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•Telkiniuose. J. Melnikas
svečiavosi Vasario 16–o-
sios gimnazijoje. ,,Camp
Giraitė” (p. 2)
•Kas valdo Lietuvos ži-
niasklaidą? (p. 3, 9)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Kai aš užaugsiu (p. 4)
•Iš Minnesota į Vilkaviš-
kį – ieškoti protėvių pėd-
sakų (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•V. Alantas (37) (p. 9)
•Popietė su Liūne Sute-
ma (p. 10)

Rusijai nepriimtina Lietuvos nuostata dèl Gruzijos
Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) –

Rusijai nepriimtina Lietuvos parla-
mento, birželio 1 d. priėmusio pro-
gruzinišką rezoliuciją, nuostata. Tai
Vilniuje pareiškė Rusijos vyriausybės
pirmininko pirmasis pavaduotojas
Viktor Zubkov, vadovaujantis savo ša-
lies delegacijai Baltijos jūros valsty-
bių Tarybos posėdyje. Anot V. Zub-
kov, jį nustebino, kad tokio pobūdžio
dokumentas buvo priimtas prieš pra-

sidedant Lietuvos rengiamam plačiai
atstovaujamam tarptautiniam forumui.

,,Rezoliucijoje išdėstyta nuostata
nepriimtina tiek Rusijai, tiek tarp-
tautinei bendrijai, – pabrėžė politi-
kas. – Joje iškraipomi visi faktai, susi-
ję su 2008 m. rugpjūčio įvykiais. Už-
puolęs Pietų Osetiją ir Rusijos taikda-
rius, M. Saakašvili pats sugriovė savo
šalį.” Anot Rusijos delegacijos vado-
vo, tokios rezoliucijos skatina dabar-

tinį Gruzijos vadovą leistis į naujas
avantiūras ir provokacijas.

Rezoliucijoje Seimas ,,pripažįsta
Gruzijos teritorijos, kurios dalis pagal
Gruzijos konstitucijos 1-ąjį straipsnį
yra Abchazijos autonominės respubli-
kos ir Pietų Osetijos autonominio vie-
neto teritorija, vientisumą bei Gruzi-
jos konstitucijos 2-ame straipsnyje
nurodytų ir tarptautiniu mastu pri-
pažintų jos sienų neliečiamybę”.

Daugèja lietuviû, bandançiû
sukçiavimo bùdu atvykti î JAV

Baltijos regiono energetikâ ketinama
sujungti su europine erdve
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Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) –
Lietuva sieks, kad Baltijos regiono
energetika taptų vienu iš svarbiausių
europinių projektų. Lietuva kartu su
kitomis Baltijos šalimis teiks paraiš-
kas naujajai finansinei Europos Są-
jungos (ES) programai.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
susitikusi su Lietuvoje viešinčiu Eu-

ropos Komisijos (EK) pirmininku Jo-
se Manuel Barroso kalbėjosi apie pa-
siruošimą birželio viduryje vyksian-
čiai Europos vadovų tarybai, kurioje
bus kalbama apie ekonominę krizę,
finansų padėtį ir galimybes iki 2020
metų. Susitikime taip pat buvo kalbė-
tasi ir apie ekonominės politikos val-
dymą ES lygmeniu.

,,Be abejonės, pagrindiniai Lietu-
vos interesai yra energetikos ateitis,
o ypač – visos Baltijos regiono energe-
tikos jungtys su visa Europos ekonomi-
ne erdve”, – sakė šalies vadovė.

Pasak D. Grybauskaitės, po šeše-
rių narystės metų ES Baltijos regio-
nas dar yra atskirtas. Baltijos regio-
nas ir Lietuva moka daugiau už ener-
getinius išteklius negu kitos Europos
valstybės. Taip, anot prezidentės,
yra, nes esame atskirti ir priklausomi
nuo vieno šaltinio. Dėl to būtina kurti
bendrą Baltijos šalių energetinę rin-
ką, teikti paraiškas gauti ES finan-
sinei paramai.

Tuo tarpu EK pirmininkas Lie-
tuvą įvertino kaip pirmaujančią šalį,
kovojant su pasauline krize.

Baltijos jūros valstybių tarybos
(BJVT) vyriausybių vadovai, susirin-
kę į Vilniuje vykstantį Baltijos plėtros
forumą, pirmo susitikimo metu pag-
rindinį dėmesį skyrė finansų krizei
Europoje ir pasaulyje aptarti.

Vilnius, birželio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasada išplatintame pra-
nešime reiškia susirūpinimą dėl gau-
namos informacijos apie tai, kad vis
dar didelis skaičius praeityje nelega-
liai JAV gyvenusių, dirbusių arba
teistų už kriminalinius nusikaltimus
Lietuvos piliečių siekia pasinaudoti
Kelionių į JAV supaprastinimo pro-
grama, nors šie jų praeities veiksmai
atima tokią teisę.

Šie keliautojai yra lengvai identi-
fikuojami imigracijos pareigūnų at-
vykimo į JAV vietose ir atvykti į šalį

jiems nėra leidžiama. Kai kuriais at-
vejais tokie keliautojai dėl melagingai
Elektroninėje leidimo keliauti siste-
moje (ESTA) pateiktų duomenų vi-
sam laikui netenka galimybės įvykti į
Jungtines Valstijas.

JAV ambasada primygtinai pa-
taria keliautojams, anksčiau pažeidu-
siems imigracines taisykles ar pada-
riusiems kitokių teisės pažeidimų,
nebandyti pasinaudoti Kelionių į JAV
supaprastinimo programa. Neturin-
tieji teisės naudotis šia programa gali
kreiptis į ambasadą dėl vizos išdavi-
mo. Nukelta į 6 psl.

BJVT vyriausybių vadovai Vilniuje. ELTA nuotr.

Apdovanojimâ pelnè
projektas ,,Cruise Baltic”

Ambasada primena, kad Kelionių į JAV supaprastinimo programa nesuteikia
teisės dirbti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) –
Nacionaliniame dramos teatre su-
rengtose Baltijos jūros apdovanojimų
iškilmėse už išskirtinius nuopelnus
Baltijos jūros regiono plėtrai apdo-
vanojimą pelniusį projektą ,,Cruise
Baltic” pasveikino užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis.

Sveikinimo kalboje ministras pa-
sidžiaugė, kad šiemet Baltijos plėtros
forumas vyksta Vilniuje, ir pažymėjo,
kad regioninis bendradarbiavimas
buvo vienas svarbiausių dalykų Lie-
tuvai pirmininkaujant Baltijos jūros
valstybių taryboje.

Pasak A. Ažubalio, siekiant už-
tikrinti regiono plėtrą ir konkuren-
cingumą, būtina stiprinti ekonominę
ir finansinę integraciją, tobulinti
energijos ir transporto infrastruktū-
rą, dirbti tyrimų, inovacijų ir žmo-
giškųjų išteklių plėtros srityse.

Ministras pabrėžė, kad siekiant
tvaraus augimo reikia veikti strate-
giškai. ,,Remdamiesi Europos Sąjun-
gos Baltijos jūros regiono strategija,
užtikrindami koordinaciją ir pakan-
kamus finansinius išteklius, galime
pasiekti, kad Europos Sąjungos šalys,
Norvegija, Islandija, Rusija ir Balta-
rusija veiktų nuosekliai dėl bendrų
tikslų”, – sakė A. Ažubalis. Jis patiki-
no, kad Baltijos jūros regiono strate-
gija užims išskirtinę vietą Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungai
2013 m. darbotvarkėje.

