyventojai.
„Kauno diena”

Parodoje ,,EXPO 2015” Prezidentė D. Grybauskaitė kviečia ,,paragauti” Lietuvos.
Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.
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AUKSĖ MOTTO

2015 metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. Įgyvendindama šį
projektą JAV LB Švietimo taryba paskelbė meno konkursą, skirtą šiems metams
pažymėti. Lituanistinėse mokyklose supažindinome su etnografiniais regionais
ir su jų savitumą atspindinčiais dalykais, pvz., kuo skiriasi tautiniai drabužiai, ku-
linarinis paveldas, papročiai, tarmės ir patarmės, tautosaka, muzikinis folkloras,
tautodailė ir kita liaudies kūryba, etnografinių regionų istorinė raida. 

KLASĖMS PASKIRTOS PIEŠIMO TEMOS:

Darželis–3 klasė – močiutės skrynia;
4–6 klasė – tautinės juostos, audinių raštai;
7–10 klasė – mediniai koplytstulpiai.
Lituanistinės mokyklos atsiuntė 721 piešinį, tad komisijai buvo sunku at-

rinkti geriausius. Mokinių darbai buvo vertinami pagal temos tikslumą, at-
likimo originalumą, piešinių kūrybiškumą ir meninę atlikimo kokybę. Piešiniai
buvo vertinami labai objektyviai, neatsižvelgiant į mokyklas, mokinių pavardes,
o pagal vieningus piešinių konkurso reikalavimus.

Milwaukee „Nauja karta”, Maironio, Lemont, IL, lituanistinių mokyklų ma-
žieji pasirinko medines skryneles ir jas išmargino lietuviškais raštais. Kaip
ir kiekvienais metais, pasižymėjo didžiausios mokinių skaičiumi lituanisti-
nės mokyklos ir atsiuntė daugiausiai piešinių, tai: Čikagos, IL, Maironio, Le-
mont, IL, Šv. Kazimiero Los Angeles, CA, Bostono, MA. 

Piešinių vertinimo komisija: Rita Clemens – „Lietuvėlės” lituanistinė mo-
kykla, NJ; Lina Giusti – Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla, NJ; Greta Plokš-
tytė – „Lietuvėlės” lituanistinė mokykla, NJ; Rima Sekovaitė – Maironio li-
tuanistinė mokykla, NY; Auksė Motto – JAV LB švietimo Tarybos narė.

1 KLASė 2–3 KLASėS 4–5–6 KLASėS

Mokinių piešiniai –
Etnografinių regionų
metams pažymėti
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Tikiu, kad Lietuva ir lietuviai bus ži-
nomi pasaulyje dar daugybę metų, nes
mūsų jaunajai kartai rūpi mokytis lietu-
vių kalbos, žinoti Lietuvos istoriją, tradi-
cijas. Amerikos lietuviai didžiuojasi, kad
jie yra Lietuvos vaikai. Savo rašiniuose ir
piešiniuose jie mato Lietuvą kaip savo
namus ir savo kūryboje nuoširdžiai tai at-
skleidžia. Kiekvienas mūsų turime saugoti
tėvynę ateities kartoms, nes „…Lietuva –
tai aš, tai tu...”

Konkurso laimėtojai buvo apdovano-
ti knygų parduotuvės „Barnes&Nobles” do-
vanų kortelėmis ir pagyrimo raštais. Taip
pat bus apdovanoti knygele „Šalis ta Lie-
tuva vadinas…”, kurioje bus sudėti nuga-
lėtojų ir paskatinamieji rašiniai ir pieši-
niai. Knygos projektą remia JAV Lietuvių
Fondas ir Lietuvos Respublikos Švietimo
ministerijos užsienio skyrius. Knygelę
bus galima įsigyti lituanistinėje mokykloje
„Lietuvėlė”   http://lietuvele.org/ 

Rašykite: lietuvelelt@ 10gmail.com
Premijuotus piešinius/rašinius taip

pat galima rasti JAV LB Švietimo tarybos
internetiniame puslapyje ir ,,Facebook”,
spaudoje.

Ačiū visiems konkurso dalyviams ir
mokytojams, rašinių ir piešinių komisijų
nariams, labai daug prisidėjusiems, kad šis
konkursas būtų toks sėkmingas.

PIEŠINIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI

darželis–1 klasė
1 vieta Veronika Covalesky, Darželis, Dr. Kudirkos, NJ
2 vieta Motiejus Kascenas 1A kl. Dr. Kudirkos, NJ
3 vieta Ayla Garrett 1 kl. „Versmės”, MO

2–3 klasės
1 vieta Izabelė Sunelaitytė 2 kl., Maironio, NY
2 vieta Matas Bruzila, 2C kl., Maironio, IL
3 vieta Gabija Karvelytė, 2B kl., Čikagos lituanistinė, IL

4–5–6 klasės
1 vieta Adomas Memėnas, 6 kl., Šv. Kazimiero, CA
2 vieta Greta Karakaj, 6 kl.,  „Lietuvėlė”, NJ
3 vieta Paula Greblikaitė, 6 kl., Šv. Kazimiero, CA

7–8 klasės
1 vieta Kristina Sutterlin, 8A kl., Maironio, IL
2 vieta Brigita Gedgaudaitė, 8A kl., Šv. Kazimiero, CA
3 vieta Leticija Pavilionytė, 8 kl., Rasos, IL

9–10 klasės
1 vieta Jaycie Zinsner, 9A kl., Bostono, MA
2 vieta Aušra Pranevičiūtė, 10 kl., Maironio, NY
3 vieta Vaiva Staugaitytė, 10 kl., Rasos, IL

Atkelta iš 1 psl.

Seimą sveikino ir Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Kadangi ji
šiandien, Pasaulio lietuvių dieną, Žal-
girio mūšio metines pažymi būdama
toli nuo savo šalies – Italijoje, Milane,
kur Pasaulio parodų centre EXPO 2015
vyksta Lietuvos diena ir dar laukia su-
sitikimas su Italijos valstybės vado-
vais, jos sveikinimą perskaitė Prezi-
dentūros atstovė.

Vyriausybė taip pat pasveikino
prasidėjusį tautiečių forumą. Nuotai-
kingą kalbą premjero ir visų ministrų
vardu pasakė tik šiąnakt iš Briuselio
(kur vyko 16 valandų trukusios dery-
bos su užsispyrusia Graikija spren-
džiant jos krizę) į Vilnių grįžęs finan-
sų ministras Rimantas Šadžius. Jis pa-
pasakojo, kas per šiuos trejus pasta-
ruosius metus įvyko Lietuvoje, pami-
nėjo visiškai pasikeitusią energetinę si-
tuaciją, pabrėžęs, kad pavyko išsprūs-
ti iš priklausomybės nuo Rusijos dujų,
sakė, jog esame ne tyliai ir kukliai
kamputyje tūnanti valstybėlė, o vis pla-
čiau minima ir vis dažniau siūloma pa-
vyzdžiu kitoms šalims. „Jūs – šau-
nuoliai!” – pabaigė kalbą ministras R.
Šadžius.  