,,Cruise Baltic” – 2004 m. pradė-
ta dešimties Baltijos jūros valstybių
bendradarbiavimo iniciatyva, kurios
tikslas – pritraukti kuo daugiau krui-
zinių laivų į Baltijos jūros regioną.
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Redakcijos žodis

Premjeras A. Kubilius į sosti-
nėje vykstantį Baltijos plėtros
forumą susirinkusiems svečiams
turėjo palikti ne tik tvirto vady-
bininko, bet ir šmaikštaus opti-
misto įspūdį. Renginio dalyvius
mūsų šalies premjeras linksmino
pasakodamas apie lietuvių norą
aplenkti estus ir žarstydamas pa-
žadus artimiausiu metu įsivesti
eurą bei laimėti ne tik Europos
krepšinio pirmenybes, bet ir „Eu-
roviziją”. ,,Lietuvoje visuomet
toks geras oras, ypač kai jūs at-
vykstate – tai mūsų atsakomybė.
Esame kieti žmonės. Mano atly-
ginimas sumažėjo, tačiau žmona
vis dar su manimi bendrauja,” –
taip jis pokštavo plenarinėje se-
sijoje. Jau rimčiau A. Kubilius pri-
dėjo, kad Lietuva turi aiškią viziją
– tapti išmania šalimi išmaniame
regione: „Mes mėgstame išma-
nias technologijas, mes mėgsta-
me gudrų krepšinį, mes mėgsta-
me laimėti. Norime būti nugalė-
tojai pasaulinėje konkurencijo-
je.” Telieka tikėtis, kad Forumo
dalyviai gerai suprato šį optimis-
tišką pašmaikštavimą.

Redaktorė Loreta Timukienė

Rašytojas J. Melnikas svečiavosi
Vasario 16-osios gimnazijoje

MARYTÈ DAMBRIÙNAITÈ-
ŠMITIENÈ

Beieškodama įdomios medžiagos
abitūros egzaminams, gimnazijos mo-
kytoja Bronė Lipšienė atkreipė dė-
mesį į Lietuvoje rašančio ukrainiečio
Jaroslavo Melniko kūrybą. Vyresnių-
jų klasių mokiniai susižavėjo jo ap-
sakymu „Skambink man, kalbėk su
manimi”. Kadangi ir bendraklasiai
vokiečiai parodė susidomėjimo šio
rašytojo kūryba, mokytoja pasiūlė
dvyliktokams ir tryliktokams išversti
fantastinę apysaką „Kodėl aš nepa-
vargstu gyventi” į vokiečių kalbą.
Tuo pat metu kilo mintis pakviesti
rašytoją į gimnaziją.

Rašytojas ir filosofas J. Melnikas
mielai priėmė kvietimą. Gimnazijoje
jis viešėjo gegužės 15–23 d. Mokytoja
B. Lipšienė, pakvietusi rašytoją, visą
susitikimo organizavimą atidavė mo-
kiniams. Jie mielai bendravo su rašy-
toju: parodė jam Heidelbergą, Vorm-
są, lankėsi viduramžių šventėje, kvie-

tė į savo namus pasivaišinti. Rašyto-
jas lankėsi ir pamaldose gimnazijos
koplyčioje, ateitininkų susirinkime ir
vakaronėje su mokiniais B. Lipšienės
bute.

Labai maloniai jis buvo priimtas
dailininkių Jūratės Batūraitės-Lem-
kienės studijoje ir Meilės Veršelienės
galerijoje, kur tuo metu veikė trijų
vokiečių dailininkų paroda. O Heseno
žemės Literatūros tarybos ir literatų
tarp Heseno ir Lietuvos draugijos
pirmininkas Hartmut Holzapfel (bu-
vęs Heseno Švietimo ministras) paro-
dė rašytojui Frankfurtą prie Maino ir
jame esančius Goethės namus.

Gegužės 18 d. rašytojas susitiko
su visais vyresniųjų klasių mokiniais,

lietuviais ir vokiečiais. Mokiniai pa-
pasakojo apie rašytojo biografiją ir
kūrybą, paskaitė ištrauką iš jo ro-
mano „Tolimoji erdvė” lietuviškai ir
vokiškai. Pertraukoje tarp pokalbių
su rašytoju Giulia Scopelliti paskam-
bino Chopin valsą. Galiausiai moki-
niai rašytojui įteikė savo vertimą,

dailiai įrištą ir iliustruotą, gimnazijos
metraštį bei ,,VLB informacijas”.
Susitikimas buvo plačiai aprašytas
vietinėje vokiečių spaudoje ir net
visoje Vokietijoje einančiame leidiny-
je ,,Buchreport-Express”. Tos pačios
dienos vakare rašytojas susitiko ir su
Romuvos apylinkės nariais. Vakarą
įdomiai vedė apylinkės valdyba su
pirmininke Irena Timpiene.

2009 m. pabaigoje elektroniniu
paštu susisiekusi su rašytoju J. Mel-
niku, mokytoja B. Lipšienė (ji 34
metus dirba Vasario 16-osios gimna-
zijoje) pasiuntė jam mokinių išverstą
apysaką. Ir koks sutapimas – gal už
savaitės rašytojas gauna kvietimą
dalyvauti internetinėje literatūros
svetainėje ,,Transcript”. Ši UNESCO
finansuojama internetinė svetainė
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis
spausdina mažesniųjų tautų rašytojų
kūrybą. 34-as ,,Transcript” numeris
buvo paskirtas science-fiction ir po-
litinei fantastikai. Rašytojas turėjo
savo romano „Tolimoji erdvė” ištrau-
kas anglų ir prancūzų kalbomis, o
vokiškai – Vasario 16-osios gimnazi-
jos mokinių ką tik išverstą apysaką
„Kodėl aš nepavargstu gyventi”. Taip
šis vertimas pateko į internetinį lite-
ratūros pasaulį ir yra pasiekiamas
kiekvienam vokiškai skaitančiam
adresu: http://www.transcript-review.
org/de/issue/transcript-34-science-fic-
tion-u-polit-fantasy/jaroslavas-mel-
nikas

Galima džiaugtis, kad rašytojas J.
Melnikas, Ukrainos ir Lietuvos rašy-
tojų sąjungų narys, praturtina lietu-
vių literatūrą įdomia fantastika, at-
liepiančia šio laikmečio pamatinius
klausimus, taip pat galima džiaugtis,
kad Vasario 16-osios gimnazijos mo-
kiniai konkrečiu darbu prisideda prie
Lietuvos kultūros pristatymo pasau-
liui.

Rašytojas J. Melnikas (v.) su gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr.

HARTFORD, CT

,,Camp Giraitė”
30 mylių nuo Hartford Connec-

ticut valstijoje Irena ir Vytautas Alks-
niniai prieš 40 metų įsigijo žemės

sklypą, padalino ji po akrą ir išparda-
vinėjo savo draugams. Visą žemę jie
pavadino ,,Giraitės” vardu. Greitu

laiku keliolika sklypų buvo parduota.
Susidarė jaunatviška, linksma drau-
gų kompanija. Nukelta į 9 psl.

Dalis ,,Camp Giraitė” stovyklautojų Edvardo Kezio sodyboje (iš k.): Rytas Stankūnas, Paulius Naronis, Jonas Bričkus,
Vytas Jalinskas, Algis Veitas, Darius Stankūnas, Andrius Lileika, Tadas Dilba, Andrius Dilba, Kęstutis Banaitis, Vytas
Goštautas, Vytas Adomaitis, Matas Nemickas, Edvardas Kezys, Vydas Marijošius, Algis Kezys, Jonas Jankauskas, Arnas
Nemickas, Richard Widmer, Rimas Austras ir Tadas Petronis. Tado Petronio nuotr.
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Kiek Lietuvos piliečių yra
Amerikos kalėjimuose?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Spėju, kad tikslus atsakymas į šį klausimą nežinomas. Taip pat įta-
riu, kad tokio atsakymo ir nenorima gauti. Tad lieka tik spėlioti.
Spėliojimams tenka pasitelkti po ranka turimą statistiką apie tu-

rimą ir žinomą kalinių skaičių Lietuvoje ir JAV. Ir nors tie skaičiai nėra
preciziškai tikslūs, svarstymų pradžiai jų turėtų pakakti.