PLB valdybos pirmininkė Dan-
guolė Navickienė savo pranešimą pra-
dėjo padėkomis už produktyvų ben-
dradarbiavimą. Ji priminė, kad PLB
Seimas renkasi kas treji metai. 

D. Navickienė papasakojo apie nu-
veiktą darbą, aptarė priimtąsias rezo-
liucijas. Plačiau buvo apsistota ties re-

zoliucija dėl Lietuvos pilietybės. Labai
aiškiai buvo išdėstyta, kodėl PLB ka-
tegoriškai nusistačiusi prieš referen-
dumo surengimą šiuo gyvybiškai svar-
biu klausimu – būtina siekti, kad įsi-
senėjusi problema būtų sprendžiama
taisant Pilietybės įstatymą.

Po kavos pertraukos prasidėjo la-
bai įtamptas Seimo darbas. 

Šiomis dienomis tikrai bus karš-
ta – dalyvių laukia pranešimai ir dis-
kusijos apie Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės dabartį ir ateitį, lietuvių
švietimą, bendradarbiavimą su Lie-
tuvos institucijomis. Taip pat bus pa-
teikta PLB valdybos ataskaita apie
PLB veiklą, išklausyti Valdybos narių
ir svečių pranešimai, numatytos svar-
biausios veiklos kryptys ateinantiems
trejiems metams. 

Šio PLB Seimo metu bus išrinkta
nauja PLB valdyba, pirmininkas ir
susitarta dėl organizacijos prioriteti-
nių veiklos sričių per ateinančius tre-
jus metus.

Seimo Parlamento galerijoje bus
atidaryta paroda „Lietuviškoji leidyba
Vakarų Europoje 1944-1952”, kurią pa-
rengė Martyno Mažvydo bibliotekos Li-
tuanistikos skyrius.

Tęsiant naujausią PLB tradiciją,
liepos 17 d. Nacionaliniame dramos te-
atre Vilniuje įvyks Pasaulio lietuvių
vienybės dienai skirtas koncertas, ku-
riame pasirodys 16 lietuvių solistų ir
kolektyvų iš 8 skirtingų užsienio šalių.
Tuo ir baigsis 15-asis PLB Seimas. 

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos vyčių Maspeto kuopos va-
das Paul Michael Kazas įteikė amba-
sadoriui Lietuvos Vyčių apdovanojimą
ir džiaugėsi stiprėjančiais Lietuvos ir
JAV ryšiais.  Ž. Pavilioniui už jo ne-
nuilstamą veiklą stiprinant Lietuvos ir
JAV ryšius dėkojo New Yorko Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas Algirdas
Grybas, Centrinės New Jersey apy-
linkės pirmininkė Rasa Miliūtė, Long
Islando apylinkės pirmininkė Ramutė
Žukaitė, žinomas prodiuseris ir filmų
kūrėjas Vincas Sruoginis.

Tęsdamas viešnagę New Yorke lie-
pos 14 d. ambasadorius Ž. Pavilionis da-
lyvavo Lietuvos ir Ukrainos generali-
nių konsulatų rengtame susitikime
su Amerikos ukrainiečių nevyriausy-
binių organizacijų atstovais ir lietuvių
bendruomenės atstovais Ukrainos ins-
titute. ,,Labai svarbu stiprinti bendrą
lobizmą JAV, kad ši valstybė dar labiau
remtų Ukrainą. Turime raginti Kijevą

toliau aktyviai reformuotis ir pradėti
stipriau kelti integracijos į Vakarus
tikslus”, – sakė ambasadorius. Jis taip
pat pakvietė ukrainiečių diasporos
vadovus atvykti i Vilnių. Susitikime
buvo sutarta stengtis koordinuoti Lie-
tuvos ir Ukrainos ir kitų Vidurio ir
Rytų Europos šalių diasporų bendrus
veiksmus JAV.

Susitikime iš ukrainiečių pusės
dalyvavo:  ,,Keturių Ukrainos laisvių
gynybos” organizacijos prezidentas
Esteban Kaczurak, Ukrainos JAV kong-
reso komiteto prezidentė Tamara Ole-
xy, Nacionalinės JAV Ukrainos mote-
rų lygos prezidentė Marianna Za-
jac,  JAV – Ukrainos centro direktorius
Walter Zaryckyj, ambasadorius, bu-
vęs Ukrainos nuolatinis atstovas prie
Jungtinių Tautų, Kolumbijos univer-
siteto profesorius Valerij Kuchinksy,
Ukrainos muziejaus direktorė Maria
Shust.

LR generalinio konsulato nuotraukos

Posėdžiauja PLB Seimas Garbingas apdovanojimas

Kadenciją baigianti PLB valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė (k.) ir Dalia Shilas

New Yorke ambasadorius susitiko ir su ukrainiečių atstovais.

Amb. Ž. Pavilionis (v.) – New Yorko lietuvių būryje.
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SvEikaTa

Medus  – ir odai, ir širdžiai

Vaistus gaminančios bendro vės tikrai
nenorėtų, kad ši informacija pasklistų
plačiai. Paaiškė jo, kad daugumą ligų
gali išgydyti paprasčiausias medaus ir
cinamo no mišinys, rašo IN5d.com. Me-
dus nuo seno vartojamas daugumoje
pasaulio šalių. Šiuolaikiniai mokslinin-
kai patvirtino, kad tai labai veiksminga
priemonė, galinti iš gy dyti įvairias ligas.

Be to, medus nesukelia jokio šal-
lutinio poveikio, tai taip pat di-
delis šio natūralaus produkto

privalu mas. Tyrėjai teigia, kad nors
medus ir saldus, vartojamas tinka-
mais kiekiais kaip vaistai, jis nekenkia
net diabetu sergantiems pacientams.

Širdies ligos: pasigaminkite me-
 daus ir cinamono pastą, ją reguliariai
kas rytą valgykite užsitepę ant skru-
 dintos duonos, vietoj uogienės. Ši pa-
s ta mažina cholesterolį ir gali poten-
cialiai apsaugoti nuo infarkto.  Be to,
tyrimai parodė, kad net ir patyrus in-
farktą, tokia pasta veiksmingai ap-
saugo nuo naujo širdies smūgio. Re-
guliariai vartojant medų su cinamonu,
reguliuojamas širdies ritmas. JAV ir
Kanados reabilitacijos klini kose šia
priemone buvo sėkmingai gydomi pa-
cientai. Su amžiumi arterijos ir venos
praranda elastingumą ir užsikemša, o
medus su cinamonu jas atkuria ir su-
stiprina.