Pernai metais http://klaipeda.diena.lt svetainėje buvo rašoma, kad Es-
tija lenkė visas Europos Sąjungos (ES) šalis pagal kalinių skaičių 100,000
gyventojų. Netoli nuo jos atsilieka ir Latvija bei Lietuva. 2005–2007 me-
tais ES kalėjimuose laikomų asmenų vidurkis buvo 123 asmenys 100,000
gyventojų. Estijoje šis rodiklis buvo 303, Latvijoje – 293, Lietuvoje – 232,
Lenkijoje – 228, Čekijoje – 185. Antra vertus, žemiausias skaičius, skai-
čiuojant 100,000 gyventojų, buvo Slovėnijoje – 60, Suomijoje – 68, Danijoje
– 71, Airijoje – 75 ir Švedijoje – 77. Palyginimui, JAV rodiklis buvo 758.
Galvojau, kad palyginamieji skaičiai ribojasi suaugusiais, bet, patikrinus
gyventojų skaičių ir duotas proporcijas, atrodo, kad į apskaičiavimus buvo
įtraukti visi krašto gyventojai.

Imigrantų iš Lietuvos į Vakarus skaičiai irgi migloti. Kai kur spėliota,
kad jų jau gali būti apie pusę milijono. Taigi, jeigu iš Lietuvos jie išsivežė
tokias pat įkalinimo proporcijų ,,tradicijas”, tai užsienio kalėjimuose ga-
lėtų būti 1,160 Lietuvos piliečių. Taip pat yra spėliojama, kad 200,000 imi-
grantų savo naujus namus atrado Amerikoje. Vėl, sekant Lietuvoje palik-
tus įkalinimo skaičius, JAV kalėjimuose galėtų būti 464 Lietuvos piliečių.
Nieko nežinome apie jų tautybę, nors žinome, kad dauguma imigrantų iš
Lietuvos yra lietuvių tautybės. O kiek jų galėtų būti Čikagoje ir jos apy-
linkėse, kur priskaičiuojama apie 100,000 naujų imigrantų iš Lietuvos?
Pagal iš Lietuvos atsivežtą proporciją, jų turėtų būti 232. Čikagoje dirban-
tys lietuviai advokatai tik netiesiogiai užsimena, kad tarp jų klientų esa-
ma ir lietuvių pakeliui į kalėjimus.

Per pirmuosius 40 savo Amerikoje gyvenimo metų žinojau tik du atve-
jus, kai lietuviai sėdėjo kalėjime. Tačiau jų sėdėjimo priežastis nebuvo koks
nors smurtas. Pirmuoju atveju buvo nuomonių skirtumas dėl tarptauti-
nės sutarties tarp Lietuvos ir JAV. Po karo į Ameriką atvykęs dipukas bu-
vo pašauktas į JAV kariuomenę. Prieš prisistatydamas į naujokų punktą,
jis pasitarė su advokatu, kuris jam išaiškino, kad JAV ir Lietuva yra pasi-
rašiusios tarptautinę sutartį, pagal kurią vieno krašto piliečiai negali būti
imami į kito krašto kariuomenę. Visas reikalas pasiekė teismą. Teisėjas,
neseniai praradęs savo sūnų Antrajame pasauliniame kare, nesidomėjo
jokiomis tarptautinėmis sutartimis ir tą naują dipuką nuteisė kalėjimo gal
porai metų. Antras atvejis – kalėjimo bausmę turėjo atlikti kitas dipukas
už popierines suktybes ir pinigų eikvojimą lietuvių įsteigtoje bendrovėje.

Grįžkime prie Lietuvos kalėjimų. Lietuvoje yra daugiau nei 8,000
nuteistųjų ir apie 900 kalinamųjų, laikomų tardymo izoliatoriuose iki teis-
mo. Specialistų nuomone, toks didelis kalinių skaičius Lietuvoje yra dėl
susidariusios bausmių skyrimo sistemos. Lietuvoje skiriama ketverių me-
tų bausmė, o Europos mastu vidutiniška bausmė skiriama keliems mė-
nesiams. Kalinių nemažėja, nemažėja ir jų išlaikymo išlaidos. Išlaikyti ka-
linį vienerius metus kalėjime valstybei kainuoja 20,440 litų.

Po ranka taip pat turiu katalikų savaitraštį ,,OSV”, kur š. m. gegužės
23 d. laidos specialiame priede aprašoma JAV kalėjimų padėtis. Iš apžval-
gos sužinome, kad vidutinės kalinio išlaikymo išlaidos JAV yra 24,000 dol.
metams, tai yra maždaug tris kartus brangiau negu panašios išlaidos Lie-
tuvoje. Apžvalgoje daug kalbama apie kalėjimų paskirtį, kur dėmesys
turėtų būti skiriamas kalinių reabilitacijai, o ne jų baudimui. Tačiau tokie
kilnūs tikslai dažnai užmirštami, ypač kai slegia biudžeto krizė, o kalinių
skaičius vis didėja. Rašinyje pateikta diagrama, kur parodomi kai kurių
kraštų kalinių skaičiai. Pirmoje vietoje yra JAV – su daugiausia kalinių ir
didžiausia jų proporcija tarp gyventojų. JAV federaliniuose, valstijų ir
apskričių kalėjimuose laikomi 2,304.115 kalinių. Tai šiek tiek mažiau ne-
gu visoje Lietuvoje yra gyventojų vyresnių nei 19 metų. Kinijoje už grotų
laikomas 1,565,771 gyventojas. Toliau eina Rusija (862,300), Brazilija
(469,546), Indija (376,396), Meksika (224,749), Tailandas (212,058), Iranas
(166,979), Pietų Afrika (164,667) ir Ukraina (144,380).

,,OSV” aprašo Katalikų Bažnyčios vedamą sielovados programą įvai-
riuose kalėjimuose. Aišku, kad susilaukiama gražių rezultatų, bet jie lai-
kytini išimtimis. Aprašomas vienas finansų sukčius, kuris visus metus
įkalintas vienutėje turėjo laiko daug ką apgalvoti ir buvo bepradedąs keis-
ti savo galvojimą ir ateities planus. Tačiau tie gražūs planai subliuško, jam
sugrįžus gyventi su kitais kaliniais. Kalėjimai, kaip ir kiti žmonių telki-
niai, turi savo normas, savo vertybes ir savo taisykles, kurioms reikia pa-
klusti arba būsi nubaustas. Galvoje turiu ne kalėjimo, bet pačių kalinių
taisykles ir tvarką.

Protinės sveikatos centre ir ligoninėse daugelį metų man asmeniškai
teko dirbti su kalėjime sėdėjusiais asmenimis. Jų būta įvairių, bet labai
didelis nuošimtis, jau atlikusių savo bausmę, vėl nusikalsta ir grįžta į ka-
lėjimą. Kalėjimas jiems pasidaro lyg ir lygiagretus gyvenimo būdas, su
savo vertybėmis ir kontrolėmis. Būdami tarp kitų kalinių, neretai jie iš-
moksta naujų nusikaltimo būdų, sužino naujų pasiteisinimų ir save už-
grūdina. Su tuo dingsta gėda, kad esi baustas ir teko sėdėti.

JAV vieno kalinio išlaikymas ir vieno studento išlaikymas kainuoja
maždaug tiek pat. Ir vieni, ir kiti kažko išmoksta, ruošiasi būsimam savo
gyvenimo tarpsniui. Studijas baigę gauna darbus ir pradeda mokėti paja-
mų mokesčius valdžiai. Kaip visi gerai žinome, dalis tų mokesčių skiria-
ma išlaikyti kalinius.

MINDAUGAS JACKEVIÇIUS

Visuomenės informavimo įstaty-
mas valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms, bankams, politinėms parti-
joms draudžia būti viešosios informa-
cijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, ta-
čiau kai kam į tai nusispjauti – Lie-
tuvoje laikraščio savininkais yra ra-
jono meras, partijos skyriaus pirmi-
ninkė, partija turi dienraščio akcijų, o
savivaldybės tarnautoja kartu dirba
rajono laikraščio vyriausiąja redak-
tore.

Kaip matyti iš visuomenės infor-
mavimo priemonių Kultūros minis-
terijai pateiktos informacijos apie jų
savininkus, laikraštis „Lietuvos ži-
nios” priklauso bendrovei „Achemos
grupė”. 0,13 proc. „Lietuvos žinių”
akcijų priklauso Lietuvos socialde-
mokratų partijai. Bendrovė „Ache-
mos grupė” taip pat valdo Jonavos
laikraštį „Naujienos”. Lazdijų rajono
meras konservatorius Artūras Mar-
gelis valdo laikraščius „Dzūkų ži-
nios” ir „Dainavos žodis”. Jam pri-
klauso 61,9 proc. įmonės akcijų.
Turbūt dėl to „Dzūkų žiniose” ne-
stinga liaupsių merui A. Margeliui.
Vienas pavyzdžių – straipsnis pava-
dinimu „Meras A. Margelis: „Svar-
biausias tikslas – kraštiečių gerovė”.

Laikraščio „Širvintų kraštas”
savininkė – Darbo partijos Širvintų
skyriaus pirmininkė, parlamentaro
Jono Pinskaus žmona Živilė Pinsku-
vienė. 15 proc. laikraščio „Šiaulių
kraštas”, Plungės rajono ir Rietavo
krašto laikraščio „Žemaitis” akcijų
valdo socialdemokratas Alvydas Še-
džius. A. Šedžius – ne tik laikraščio
akcininkas, bet ir Šiaulių rajono savi-
valdybės narys. Švenčionių rajono
laikraščio „Švenčionių kraštas” vy-
riausioji redaktorė – savivaldybės
Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Pauliukevičienė. Beje, liaupsių rajono
merui Vytautui Vigeliui negailinčio
laikraščio reklaminis skydelis patal-
pintas ir savivaldybės interneto sve-
tainėje.

Tarp Demokratinės politikos
instituto valdomo interneto dien-
raščio „Politika.lt” savininkų – ir
Seimo narys konservatorius Mantas
Adomėnas. Jam priklauso 33,3 proc.
dienraščio turto. Po 16,67 proc. turto
valdo Lietuvos ambasadorius prie
Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas,
konservatorius premjero Andriaus
Kubiliaus patarėjas Kęstutis Škiudas,
krašto apsaugos viceministras Vy-
tautas Umbrasas, Mykolo Romerio
universiteto docentas Ramūnas
Trimakas.

R. Sakadolskis: tai kenkia
visai žiniasklaidai

Vilniaus universiteto (VU) Žur-
nalistikos instituto dėstytojo Romo
Sakadolskio teigimu, tokie pavyzdžiai
kenkia visai žiniasklaidai. Pasak jo,
tai mažina pasitikėjimą žiniasklaida,
kelia įtarimus, tad žurnalistų ben-
druomenė ir leidėjai turėtų būti suin-
teresuoti, kad tokios padėties nebūtų.

„Nesvarbu, kieno ji pavaldinė (I.
Pauliukevičienė – Delfi.lt). Jeigu ji
tarnauja savivaldybėje, tai nesuderi-
nama su buvimu žiniasklaidoje. Čia

nėra jokio klausimo. Tas pats su
‘Lietuvos žiniomis’ – nesvarbu, ar tai
simbolinis, ar nesimbolinis akcijų
skaičius”, – aiškino VU dėstytojas.

R. Sakadolskio teigimu, žmogus,
esantis valdžioje, neturėtų būti ži-
niasklaidos priemonėje, kurios vienas
tikslų – kontroliuoti valdžią, prižiū-
rėti, kaip valdžia veikia. Jis aiškina,
kad politikams valdant žiniasklaidą,
žmonės niekada nežinos, kada kokie
interesai ateina ir išeina, įsijungia
arba išsijungia. „Kitaip sakant, tokie
atvejai šiukšlina visą mūsų viešąją
erdvę – net ir tokiais atvejais, jeigu
viskas neva nekalta ir niekas nepikt-
naudžiauja”, – kalbėjo žiniasklaidos
žinovas.

Pasak R. Sakadolskio, jeigu žmo-
gus neatsisako savo turtinių interesų
ir nėra politinio ryžto tai daryti, yra
kita galimybė – kiekvienąkart mato-
moje vietoje pranešti, kas yra laik-
raščio ar svetainės savininkas. Tokiu
atveju, mano R. Sakadolskis, padėtis
būtų žymiai geresnė.

(...)

Kas ką Lietuvoje valdo?

Be „Snoro Media Investicijos”
turimų 35,64 proc. dienraščio „Lie-
tuvos rytas” akcijų, 26,70 proc. prik-
lauso dienraščio vyriausiajam redak-
toriui Gedvydui Vainauskui, 13,07
proc. – buvusiam bendrovės direkto-
riui Vidmantui Strimaičiui. Bendrovė
„Lietuvos rytas” valdo po 100 proc.
bendrovės „Ekstra žurnalas”, „Lry-
tas”, „Lietuvos ryto televizija” akcijų.

Bendrovės vadovas – buvęs „Leo
LT” valdybos pirmininkas Gintautas
Mažeika. „Lietuvos ryto” valdybai
priklauso Vidmantas Strimaitis, Al-
gimantas Budrys, Rima Vaitiekūnie-
nė, Rasa Karmazaitė, Rimvydas Va-
latka, Sigitas Židonis ir Nerijus Bau-
ra.

Laikraštis „Lietuvos aidas”, kas-
dieninis priedas „Naujausios žinios”
priklauso Algirdui Pilveliui. Jis –
laikraščio direktorius ir vyriausiasis
redaktorius. A. Pilveliui taip pat pri-
klauso 39,51 proc. naujienų agentū-
ros ELTA akcijų. 39,50 proc. ELTOS
akcijų valdo bendrovė „Respublikos
investicija”, 20,68 proc. – „Respub-
likos” vyriausiasis redaktorius Vitas
Tomkus.

Bendrovė „Brolių Tomkų leidy-
ba” leidžia laikraštį „Vakarų ekspre-
sas”. 45 proc. laikraščio akcijų prik-
lauso bendrovei „Ateities dizainas”,
55 proc. – Gintarui Tomkui. Pasta-
rasis – „Respublikos” vyriausiojo re-
daktoriaus V. Tomkaus brolis.

Įdomi padėtis susiklostė Panevė-
žyje – čia du dienraščius valdo tie
patys savininkai. Dienraštis „Panevė-
žio balsas” priklauso Neriui Gaspara-
vičiui, Dariui Gudeliui ir Ovidijui
Lukošiui. Jie atitinkamai valdo po 33,
34 ir 33 proc. akcijų. O. Lukošius ir N.
Gasparavičius taip pat valdo Panevė-
žio dienraštį „Sekundė” – jiems ati-
tinkamai priklauso 34 ir 66 proc. ak-
cijų. O. Lukošius taip pat yra lietu-
viškų „Intelligent life” ir IQ, leidžia-
mų „Inteligent Media”, redaktorius.

Nukelta į 9 psl.

KAS VALDO LIETUVOS
ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES?
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KAI AŠ UŽAUGSIU

* * *
Kai aš užaugsiu, aš prisiminsiu, kaip man padėjo lituanistinė mokykla

suprasti ir mokytis kitas kalbas. Aš prisiminsiu dramos pamokas ir kiek mes
ten juokėmės. Prisiminsiu drauges, mokyklos iškilmes, mūsų pasirodymus ir
savo mokytojas. Kiek daug ruošdavomės Kalėdų eglutės pasirodymams, kaip
buvo smagu. Aš visada prisiminsiu šią mokyklą.