Artritas: artritu sergantiems žmo-
 nėms rekomenduojama gerti puo delį
karšto vandens su dviem arbatiniais
šaukšteliais medaus ir vienu nepilnu
šaukšteliu cinamono miltelių. Kas-
dien geriant šį gėrimą, galima išsigy-
dyti net chronišką artri tą. Neseniai Ko-
penhagos universitete buvo atliktas
tyrimas, kuriame paaiš kėjo, kad 73 iš
200 pacientų, kurie kasdien prieš pus-
ryčius suvalgydavo šaukštelį medaus
su puse šaukštelio maldo cinamono, po
savaitės visiš kai nebejautė skausmo, o
po mėnesio visi pacientai, kuriems
artritas trukdė vaikščioti ar judėti, at-
sikratė skausmo ir pradėjo vaikščioti.

Šlapimo takų infekcijos: du šaukšte-
lius malto cinamono ir vieną šaukšte-
lį medaus ištirpinkite stiklinėje kam-
bario temperatūros vandens ir išger-
kite. Toks gėrimas naikina šlapimo
pūslės mikrobus.

Cholesterolis: pacientams, ku rių
organizme padidėjęs cholesterolio kie-
kis, išgėrus pusę litro šaltos ar ba tos su
dviem šaukšteliais medaus ir trim

šaukšteliais malto cinamono, choles-
terolio kiekis kraujyje per dvi valandas
sumažėdavo 10 proc. O tokį gėrimą
geriant tris kartus per die ną, galima vi-
sam laikui atsikratyti padidėjusio cho-
lesterolio. Taip pat cholesterolio kiekis
kraujyje mažėja, kasdien vartojant
me dų su maistu.

Peršalimas: jei šiek tiek perša lo te ar
stipriai sergate, jums padės šaukštelis
kambario temperatūros me daus su
1/4 šaukštelio malto cinamono. Tokį
mišinį valgykite kartą per dieną, tris
dienas – jis padeda ir nuo įsisenėjusio
kosulio, išvalo sinusus, be to, yra labai
skanus!

Skrandžio negalavimai: medus su
maltu cinamonu padeda nuo skrandžio
skausmo ir, sakoma, iš pa šaknų išgy-
do skrandžio opas.

Dujos: Japonijoje ir Indijoje at-
 liktų tyrimų duomenimis, medus su ci-
namonu padeda veiksmingai kovoti
su organizme besikaupiančiomis du jo-
mis.

Imuninė sistema: kasdien vartojant
medų su cinamonu, stiprinama imu-
ninė sistema, organizmas ap saugoja-
mas nuo bakterijų ir virusų. Moksli-
ninkai išsiaiškino, kad meduje yra
daug įvairių vitaminų ir ge le žies. Re-
guliariai valgant medų, stip rėja  bal-
tieji kraujo kūneliai (kuriuo se yra
DNR), kurie kovoja su bakterine ir vi-
rusine invazija.

Sutrikęs virškinimas: prieš maistą su-
valgius du šaukštelius medaus su ci-
namonu, sumažėja skrandžio rūgštin-
gumas, pagerėja virškinimas.

Gripas: Ispanijos mokslininkai įro-
dė, kad meduje esanti veiklioji me džia-
ga naikina gripo virusus.

Ilgaamžiškumas:  reguliariai ge-
 riant medaus ir cinamono arbatą, ga-
lima atitolinti senatvę. Arbatai pasi-
gaminti jums pri reiks keturių šaukš-
telių medaus, vie no šaukštelio malto ci-
namono ir trijų puodelių verdančio
vandens. Gerkite po ketvirtadalį puo-
delio keturiskart per dieną ir jūsų oda
ilgai išliks švelni ir gaivi, o senatvė liks
toli už horizonto.

Užkimimas, gerklės skausmas: kai
peršti gerklę ar esate užkimę, su-
čiulpkite vieną arbatinį šaukštelį me-
daus. Taip darykite kas tris valandas,
kol negalavimai visiškai išnyks.

Spuogai: pasigaminkite pastą iš
trijų arbatinių šaukštelių medaus ir

Mano viRTuvĖ

Mamos virtinukai su vyšniomis

Vienas iš maloniausių vaikystės prisiminimų – tai mamos virtiniai su vyš-
niomis (ar mėlynėmis). Prie virtinių su vyšniomis mama kartais išvirdavo
uogų užpilą, tarsi desertinį padažą, o kartais patiekdavo virtinius su cuk-
rumi ir grietine.

Reikės:
1 puodelio vyšnių (+ 1 puodelio už-
pilui)

Tešlai:
2 puodelių miltų
3/4 puodelio labai šalto vandens
1/4 arbatinio šaukštelio druskos
1/2 puodelio cukraus (+ 2 šauksštai
užpilui)

Vyšnias nuplauti, išimti kauliu-
kus, užpilti puse puodelio cukraus ir
apie pusvalandį palikti dubenyje.
Tuo metu padaryti tešlą.

Miltus sumaišyti su druska, per-
sijoti, po truputį pilti labai šaltą
vandenį ir užminkyti tešlą. Suvy-
niojus į maistinę plėvelę 10–15 mi-
nučių tešlai duoti ,,pailsėti”.

Per tą laiką pusę vyšnių kiekio
su visomis susidariusiomis sultimis
supilti į puodelį, įberti papildomai 2
šaukštus cukraus ir pavirti ant ne-
didelės ugnies, kad truputį nuga-
ruotų ir susidarytų sirupas.

Lentą arba stalo paviršių pa-

barstyti miltais ir kuo ploniau iško-
čioti tešlą. Tuomet su stikline ar
puo deliu išspausti skrituliukus. Ant
kiekvieno  dėti   po 3–4 vyšnias  (be
sul  čių), gerai užspausti kraštus.

Virti dideliame kiekyje vandens,
kad, virtinius sudėjus į verdantį van-
denį, jie jaustųsi laisvai. 

Tuo pačiu būdu galima gaminti
virtinius ir su mėlynėmis ar kitomis
uogomis.

Skanaus!
Jūsų Indrė

vieno arbatinio šaukštelio malto ci-
namono. Prieš miegą tepkite šia pasta
spuogus, o kitą rytą nuplaukite šiltu
vandeniu. Jei nepatingėsite taip ter-
liotis porą savaičių, išnaikinsite spuo-
gus iš pašaknų.