Gabrielė Gedo, 6 klasė

* * *
Aš prisiminsiu visas savo drauges, kurias čia pažinau. Mūsų koncertus,

visus, kur tik dalyvavome, visas šokių repeticijas ir smagias dramos klases.
Prisiminsiu, kaip mes repetuodavome dainas. Padėkosiu visoms savo buvu-
sioms mokytojoms ir tėvams, kad varė mane į mokyklą, o aš nenorėjau, o buvo
dėl ko varyti...

Gintarė Meižytė, 6 klasė

* * *
Kai aš užaugsiu, prisiminsiu lituanistinę mokyklą, geras mokytojas, ku-

rios labai stengėsi mus išmokyti lietuvių kalbos. Prisiminsiu drauges, kurios
pralinksmindavo mane ir man padėjo. Išliks galvoje tautiniai šokiai ir gražios
lietuvių liaudies dainos. Prisiminsiu juoką ir linksmas dienas, praleistas litu-
anistinėje mokykloje.

Kastė Jurgaitytė, 7 klasė

* * *
Aš prisiminsiu, kaip mes šokom, tėvų vaidinimus, nes jie vaidino mums

pasakas, aš visada prisiminsiu, kaip mane mokė skaityti ir rašyti lietuviškai.
Enija Dovidonytė, 5 klasė

* * *
Aš prisiminsiu drauges, prisiminsiu, kad mokytojai mane išmokė čia skai-

tyti ir rašyti lietuviškai, išmokė dainuoti, šokti, vaidinti.
Ingrida Skirpa, 5 klasė

* * *
Kiekvieną šeštadienį aš einu į šeštadieninę mokyklą. Mano mokykla yra

Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla. Man ši mokykla yra svarbi, nes aš
čia mokausi lietuvių kalbos, mokausi rašyti ir skaityti lietuviškai. Ši mokykla
daug mane išmokė apie kalbą, lietuvių papročius, šventes. Čia daug skaitau
pasakų. Man patinka čia Kalėdos, Velykos, Užgavėnės. Man patinka šokti, dai-
nuoti. Mokykloje sužinau daug apie Lietuvą. Čia sutinku kitų lietuvių vaikų.
Čia yra labai gera lietuviška mokykla.

Vaidas Valys, 3 klasė

* * *
Šioje mokykloje mes kalbame tik lietuviškai, nors ne visi, kai kurie kalba

angliškai. Mano klasės draugai yra: Violeta, Paulius, Augustas, Lukas ir aš –
Simona. Mes švenčiame Kalėdas, Velykas, Užgavėnes. Mes ruošiamės šven-
tėms, tada šokame. Man patinka lietuvių mokykla.

Simona Brūzgaitė, 2 klasė

* * *
Tiktai kalbėti lietuviškai. Mokytis skaityti, rašyti ir linksniuoti. Yra

smagu eiti žaisti, kai Kalėdos, smagu, kai dažome kiaušinius. Va, ką reiškia ši
mokykla.

Lukas Rizvi, 2 klasė

* * *
Lietuvių mokykloje mes turime daug darbo. Bet man vis tiek patinka, nes

čia daug spektaklių, pavyzdžiui „Eglė žalčių karalienė” Ne, ne vaikai pasiro-
do, o tėvai. Vieną kartą net mano mama ir tėtis vaidino spektaklyje. Ir vaikai
vaidina. Mes vaidinom „Tyli naktis” per Kalėdas. Per Velykas dažėme kiau-
šinius. Per mokyklos jubiliejų mes šokome ,,Sėjau rūtą, sėjau mėtą”. Man
patinka ši mokykla.

Paulius Vilimas, 2 klasė

* * *
Tau reikia susikaupti ir rašyti ir tu daug išmoksti. Kartais lituanisti-

nėje mokykloje gali būti labai smagu. Man patinka šventės, o ypač Kalėdos,
mes vaidinam ir kviečiam Kalėdų senelį. Man labai patinka ši skaičiuotė:
lipo ragana ant stogo ir užmynė pomidorą, pomidoras sprogo – ragana ant
stogo.

Violeta Von Rossing, 2 klasė

* * *
Jūs išmoksite rašyti ir skaityti, švęsti Kalėdas, taip sako dideli. Mes su-

laukiame Kalėdų senelį. Mes šventėm jubiliejų. Mes mokomės skaityti ir
kalbėti lietuviškai, gražiai žaisti. Man patinka lietuviška mokykla.

Augustas Senuta, 2 klasė

Nors ketvirtadienį dienraštyje pasirodantis skyrelis ,,‘Draugo’ lietu-
viukai” atsisveikino su savo mažaisiais ir didžiaisiais skaitytojais iki kitų
mokslo metų, nesustosime spausdinti lituanistinių šeštadieninių mokyklų
mokinių kūrybos. Šį kartą siūlome Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyk-
los, įsikūrusios Washington, DC ir praėjusį mėnesį atšventusios savo 50 metų
gyvavimo sukaktį, vaikų pasisakymus, kuriuos mums atsiuntė Ginta Re-
meikytė-Gedo. Pasisakymus palydi nuotraukos iš šių mokslo metų mokyklėlės
gyvenimo.

Redakcija

Projekto ,,Mano Lietuva” autoriai.

Mokytoja Rasa Kašėtienė, 2009 m. JAV LB Švietimo tarybos ,,Gintarinio obuo-
liuko” savininkė, su mokinukais.

Festivalio Baltimore dalyviai.

Kalėdinis vaidinimas. Iš K. Donelaičio lit. m-klos archyvo
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Iš Minnesota į Vilkaviškį –
ieškoti protėvių pėdsakų

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

„Lietuva tokia panaši į mano
gimtąją Minnesotos valstiją Ameri-
koje’’, – negalėjo atsistebėti vos
dviems dienoms į Lietuvą pirmą kar-
tą gyvenime užsukusi Carol Garri-
son, gyvenanti Minneapolis mieste. Į
Lietuvą 73-ejų metų moterį atvedė
jos protėvių paieškos.

Minnesotoje gimusi ir visą gyve-
nimą joje gyvenusi C. Garrison – pri-
siekusi keliautoja. Ji nuolat keliauja
jau apie dvidešimt metų – nuo tada,
kai, pakirstas širdies smūgio, staiga
mirė jos vyras. Iki tol moteris daug
dirbo socialinės globos srityje, netu-
rėdavo laiko keliauti, tik per atosto-
gas su vyru nuskrisdavo į Meksikoje
esantį Manzanillo kurortą Colima
valstijoje. Ji iki šiol turi ten vasarna-
mį, ten skrenda porai mėnesių kiek-
vieną žiemą.

„Daugelis mano pažįstamų man
siūlė to vasarnamio atsisakyti, par-
duoti jį, bet man labai patinka ta vie-
ta. Ten, ant vandenyno kranto, labai
gražu. Pažįstami galvoja, kad Meksi-
koje nesaugu ir pavojinga – žinoma.
Problemų dėl kriminalinės padėties
ten yra, bet Manzanillo tikrai ramu ir
dėl to nėra jokių bėdų”, – aiškino
amerikietė.

Per tuos dvidešimt keliavimo me-
tų pasaulyje liko ne tiek daug šalių,
kur C. Garrison dar nebuvo. Didžiulį
įspūdį Carol paliko Azija – Tailandas,
Kinija, labai įdomi kelionė buvo į
Naująją Zelandiją. Ne kartą ji keliavo
po Europą – Prancūziją, Italiją, o
nuostabiausiomis šalimis, kurias
amerikiečiui tiesiog būtina pamatyti
Europoje, ji laiko Kroatiją ir Austriją,
nes šių šalių gamta, pasak Carol,
ypač nuostabi. Tiesa, Carol dar nie-
kada nebuvo Rusijoje, nors ši šalis jos
itin netraukia – gal tik Sankt Peter-
burgą ji norėtų aplankyti tuo metu,
kai ten būna baltosios naktys – birže-
lio viduryje, nes tada nesutemsta ir
naktį, būna daug turistų.