Odos infekcijos: pasta iš lygio mis da-
limis sumaišyto medaus ir mal to ci-
namono padeda išgydyti eg zemą, gry-
belines ir kitas odos infekcijas.

Antsvoris: kas rytą pusvalandį prieš
pusry čius ir naktį prieš miegą išger-
kite puodelį cinamono ir medaus ar-
batos. Reguliariai geriant tokią arba-
tą, galima atsikratyti net ir labai di-
delio antsvorio. Gerdami tokią arbatą
su lieknėsite net ir nepakeitę mity-
bos, nes veikliosios medaus ir cina-
mono medžiagos neleidžia organiz-
me kauptis riebalams.

Nuovargis: naujausi tyrimai parodė,
kad meduje esantis cukrus organizmui
labiau naudingas nei žalingas. Vyres-
nio amžiaus žmonės, kurie regulia-
riai vartoja lygiomis dalimis sumaišytą
cinamoną su me du mi, yra budresni ir
judresni. Remiantis tyri mų duomeni-
mis,  jei dukart per dieną – ryte ir po-
piet  apie 3 val. p. p. – išgeriant stikli-
nę vandens su puse šaukštelio me-
daus ir žiupsneliu cinamono, per sa-
vaitę galima atgauti prarastas jėgas.

Nemalonus burnos kvapas: Pietų
Amerikoje įprasta rytais ska lautis
gerklę skysčiu, gautu karštame van-
denyje ištirpinus šaukštelį me daus ir
malto cinamono – po tokios procedūros
gaivus burnos kvapas iš lieka  visą
dieną.

Pablogėjusi klausa: kas rytą ir va-
karą suvalgykite pastos iš lygiomis da-
limis sumaišyto medaus ir cinamono –
klausa pagerės.

Parengta pagal IN5d.com.
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Po DiEvo SPaRnu

Žemaičių Kalvarija 
šimtmečių tradicijas talpinanti Lietuvos šventovė

– Kuo ypatingi Žemaičių Kalvarijos at-
laidai? 

– Šie atlaidai yra ilgiausi Lietu-
voje. Jie trunka 12 dienų. Visose šven-
tovėse trunka 8 dienas, o šie atlaidai
yra išskirtiniai. Jie pradeda visų at-
laidų procesą Lietuvoje. Vėliau pra-
sideda Žolinės atlaidai Krekenavoje,
Pažaislyje, Pivašiūnuose, rugsėjo mė-
nesį – Šiluvos atlaidai. Prasideda lie-
pos mėnesį Marijos atlaidai, kurie
vėliau tarsi turi tęstinumą kitose
šventovėse. Jau po atlaidų Žemaičių
Kalvarijoje žmonės švenčia atlaidus
Kryžių kalne.

– Iš kur kilo Žemaičių Kalvarijoje tra-
dicija eiti kryžiaus kelio stotis, giedoti taip
žemaičių vadinamus „kalnus”?

Pirkčiau fotoaparatus ir objektyvus: Lei-
ca M arba Bessa II, Bessa rangefinder, Pro-
minent, Perkeo rangefinder, Kardon apa-
ratus su Heliar ar Apo Lanthar lenses. Tel.
508-697-6602, Romas

PeRKA

Reikalinga 30–69 metų moteris,
galinti prižiūrėti moterį ir gyven-
ti kartu Claremont, CA. 

Tel. 909-626-0954.

SiŪLo dARBĄ

– Kryžiaus kelias įkurtas 1639 m.
Tai yra patys seniausi kryžiaus keliai,
įkurti po atviru dangumi, atviroje
miestelio teritorijoje, kuri tuo metu va-
dinosi Gardai. Vyskupas Jurgis Tiš-
kevičius, įkurdamas kryžiaus kelią, pa-
rodė galimybę kaip reikia priartinti
savo gyvenimą prie Kristaus kančios.
Ant septynių kalvų yra 19 koplyčių, 20
stočių, kuriose apmąstome  Kristaus
kančią, pradedant nuo Paskutinės Va-
karienės įvykio, kai Kristus įsteigia
Kunigystės ir Eucharistijos sakra-
mentus,  iki to kai Jėzus yra suimtas,
neša kryžių, miršta.  Trijose vietose pi-
ligrimai, einantys pirmą kartą šį kry-
žiaus kelią, mąstymo metu gulasi ant
žemės kryžiumi. Patys kryžiaus keliai
yra unikalūs tuo, kad tai yra 20 stočių
domininkonų tradicijos tęstinumas,
jie du kartus per istoriją yra apibars-
tyti žeme, parvežta iš Jeruzalės iš
Kristaus kryžiaus kelio, taip pat per Di-
džiuosius atlaidus yra nešama Kris-
taus kryžiaus relikvija. Ši relikvija yra
didžiausia Pabaltijyje. Gabalėlis kry-
žiaus, ant kurio kentėjo ir mirė Kris-
tus. Tas gabalėlis yra permirkęs krau-
ju,  nešamas relikvijoriuje ir juo lai-
minami tikintieji. Kryžiaus kelio ilgis
yra 4,5 km. Yra giedamos ypatingos
giesmės, išleistos dar 1681 m. pirmoje
lietuviškoje maldaknygėje, kurią pa-
rašė domininkonų vienuolis Jurgis
Kasakauskis. Ji buvo išleista būtent Že-
maičių Kalvarijoje. Visomis prasmė-
mis – tiek istorine, tiek dvasine šios sto-
tys yra unikali tradicija. Šis kelias ypa-
tingai sujungia tikinčiuosius. Be pigu
mąstyti Kristaus kančią sėdint fotely-
je, šiltoje erdvėje ir įsivaizduoti kaip
Kristus kentėjo. Visai kitaip, kai yra ei-
nama, giedama, gilinamasi į Dievo
žodį, trijuose kalnų koplytėlėse yra sa-
komi pamokslai, tekstai yra parengti
evangeliniu pagrindu. 

– Ar miestelio pavadinimas buvo pri-
derintas prie vėliau įsteigtų kryžiaus kelio
stočių?

– Būtent. Šis miestelis vadinosi
Gardai. Įkūrus Kalvarijas, pradžioje jų
buvo tik aštuonios, šią vietovę pava-
dino Naująja Jeruzale. Šis pavadinimas
neprigijo. Pradėta vadinti šia vietove
Kalvarijomis, kaip Kalvarijos kalno
atitikmuo,  ant kurio mirė Kristus. Vė-
liau buvo pavadintas Žemaičių Kal-
varija, kad išskirti šią vietą iš kitų Kal-
varijų. 