Moteris pasakoja, kad dažnai ke-
liauja viena, kartais po įvairias šalis ji
pasileidžia su turistų grupe. Ji sutin-
ka, kad keliauti iš pensijos ar buvu-
sios socialinės darbuotojos algos būtų
sunku, bet pinigų jai paliko nekilno-
jamu turtu prekiavęs ir gerai uždir-
bęs jos velionis vyras.

Lietuva jos kelionių žemėlapyje
atsirado vos ne atsitiktinai. Ameri-
kietė prisipažino, kad ji, kaip ir dau-
gelis jos tautiečių, nieko nežinojo apie
šią šalį, kol vieną dieną jos pusbrolis,

taip pat Minnesotoje gyvenantis Jim
Marver papasakojo, jog surado įdo-
mių archyvinių dokumentų. Pasiro-
do, šeimos protėviai į Ameriką at-
plaukė iš Vokietijos, Hamburgo
miesto, o ten atsidūrė iš nedidelio
Lietuvos miestelio Vilkaviškio.

„Mes suradome laivo žurnalus,
kuriuose yra įrašas, kad mano sene-
lių tėvai 1858 metais atsidūrė Vokie-
tijoje būtent iš Lietuvos, o vėliau emi-
gravo į Ameriką. Šeimos pavardė
daug kartų keitėsi. Tad išgirdusi man
dar nežinomos šalies pavadinimą,
susiradau ją žemėlapyje ir pagalvo-
jau: o kodėl gi ne? Pirmyn į Vilka-
viškį”, – šypsojosi moteris.

Kai ji išlipo Kauno oro uoste, išsi-
traukė lazdelę pasiremti ir pagalvėlę
atsigulti, pagalvojau, jog moteris silp-
nos sveikatos ir sunkiai ištvėrė ke-
lionę. Pasirodo, klydau – Carol itin
stipri ir ištverminga, ir nors ją ka-
muoja žemas kraujospūdis, obstruk-
cinė plaučių liga ir ji negali lipti į kal-
nus, o prieš penkerius metus jai buvo
nustatytas ir išoperuotas plaučių vė-
žys, dėl savo pomėgių – kelionių – ji
pasiryžusi bet kam.

„Aš tikrai norėjau pamatyti tą
miestelį, iš kurio prieš pusantro
šimto metų emigravo mano protėviai.
Mano dukra, žentas ir anūkai, kiti
giminaičiai net nebandė manęs su-
laikyti, nes jie žino – jei užsimanau
kur nors keliauti, nepakeisiu savo
nuomonės. Tiesa, šįkart pasirinkau
ne tik Lietuvą, bet ir netoliese esan-
čią Lenkiją, Krokuvos miestą, nes
skaičiau žurnale „National Geograp-
hic” straipsnį, kad Krokuvoje labai
gražus senamiestis, o aš jau buvau
lankiusis Čekijos sostinės Prahos
senamiestyje ir jis man tikrai labai
patiko”, – pasakojo nepailstanti ke-
liautoja.

Iš Minneapolio per Čikagą mote-
ris atskrido į Varšuvą, ten pasidairiu-
si porą dienų nukeliavo į Krokuvą ir
liko sužavėta senuoju karališkuoju
Lenkijos miestu. Iš Krokuvos ji buvo
nuvykusi ir į buvusią Aushwitz-Os-
wiecim nacių koncentracijos stovyk-
lą, kur Antrojo pasaulinio karo me-
tais žuvo apie 1,1 milijono žmonių,
daugiausia žydų. C. Garrison, kuri
pati yra žydų tautybės, šis muziejus
sukrėtė – ji sakė, kad Aushwitz tu-
rėtų aplankyti kiekvienas žydas ir
vokietis.

Iš Krokuvos per Rygą į Kauną
atskridusi C. Garrison paprašė ją nu-
vežti į Vilkaviškį. Čia ji susitiko su
Vilkaviškio krašto muziejaus direkto-
riumi Antanu Žilinsku, kuris turi

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

ATSAKYMAS ,,’LIETUVA – LIETUVIAMS’
TURÈTÛ BÙTI SUPRASTA LIETUVOJE”

JEIGU NE LIETUVA LIETUVIAMS,
TAI KUR MUMS?
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dalia.cidzikaite@gmail.com

Kai Lietuva buvo sovietų oku-
puota, galima buvo suprasti naciona-
lines aspiracijas į nepriklausomybę.
Bet šiandien, kai Lietuva yra neprik-
lausoma ir savarankiška valstybė,
šūkis ,,Lietuva – lietuviams” yra, be
jokios abejonės, nacionalistinis ir
fašistinis,  (Lietuvos aktyvistu fron-
to) LAF tradicijų tąsa. Čia, mano su-
pratimu, dviejų nuomonių būti ne-
gali. Bet koks bandymas šį šūkį su-
vesti į tautinę sampratą yra pigi
žmonių sąmonės manipuliacija.

Nepriklausomoje Lietuvoje dėl
įvairių priežasčių nebuvo sukurtas
ekonominis pagrindas tikrai neprik-
lausomybei užtikrinti, ir geras treč-
dalis Lietuvos gyventojų – dauguma

jų lietuvių – paliko šalį, kad galėtų
garbingai gyventi svetur. Lietuvos
nepriklausomybė neužtikrino šitiems
žmonėms jų puoselėtos nepriklau-
somybės ir savistovumo.

Neseniai Lietuvoje lankėsi Kana-
doje gimęs lietuvių kilmės profeso-
rius, filosofas. Paklaustas, ar jis jau-
čiasi Kanados patriotu, jis atsakė, jog
jam Kanadoje gera gyventi, patogu, o
tai ir yra ta būtina sąlyga tikram pa-
triotizmui užtikrinti. Taigi, lietuviai,
kuriems reikalingas tikras patriotiš-
kumas, turėtų rūpintis šalies gerove
ir kasdienybe, o ne nacionalistiniais
ir pigiais šūkiais.

Julius Rayetzkas
Vilnius, Lietuva

Gerb. Julius Rayetzkas sako, kad
supranta ,,nacionalinių aspiracijų”
reikalingumą, kai Lietuva buvo oku-
puota, bet dabar jam nacionalinės
aspiracijos ne tik nereikalingos, bet
jis pasmerkia šūkį ,,Lietuva, – lietu-
viams!” kaip ,,fašistinį”. Kodėl jis
daro tokią išvadą, mums nepasako,
nes jam savaime aišku: ,,be jokios
abejonės”, ,,dviejų nuomonių būti
negali”. Na, gerai, gal jo išvada tokia
yra todėl, kad dešinieji, tariami fašis-
tai, vartoja panašius šūkius savo
eitynėse. Bet jeigu pamatysime fa-
šistą griaužiant obuolį, ar gerb.
Rayetzkas siūlys mums išrauti sode
visas obelis? 

Ar gerb. Rayetzkas laiko Izraelį
fašistine valstybe? Izraelis ne tik bu-
vo įkurtas kaip žydų tautos valstybė,
bet ir toliau šauniai ir sėkmingai
ugdo ir saugoja žydų tautos ,,nacio-
nalines aspiracijas”. Dabartinė Vo-
kietija irgi teikia išskirtinius privalu-
mus vokiečių tautos žmonėms. Pran-
cūzija pabrėžia ir griežtai ugdo ir
saugoja ,,prancūziškumą” valstybės
kalboje ir kultūroje. 