Ši šventovė visada traukė piligri-
mus. Net ir broliai latviai myli šią
šventovę, atvažiuoja. 

RENATA ŽIŪKAITĖ

V akarų Lietuvoje įsikūręs mažas Že-
maičių Kalvarijos miestelis jau daug
šimtmečių sutraukia būrius Lietuvos

piligrimų, liepos mėnesį čia vyksta tra-
diciniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai, per
kuriuos tikintieji patiria gausių malo-
nių. Būriai piligrimų čia atnaujina savo ti-
kėjimą, apmąsto Kristaus kryžiaus kelią
giedodami „kalnų” giesmes, skuba pa-
simelsti prie šventovės stebuklingo, po-
piežiaus karūnuoto Marijos krikščio-
niškų šeimų karalienės paveikslo. Bū-
tent  šiame miestelyje prie vienos iš kry-
žiaus stočių patrankos skeveldra pražu-
dė  žymų Lietuvos poetą Vytautą Ma-
černį.

– Ar sovietmečiu vykdavo atlaidai Že-
maičių Kalvarijoje?

– Didžiausias rūpestis žmonėms
buvo kaip nors patekti į Žemaičių Kal-
variją, buvo didžiulis kunigų trūku-
mas, nes sovietų valdžia neduodavo lei-
dimo kitų parapijų kunigams atvykti.
Tarybiniais laikais buvo ribojamas
įvažiavimas, bandyta ant prieigų su-
stabdyti transportą, vežantį žmones į
atlaidus. Dar vėliau buvo bandymas ne-
išleisti žmonių į procesijas eiti kalnus.
Bandyta net nugriauti koplytėles, vėl
gi stebuklas – nepavyko šito įgyven-
dinti. 1967 m. buvo nuspręsta ištrinti
pavadinimą, vietoj Žemaičių Kalvari-
jos šis miestelis buvo pavadintas Var-
duva, bandant suklaidinti žmones, kad
jie nežinotų kur rasti šią vietą. Nepai -
sant  šių sunkumų, Žemaičių Kalvari-
ja buvo ta vieta, kur žmonės nenusto-
jo garbinti Dievo, nenustojo melstis ir
niekada nenustojo liudyti savo tikėji-

mo. Tarybiniais laikais žmonės čia
galėjo išreikšti savo požiūrį, kad jie
nori laisvės, jie nepritaria tikėjimo
varžymui, jie nori laisvo gyvenimo. Ši
vietovė per atlaidus niekada nenusto-
jo buvusi gyva – žmonės giedodavo kal-
nus naktimis, atvažiuodavo čia slaptai,
labai praktikuodavo atgailos sakra-
mentą, tai buvo stiprinanti dvasią
šventovė, neleidžianti žmonėms su-
smukti ir prarasti vilties. Šioje vieto-
je buvo supurenta dirva atgimimui
1976–1978 m. su eucharistijos bičiulių
veikla, A. Svarinsko, S. Tamkevičiaus,
J. Kaunecko atvykimu į šią vietą, pa-
mokslų sakymu kalnuose. 1988 m. per
Didžiuosius atlaidus minios žmonių
plaukė į šią vietą, nes gegužės mėnesį
popiežius Jonas Paulius II šventovei su-
teikė bazilikos titulą. Tai iššaukė didijį
Lietuvos atgimimą, nes būtent 1988
m. rugpjūtį prasidėjo Atgimimo sąjū-
dis. 

Apie miestelio išskirtinumą ir Di-
džiuosius atlaidus kalbiname kun. And-
riejų Sabaliauską.

zemaiciukalvarija.lt nuotraukos
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TEaTRų iR koncERTų SaLĖSE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Su amžiumi keičiasi skoniai, dvasiniai
poreikiai, pramogos. Prisipažinsiu, pa-
staraisiais dešimtmečiais pajutau norą
artimiau susipažinti su kuo įvaires-
niais muzikiniais žanrais. Patenkinti šį
poreikį kas vasarą padeda Ravinia
muzikos festivalis Čikagos priemiestyje
Highland Parke. Praėjusi savaitgalį
važiavau į net du visiškai skirtingus
koncertus – juos siejo nebent tai, kad
visi bilietai buvo parduoti gerokai iš
anksto.

Malonų ir vėsų šeštadienio,
liepos 11-tosios, vakarą tu-
rėjau išskirtinę progą klau-

sytis „Sielos muzikos karaliene” („The
Queen of  Soul”) tituluojamos Aretha
Franklin. Nuo paauglystės girdėdavau
jos įrašus per radiją, o dabar turėjau
progą pamatyti ją dainuojančią sce-
noje. Ši legendinė dainininkė, dainų
kūrėja, pianistė, gimė 1942 m. kovo 25
d. Memphis, TN. Franklin labiausiai
žinoma kaip soul, bet taip pat ir džia-
zo, pop, gospel muzikos atlikėja. Ji yra
antra (po Alison Krauss) dainininkė,
surinkusi daugiausiai  „Grammy
Award”. Aretha Franklin „Grammy”
buvo apdovanota net 20 kartų! Nevel-
tui populiarusis žurnalas Rolling Sto-
ne ją išrinko kaip visų laikų geriausią
dainininkę.

Matai prie 75-erių artėjančią at-
likėją ir stebiesi jos dvasia. Atlikdama
savo atmintinas dainas ji tryško opti-
mizmu. Jos „Higher and Higher” bei
„You make me feel like a natural wo-
man” uždegė kiekvieną šio koncerto
žiūrovą. Žmonės atsistojo iš savo vie-
tų, pradėjo linksmai šokti. Ir pagyve-
nę, ir viduriniosios kartos atstovai, ir
jaunimas. Baltieji, juodaodžiai – visi
tarsi vienos šeimos nariai. Aretha –
nepamainoma improvizatorė. Ravi-
nia scenoje jį „išdainavo” savo praei-
tį, taip pat ir apie ne taip seniai išgy-
ventas itin sunkias ligas. To nepava-
dinsi nei bliuzu, nei spiričiueliu –
teisiog improvizacija, kuriai pagau-
damas nuotaiką pritarė didingas or-
kestras. Dainininkė minėjo, kad per
tas sunkias dienas ligoninėje ją ap-
lankė vienas ypatingas jos gerbėjas,
kuris beveik savaitę ją slaugė ir dva-
siškai palaikė. Tas gerbėjas tą vakarą
sėdėjo tarp mūsų. Tai kovotojas už
žmonių teises kunigas Jessie Jackson
Jr. Jis atsistojo ir pamojavo žiūro-
vams. Franklin daina taip pat papa-
sakojo apie savo neįprastą įvažiavimą
į Čikagą – su Illinois State Police
(apie tai buvo plačiai skelbiama ži-
niasklaidoje). Viena iš paskutinių
koncerte nuskambėjusių dainų buvo
„Don’t, don’t, don’t do it … never...” No-
rėjosi garsiai sušukti: „Ne, ne, ne,
Aretha … tęsk ir toliau... kad Tavo ger-
bėjai ‘Vėjų mieste’ ir dar ilgai galėtų
mėgautis Tavo unikaliu atlikimo sti-
liumi!” Taip, matėsi kad ji paženklinta
amžiaus naštos ir pergyventų kančių,
tačiau tą vakarą Highland Parke Aret-
ha Franklin įrodė, jog ir toliau suge-
ba ginti savo „Sielos muzikos kara-
lienės” vardą.

���

Savaitgalis su dviem garsiais „F”
Naujausi įspūdžiai apsilankius pas seną bičiulį – Ravinia

Kitą dieną Ravinia laukė dar
vienas gražus koncertas.
„Walt Disney” filmai garsė-

ja savo užslėptais simboliais ir ale-
gorine kalba. Gal režisieriai tokiu
būdu paslėpė sakralines žinias apie
tai, kas vyksta pasaulyje mato-
miausioje vietoje? Tą karštą liepos
12-tos vakarą Ravinia festivalio lan-
kytojai buvo gaivinami ,,Fantasia”.
Tai  išskirtinis ,,Walt Disney Pictu-
res” 1940 metais sukurtas spalvotas
animacinis filmas, kuris jungia nuo-
stabią muzikos, vaizdų, spalvų bei
animacijos žanrų įvairovę. ,,Fanta-
sia” sudaryta iš septynių istorijų.
Ten yra ir ančiukas Donaldas ir
Alaviniai kareivėliai, tačiau kelios
istorijos tikrai įdomios dėl savo už-
slėptos idėjos. Kokios asociacijos
kyla žiūrint istoriją apie banginius?
Banginiai pradėjo skraidyti. Evo-
liucijos laipteliu jie pakilo į kitą pa-
saulį. Pirmą kvantinį šuolį į naują
realybę padarė viena banginių šei-
ma. Ji pramynė sunkių išbandymų
kelią ir grįžo tam, kad žinią apie tai,
ką jie gali, paskleistų visiems ban-
giniams. Kiti pamatė pavyzdį, pa-
bandė ir patikėjo, kad gali skraidyti.

Legendinė ,,Sielos muzikos karalienė” dainininkė Aretha Franklin
Ravinia festivalio archyvo nuotr.

Skraidantys banginiai yra metafora,
kalbanti apie tai, ką gali kolektyvinė
sąmonė patirianti transformacijas
arba pakylėjimą. Visa tai neišvengia-
ma ir žmonijos evoliucijoje. Mes bū-
sime priversti išmokti skraidyti...

Žiūrovai – ir maži, nerimstantys
vaikučiai, ir jų tėveliai bei seneliai tą
vakarą Highland Parko padangėje
sklandė pačiais nuostabiausiais muzi-
kiniais bei vaizdiniais keliais. Festi-
valio senbuvis Ted Sperling (Ravinia
estradoje mes matome jį jau aštuntą
kartą) ugningai dirigavo Čikagos sim-
foniniam orkestrui. Dalį muzikinių
kūrinių puikiai prisimename iš origi-
nalaus 1940 m. filmo (Čaikovskio
„Spragtuką”, Debussy „Clair de lune”,
Ponchielli „Dance of  the hours” iš
operos „La Gioconda” ir kt.). Čia pat,
nuo scenos, dirigentas Sperling papa-
sakojo vieną anekdotiškai skambančią
istoriją apie šios kino juostos kūrimą.
Tarp kitų „Fantasia” naudojamų mu-
zikinių kūrinių, Walt Disney patvirti-
no ir Beethoveno Šeštąją simfoniją F-
major, tvirtindamas, jog „tai bus gera
reklama pačiam kompozitoriui Wolf-
gang!” Gal jis ir suporavo ne tą pavar-
dę ir vardą, bet buvo teisus ta prasme,
kad mažieji nejučiomis susipažino su
klasikine muzika! O praėjus beveik 60
metų nuo „Fantasia” debiuto kino ek-
rane, įžvalgusis Walt Disney sūnėnas
Roy E. Disney 1999 m. šį amerikietiško -
sios kinematografijos aukso amžiaus
animacinį perliuką „prikėlė” iš naujo,
papildydamas jį kitais klasikinės mu-
zikos šedevrais. Taip ir gimė „Fantasia
2000”, kurioje papildomai nuskambėjo
Stravinskio „Petruška”, Elgar „Pomp
and Circumstance” bei Respighi „Pines
of  Rome”. Naujam variantui muziką
įrašė ne kas kitas, o nepamainomas Či-
kagos simfoninis orkestras, kuriam
tuomet dirigavo James Levine.

Artimiausiomis dienomis melo-
manai  turės galimybių pasidžiaugti  ir
šiais ypatingais renginiais Ravinia
fes tivalyje: liepos 21 d. – Emerson
String Quartet (Beethoveno ir Dvor-
žako kūriniai); liepos 23 d. – prancūze
pianiste Lise de la Salle (Rachmani-
novo, Šostakovičiaus bei Musorgskio
kūriniai); liepos 24–25 dienomis – le-
gendine grupe ,,Steely Dan”, o liepos
26 d. – ,,Play It Again, Marvin” (su pia-
nistu Kevin Cole ir vokaliste Sylvia
McNair). Daugiau apie sezono reper-
tuarą sužinosite apsilankę festivalio
svetainėje www.ravinia.org ar pa-
skambinę į bilietų kasą tel. 847-266-
5100.

Štai kaip žiūrovai buvo kviečiami į ,,Fanta-
sia”peržiūrą. 1940 m. plakatas
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www.draugas.org/mirties.html

www.facebook.com
draugolaikrastis

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio gyvavimą

daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

PADĖKA
A † A

PRANAS PRANCKEVIČIUS
Mylimas vyras ir tėvelis, staigiai miręs, užbaigė žemišką ke -

lionę gegužės 30 d., sulaukęs 60 metų. Palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame tėv. Algiui Baniuliui, SJ ir tėv. Lukui
Laniauskui, SJ už atnašautas šv. Mišias. Taip pat dėkojame tėv.
Lukui Laniauskui, SJ už širdingą pamokslą ir maldas kapinėse.

Nuoširdi padėka LMA „Dainavos” choristams ir vadovui Da -
riui Polikaičiui, giedojusiems prieš Mišias ir  vyrų chorui, gie-
dojusiam šv. Mišių metu.