Taigi, Izraelis žydams, Vokietija
– vokiečiams, Prancūzija – prancū-
zams, o kas priglaus mus, lietuvius?
(Į Sibirą niekas veltui jau irgi mū-
sų neveža – būdavo, nesvarbu, ar pa-
siruošęs, ar nepasiruošęs, su kaili-
niais ar su vasarine suknele, – tik
sėsk ir važiuok.) Tai kas gi lieka
mums, jeigu ne Lietuva – lietuviams!

Kodėl Lietuva turi skirtis nuo
Izraelio, Vokietijos, Prancūzijos ir
daugelio kitų valstybių? Į tokį klau-
simą gerb. Rayetzkas neatsako, tiktai
ragina: kokiam nors fašistui atsikan-
dus obuolį, daug negalvodami bėkime
visi į sodą ir išraukime visas ,,fašis-
tines” obelis su šaknimis. Jeigu gerb.
Rayetzkas tikrai nori kitus įtikinti
savo išvada arba nors duoti kitiems
suprasti, kuo jis remiasi ją išreikšda-
mas, galėtų atsiliepti į viršuje iškel-
tus klausimus arba konkrečiai atsa-
kyti į Algimanto Gurecko (,,Drau-
gas”, 2010 m. balandžio 13 d.) iškel-
tus punktus.

Donatas Januta
San Francisco, CA

sukaupęs nemažai istorinės medžia-
gos apie prieš Antrąjį pasaulinį karą
mieste gyvenusius žydų tautybės
žmones. Tada žydai sudarė didelę dalį
miesto gyventojų, bet 1941 metais
apie 7,000 žydų buvo sušaudyti Vil-
kaviškio pakraštyje.

Vilkaviškyje amerikietė apžiūrėjo
buvusią hebrajų gimnaziją, kurios
pastate dabar įsikūrusi rajono savi-
valdybė, taip pat buvusius žydų slau-
gos namus – dabar juose veikia polik-
linika. Mieste išlikę vos keli prieškarį
ir žydų gyvenimą menantys namai,
nes Antrojo pasaulinio karo metais
pasienyje su Rytų Prūsija buvęs Vil-
kaviškis buvo itin stipriai bombar-
duojamas ir beveik sulygintas su že-
me.

Bene ilgiausiai Carol užtruko Vil-
kaviškio žydų kapinėse, kur yra pa-

laidota šimtai šiame mieste nuo 1840
iki 1940 metų mirusių žydų. Nemaža
dalis paminklų išliko, tačiau Carol
nerado savo protėvių pavardės, nes ji
nemoka skaityti hebrajiškai. Ji iki
šiol pyksta ant savo tėvų, kad jos ne-
išmokė šios kalbos.

„Aš puikiai suprantu, kad, pra-
ėjus 150 metų, ką nors surasti prak-
tiškai neįmanoma. Tačiau iš Vilkaviš-
kio ir Lietuvos išvykstu rami – pama-
čiau gražią, tvarkingą, labai žalią ša-
lį, nieko čia man netrūko, nieko ne-
pasigedau ir pagaliau aplankiau Vil-
kaviškį – miestą, kurio pavadinimą
mums net ištarti sunku, bet visi šei-
moje žino šį žodį”, – pasakojo atsi-
sveikindama amerikietė. Ji neabejoja,
kad į Vilkaviškį norės atvykti ir jos
pusbrolis, kuris labai domisi savo
giminės šaknimis. 

Amerikietei A. Žilinskas parodė senojo Vilkaviškio nuotraukų.
A. Vaškevičiaus nuotr.
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Vilnius, birželio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Paaiškėjo pavardės
žmonių, patekusių į antrąjį projekto
„Misija Sibiras’10” atrankos ratą –
bandomąjį žygį Dzūkijos miškuose
birželio 12–13 dienomis.

Organizatoriai kviečia visus, pil-
džiusius dalyvio anketas, apsilankyti
projekto tinklalapyje, kuriame jau
skelbiamos atrinktųjų pavardės. Pro-
jekto organizatoriai – Lietuvos jauni-mo
organizacijų taryba – šiemet sulau-kė
daugiau nei 1,200 kandidatų anketų.

„Dalyvių skaičius ne mažėja, o
atvirkščiai – netgi didėja, anketas pil-
džiusiųjų motyvacija – taip pat: dau-
guma domisi ir žino, kur buvo iš-
tremti jų artimieji bei vertina ir ger-
bia tuos, kurie buvo kalinti Sibire.
Džiugu, kad net labai jauni Lietuvos
piliečiai domisi savo šalies istorija –
tai tik dar labiau skatina organiza-
torius tęsti prieš 5 metų pradėtą pro-
jektą”, – sakė projekto vadovas Arnas

Marcinkus. 
Šiemet, pagal gautų dalyvio an-

ketų duomenis, jauniausiajai preten-
dentei į projekto komandą – vos 13
metų. Pretendentų į pilietiškumo ir
patriotiškumo projektą profesijos bei
veiklos pačios įvairiausios: sulaukta
anketų iš mokinių, studentų, moky-
tojų, kariškių, šokėjų, aktorių, far-
macininkų bei kitų užsiėmimų atsto-
vų. Visus juos vienija pagarba žmo-
gui, tradicijoms, noras prisidėti prie
istorinės tautos atminties puoselė-
jimo. 

Organizatorius ypač džiugina,
kad užsienio lietuviai, kaip ir kasmet,
naudojosi galimybe patekti į projek-
tą: sulaukta anketų iš JAV, Nyder-
landų, Prancūzijos, Liuksemburgo,
Vokietijos, Anglijos, Rusijos, Izraelio
ir kitų šalių. Gimtojoje šalyje gyve-
nantys lietuviai anketas siuntė iš vi-
sų šalies didžiųjų miestų, taip pat – iš
mažesnių Lietuvos miestelių. 

Lietuviai vis dažniau sukelia 
avarijas Skandinavijoje

Skelbiami atrinktieji bandomojo 
žygio dalyviai

Daugèja lietuviû, bandançiû sukçiavimo
bùdu atvykti î JAV

Vilnius, birželio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Daugiausiai žalos už-
sienyje pridaro lietuvių sukeltos ava-
rijos Lenkijos, Ispanijos, Didžiosios
Britanijos keliuose. Šiose valstybėse
registruojama apie 60 procentų visų
mūsų šalies piliečių sukeltų autoįvy-
kių užsienyje. „Lietuvos draudimo”
duomenimis, palaipsniui mažėja eis-
mo įvykių dėl lietuvių vairuotojų kal-
tės skaičius Vakarų Europoje, daugė-
ja  Skandinavijoje. 

29 proc. visų „Lietuvos draudi-
me” apsidraudusių vairuotojų nuos-
tolių pernai atlyginta dėl avarijų Len-
kijoje, 17 proc. – Ispanijoje, 15 proc. –
Didžiojoje Britanijoje. Tuo tarpu
2008 metais pagal šį rodiklį pirmavo
Vokietija ir Lenkija. Pernai į valstybių,
kuriose dažniausiai sukeliamos avari-
jos, penketuką pateko ir Norvegija. 

„Pagal ieškinius atlyginti žalą
galime stebėti lietuvių migraciją po
Europą, daugiausiai susijusią su dar-
bo paieškomis. Daugiausiai nuostolių
atnešančios valstybės draudikams vis
dar yra Lenkija ir Vokietija, tačiau
ypač pastaruoju metu auga įvykių ir
žalų skaičius Skandinavijoje. Tai pa-
tvirtina ir Lietuvos draudikų biuro
duomenys, pagal kuriuos vis daugiau
žalų registruojama Danijoje ir Švedi-
joje”, – sako AB „Lietuvos draudi-

mas” Kompleksinių žalų direktorius
Gytis Matiukas. 