Nuoširdi padėka Daliai ir Dovui Lietuvninkams už giesmes
ir muziką šv. Mišių metu.

Dėkojame artimam draugui Petrui Vilkeliui, pasidalinusiam
jų draugystės prisiminimais.

Dėkojame Vyteniui ir Elzytei, Gintarui ir Daliai, Irutei ir
And riui ir jų šeimoms. Taip pat mūsų visiems draugams, kurie
globojo ir rūpinosi mumis skaudžiose dienose.

Esame dėkingi visiems už aukas, išreikštas užuojautas, gėles,
atsilankymą Misijoje ir dalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame kars-
 to nešėjams.

Dėkojame laidojimo namų direktoriui  Donald M. Petkui už
jo rūpestingumą.

Nuoširdus ačiū visiems.

Giliai liūdintys: žmona, sūnus ir dukros

Greta, 8 metai

– Greta, kaip manai, ką galėtų reikšti
žodis „palaiminimas”?

– Aš manau, kad palaiminimas
yra tada, kai žmogus žmogui linki pa-
 čios didžiausios laimės. O laimė – tai
kai linki, kad žmogui viskas sektųsi,
kad jis turėtų daug pinigų, kad jo arti-
 mieji nesirgtų, kad kai važiuoja į dar-
bą nepavėluotų į troleibusą, kad žmo-
gaus gyvenimas būtų be bėdų ir be jo-
kių nelaimingų atsitikimų.

– O tave ar kas nors yra laimi nęs?
– Aišku. Taigi kiekvieną sekma-

dienį, kai pasibaigia šv. Mišios, kunigas
ištiesia rankas virš susirinkusių žmo-
nių galvų ir juos palaimina. Jis jiems
palinki geros savaitės ir sako, kad eitų
į namus ir ten darytų gerus darbus.
Tiksliai nepamenu, bet atrodo, kad
kai kunigas laimina, tai sako, kad lai-
mina Dievo vardu, o tai reiš kia, kad
žmonės, kuriuos laimina, Die vui pasi-
žada būti geri, nemeluoti ir stengtis da-
ryti tik gerus darbus.

– Tai tu irgi stengiesi laikytis tokio  pa-
žado?

– Na, kaip ir stengiuosi. Bet ne vi-
 suomet man pavyksta. Kartą po tokio
palaiminimo grįžau į namus ir iš kar-
 to susipykau su sese, nes kol aš buvau
bažnyčioje, ji suvalgė visus mano sal-
dainius. Aš apdraskiau jai ranką, bet
paskui jos atsiprašiau. O sesė tai su-
valgė mano saldainius ir net neatsi-
prašė manęs už tai.

Gabrielius, 6 metai

– Gabrieliau, o tave ar kas nors kada
nors palaimino?

– Palaimino, daug kartų. Kai su
močiute ateinu į bažnyčią ir ji eina Ko-
munijos, tai aš einu kartu su ja, tik to
balto paplotėlio man kunigas ne duoda,
nes aš dar nepriėmęs Pirmo sios Ko-
munijos. Tada jis man arba pirštu nu-
piešia kryžiuką ant kaktos, arba tiesiog
paglosto galvą, arba už deda ranką ant
galvos ir mane pa laimina.

– Ir kaip tu jautiesi palaimin tas?
– Gerai. Man patinka, kai kunigas

palaimina. Smagu. Močiutė sako, kad
nuo palaiminimų vaikai pasidaro ge-
resni, o tuos, kuriuos palaimina kuni-
gas dar labai saugo Dievas nuo sužei-
dimų, nuo gripo ir kitokių ligų.

– Ar tikrai po palaiminimo jautiesi sau-
gesnis, gal tvirtesnis?

– Nežinau, bet aš sergu labai re tai.
Tik gal kokius tris kartus per me tus sir-
gau ir tai tik truputį. Pa gėriau tokių la-
šiukų ir pasibaigė ko suliai ir slogos.
Mama sako, kad pa laiminimas dar nė
vienam nepaken kė. Ir tik rai juk taip
yra.

Kasparas, 4 metai

– Kasparai, ką tu manai apie palaimi-
nimus?

– Nieko. Palaiminimai būna tada,
kai kiti žmonės tau linki didelės lai mės
ir kad Dievas tave saugotų. Ži nau, Jis
ir taip saugo visus žmones, bet kai tave
dar kas nors palaimina, tai tada saugo
dar labiau.

– O kas tave palaimina?
– Visi. Ir mama, ir močiutė, ir net

kartais mūsų kaimynė prilaimina. Kai
sveikino su gimimo diena, tada ne tik
dovaną davė, bet ir palaimino.

– O kaip ji tave palaimino?
– Ji man sakė, kad Dievas mane

globotų, kad aš niekada nesirgčiau ir
kad užaugčiau didelis ir geras vaikas.
Dar pabučiavo mane, – taip ir palai mi-
 no.

– Ir kaip, ar pildosi tavo kai mynės pa-
linkėjimai ir palaiminimas?

– Pildosi. Nes aš dažniausiai bū nu
geras, visai nesergu, o užaugti di delis
tai tikrai užaugsiu, tik dar tru putį pa-
skui, dabar man dar tik ket veri metu-
kai.

Vaikus kalbino 
Aldona Atkočiūnaitė

(,,Artuma”)

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir
kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas,
Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta
pir ma lietuviška knyga ir pirma lietuviška gra-
matika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdi-
namos spaudos draudimo laiku ir knygnešių
slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint
pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra
išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF –
JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos,
žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

Palaiminimai dar nei vienam nepakenkė

Vaikai apie palaiminimus

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti
tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš
karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių
– su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun.
Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siuntimo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į

kankinės Adelės Dirsytės fondą. 
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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

Psichologinės ir dvasinės pa galbos draugija (PDPD) tęsia ne-
mo kamų susitikimų-konsultacijų ciklą Lemonte kiekvieno mėne-
sio antrą sekmadienį, po šv. Mišių, 12:15 val. p. p., kambaryje „Pas
prelatą” Psichologi nės pagalbos tel. 866-438-7400.

Galerijoje „Siela” – paskutinė sezono paroda. Rinktinę paro-
dą iš ciklo „LDM archyvų turtai” galite pamatyti iki šių metų rugp-
jūčio 30 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

ReKoLeKCiJoS nAŠLiAMS

„Džiaugsmingas ir vėl” tarnystės programa šių metų liepos 25 ir 26 d. ren-
gia dviejų dienų trukmės rekolekcijas/savipagalbos grupę, skirtą pa dė ti našliams
ir našlėms iš naujo surasti viltį ir džiaugsmą. Rekolek ci jų laikas: šeštadienį – nuo
8:45 val. r. iki 7:30 val. v., o sekmadienį – nuo 8:45 val. r. iki 3:30 val. p. p. Reko-
lekcijos vyks Holy Family Parish, Inverness, IL. Daugiau informacijos  tel. 708-
354-7211 arba www.joyfulagain.org. Bū tina išankstinė registracija. Kaina – 85
dol. (mokestis padengia dviejų die nų mitybos ir reikmenų išlaidas).

S. dariaus ir S. Girėno skrydžio  82-ąsias metines paminėsime sek ma dienį,
liepos 19 d., 10 val. r. susirinkę   prie lakūnų paminklo Marquette Par ke. Iš-
kilmingos  šv. Mišios bus aukojamos  11 val. r. Švč. Mergelės  Mari jos Gimimo
bažnyčioje.  Po to parapijos salėje inž. Rimantas Kunčas-Že maitaitis papasakos
savo asmeniškus prisiminimus  apie Dariaus ir Girėno žūties vietą, šalia kurios

jam teko gy venti.
Bus ir pietūs. Kviečia
Ameri kos lietuvių
inžinierių ir archi-
tektų sąjunga, Ame-
rikos lietuvių taryba,
Vytauto Didžiojo
šau lių rinktinė, Ge-
nerolo Daukanto,
Klaipėdos, Bal tijos
jūrų šaulių kuopos. 

� Liepos 26 d., sekmadienį, seselių sody-
boje Putname vyks kasmetis Piknikas – Lie-
tuvių susiartinimo šventė. Mielus ir brangius
bičiulius, rėmėjus kviečiame atvykti! 11 val.
r. – šv. Mišios sodybos pievoje, 12 val. p. p.
– lietuviškų patiekalų pietūs (lauke ir di-
džiojoje salėje), nuo 1 val. p. p. – įvairios pra-
mogos (lietuviška mugė, vaidinimas ir kt.).
Adresas – Marijos Nekaltojo Prasidėjimo se-
serų sodyba, 600 Liberty Highway, Putnam,
CT 06260-2503.

� Nauja data! Lietuvos Dukterų draugijos
iškilmingi metiniai „Rudens” pietūs vyks rug-
sėjo 13 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Visi
laukiami.

� Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI)
primena, kad kas ketveri metai rengiamas vi-
suotinis narių suvažiavimas vyks rugpjūčio
12 d. Dainavos stovykloje Manchester, Mi-
chigan, šokių kursų metu. Suvažiavime gali

dalyvauti visi, kas domisi LTŠI veikla, tačiau
balsuoti galės tik susimokėję nario mokes-
tį. Daugiau informacijos http://www.lttsi.org/.

� 101-sios Lietuvių dienos vyks rugpjūčio
15–16 d., šeštadienį–sekmadienį, Schuyl-
kill Mall, Frackville, PA. Įėjimas nemokamas.
Daugiau informacijos http://kofl144.weeb-
ly.com/.

� Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 11 val. r.
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne Putname
įvyks visuotinis JAV Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos (LKMA) suvažiavimas, kuria-
me bus renkama nauja valdyba. Nariai ga-
lės dalyvauti rinkimuose nuotoliniu būdu, pa-
skirdami savo mandatus dalyvaujančiam as-
meniui. Visi, kurie domisi išeivijos lietuvių
moksliniu darbu, maloniai kviečiami atvyk-
ti į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės
1 val. p. p. Po paskaitų bus galima aplan-
kyti Amerikos lietuvių kultūros archyvą.
Daugiau informacijos http://www.lkma.org/.

LORETA TIMUKIENĖ

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro (LTSC) specialiai X Šiau-
rės Amerikos lietuvių dainų

šventei paruoštą parodą ,,Atversim
dainų švenčių skrynią” apie turtingą
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šven-
čių istoriją pamatė tūkstančiai Čika-
goje liepos 3–5 dieno mis vykusios šven-
tės dalyvių ir sve čių. Po šventės, liepos
6 d., paroda bu vo pristatyta Lietuvių
dailės muziejuje Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte, ten ji veiks visą vasarą. Ne-
praleiskite progos sužinoti daugiau
apie Šiaurės Amerikoje vykusias lie-
tuvių dainų šventes ir jų ištakas –
dvylikoje parodos stendų galima pa-
matyti devynių dainų švenčių leidi-
nius, dokumentus, nuotraukas, taip
pat švenčių ap rašymus, paruoštus lie-
tuvių ir anglų kalbomis. Džiaugiamės,
kad parodos nuotraukose, kuriose įam-
žintos šven čių akimirkos, ne vienas at-
pažino sa ve – dainuojantį, diriguojan-
tį, besiklausantį… 

Parodą paruošė Loreta Timukie nė

ir Kristina Lapienytė, tekstus į anglų
kalbą vertė Indrė Antanaitytė-Jacobs,
stendus maketavo Ina Stan ke vičienė.
Čikagoje įsikūrusios lietuvių kompa-
nijos ,,Delta Graphics” pagaminti sten-
dai yra kilnojami, jau sulaukėme kelių
prašymų šią parodą atvežti ir į kitas lie-
tuvių bendruome nes. Šių metų rugsė-
jo pabaigoje LTSC paroda ,,Atversim
dainų švenčių skry nią” kartu su kita
mūsų paruošta paroda ,,Sportas JAV
lietuvių gy ve nime” keliaus į Cleve-
landą, kur vyks JAV Lietuvių Ben-
druomenės Tary bos sesija ir ŠALFASS
suvažiavimas. 

Už pagalbą ruošiant parodą nuo šir-
džiai dėkojame ,,Draugo” redakcijai,
Kanados lietuvių muziejui-archy vui
ir jos darbuotojai Danguolei Juo za pa-
vičiūtei, Jonui Kupriui, Ritai Čy vaitei-
Kliorienei, Dainai Puterienei, Donatui
Sokui, Daliai Skrinskaitei-Viskontie-
nei. Ačiū parodos rėmėjams JAV Lie-
tuvių Bendruomenei ir Lietuvių Fon-
dui.

Loreta Timukienė – LTSC vicepir-
mininkė.

LTSC parodą pamatė tūkstančiai
dainų šventės dalyvių

Viename iš parodos stendų savo nuo-
trauką rado šeštosios dainų šventės solistė
A. Pakalniškytė.

Parodą paruošė Kristina Lapienytė (k.) ir
Loreta Timukienė.  

LTSC archyvo nuotraukos

Los Angeles jaunimo ansamblio „Spindulys” vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė džiau-
 gėsi parodos stende radusi nuotrauką, kurioje yra ir ji, ir jos mama Ona Razutienė.