Nuostoliai ir ieškiniai iš užsienio
valstybių dėl Lietuvoje apsidraudu-
siųjų privalomuoju civilinės atsako-
mybės draudimu sukeltų avarijų pa-
darinių draudikus pasiekia ir po kele-
rių metų. Šiuo metu vis dar registruo-
jamos žalos dėl avarijų, sukeltų 2007 m. 

Brangiausiai „Lietuvos draudi-
mui” iki šiol kainavo 2004 m. Lietu-
vos piliečio sukelta avarija Airijoje,
kurios metu sunkiai sužalota Airijos
pilietė, o bendra nuostolio dėl visų
avarijos padarinių ir gydymo išlaidų
suma išaugo iki 1,24 mln. litų. 

Vidutinė išmoka dėl avarijoje už-
sienyje apgadinto turto siekia  13,000
litų. Brangiau kainuoja lietuvaičių
avarijos Vokietijoje, D. Britanijoje,
Norvegijoje, Airijoje, Skandinavijos
šalyse. Vidutinė žala dėl asmens svei-
katos sutrikdymo autoįvykio užsieny-
je metu 2009 m. buvo 100,000 litų.
Brangiau avarijos padarinių sveika-
tai gydymas atsieina D. Britanijoje,
Airijoje, Prancūzijoje, Danijoje. 

Didžiausia išmoka dėl turtinės
žalos buvo išmokėta dėl eismo įvykio
Suomijoje. O didžiausia išmoka dėl
asmens žalos buvo išmokėta dėl jau
minėto eismo įvykio Airijoje. 

Nors gimstamumas didèja, 
vaikû skaiçius mažèja

Vilnius, birželio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Statistikos departa-
mento duomenimis, šių metų pra-
džioje Lietuvoje gyveno 636,100 vai-
kų iki 18 metų amžiaus, t. y. kas
penktas gyventojas buvo vaikas. 

Vaikų skaičius per praėjusius me-
tus sumažėjo 17,600, o nuo 2005 m.
pradžios – 110,200. Mieste gyveno
408,200, kaime – 227,900 vaikų. Per
pastaruosius 5 metus vaikų skaičius
mieste sumažėjo 14, kaime – 16 proc. 

Praėjusių metų pradžioje buvo
325,900 berniukų ir 310,200 mergai-
čių, palyginti su 2005 m., berniukų
sumažėjo 56,300, mergaičių – 53,900.
Dėl pastaraisiais metais didėjančio
gimstamumo pakito vaikų amžiaus
struktūra. Vaikų iki 4 metų amžiaus
dalis padidėjo nuo 16 proc. 2005 m.
iki 21 proc. pernai. Pernai gimė
36,700 kūdikių, tai 1,600 daugiau ne-
gu užpernai. Gimusiųjų skaičius
1,000 gyventojų padidėjo nuo 8,9

2005 m. iki 11 praėjusiais metais. 
Išankstiniais Eurostato duome-

nimis, pernai Europos Sąjungos vals-
tybėse narėse 1,000 gyventojų vidu-
tiniškai teko 10,8 gimusiojo, tai yra
mažiau negu Lietuvoje (11). Dau-
giausia gimusiųjų 1,000 gyventojų te-
ko Airijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje
Karalystėje, mažiausiai – Vokietijoje,
Italijoje, Austrijoje ir Portugalijoje. 

Praėjusiais metais santuokos ne-
įregistravusiems tėvams Lietuvoje
gimė 10,300 kūdikių (2005 m. –
8,700). Pernai dauguma vaikų, gi-
musių santuokos neįregistravusiems
tėvams, buvo įregistruoti pagal abie-
jų tėvų pareiškimą. ES valstybės  pa-
gal vaikų, gimusių santuokos neįre-
gistravusiems tėvams, skaičių labai
skiriasi. Užpernai ne santuokoje gi-
mė daugiau nei pusė kūdikių Estijoje,
Švedijoje, Slovėnijoje ir Prancūzijoje, o
Graikijoje ir Kipre ne santuokoje gimu-
sieji sudarė atitinkamai 5,6 ir 8,9 proc.

Vilnius, birželio 2 d. (Lietu-
viams.com) – Tarptautinis Vilniaus
oro uostas (TVOU) pagal šių metų
pirmo ketvirčio rezultatus minimas
tarp sparčiausiai augančių Europoje.
Tokius duomenis paskelbė Europos
tarptautinė oro uostų taryba ACI
EUROPE (European Region of Air-
ports Council International). 

Pagal skrydžių augimą tarp 106
apžvalgoje minimų Europos oro uos-
tų TVOU užimą trečią vietą – per I
ketvirtį aptarnauti 5,863 skrydžiai, t.
y. – 24,5 proc. daugiau nei per tą patį
laikotarpį pernai. Sparčiausiai skry-
džių Europoje daugėjo Šarlerua (Bel-
gija) ir Antalijos (Turkija) oro uos-
tuose. Pagal šį rodiklį TVOU lenkia
visų Europos šalių sostinių oro uos-
tus – daugumoje jų skrydžių skaičius
mažėjo arba nežymiai augo. Lygi-nant
su kaimyninėmis šalimis, TVOU
skrydžiai augo sparčiausiai – Rygos oro
uoste skrydžių padaugėjo 11,1 proc., o
Talino – sumažėjo 3,4 proc. 

ACI EUROPE apžvalgos duome-
nimis, TVOU pagal keleivių skaičiaus
augimą yra 15-tas Europoje iš 106
oro uostų. „Pasirinkta darbo kryptis

ir padaryti sprendimai davė rezulta-
tus – matome krypčių ir skrydžių į
sostinės oro uostą didėjimą. Kitas
svarbus žingsnis – kartu su už turiz-
mą atsakingomis institucijomis di-
dinti atvykstančių į regioną keleivių
skaičių”,  – sakė susisiekimo minist-
ras Eligijus Masiulis. 

Šiuo metu iš Vilniaus nuolatinė-
mis kryptimis skraido 15-os oro
bendrovių lėktuvai, kurie keleivius
tiesiogiai skraidina 25 kryptimis.

Vilniaus oro uostas – tarp 
sparçiausiai besipleçiançiû Europoje

Atkelta iš 1 psl.
Ambasada taip pat primena, kad

Kelionių į JAV supaprastinimo prog-
rama nesuteikia teisės dirbti Jungti-
nėse Amerikos Valstijose. Lietuviai,
siekiantys legaliai dirbti Amerikoje,
turi gauti būsimo darbdavio Tėvynės
apsaugos departamentui pateiktą pa-
raišką, kuri suteikia teisę kreiptis dėl
vizos vykstantiems laikinai dirbti.
Norėdami gauti smulkesnės informa-
cijos apie šias vizas, aplankykite Vals-
tybės departamento tinklalapį.

Norintieji pasinaudoti Kelionių į
JAV supaprastinimo programa lietu-
viai privalo turėti biometrinius pasus
(visi Lietuvos piliečių pasai, išduoti

nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d., atitinka
keliamus reikalavimus) ir gauti
ESTA kelionės leidimo patvirtinimą.
Sistemos patvirtinimas galioja dvejus
metus nuo išdavimo. 

Lietuva prie Kelionių į JAV supa-
prastinimo programos prisijungė
2008 m. lapkričio 17 d. Dėl šios prie-
žasties už keleto mėnesių pirmieji
ESTA kelionės leidimo patvirtinimai
nustos galioti. JAV ambasada ragina
rudenį į Jungtines Valstijas besiren-
giančius vykti asmenis ESTA patvir-
tinimus atnaujinti jau dabar. Keliau-
tojai, kurių leidimo patvirtinimų ga-
liojimo laikas bus pasibaigęs, nebus
įleisti į šalį.

Lietuviams.com nuotr.

Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) –
Seimo narys konservatorius Gintaras
Songaila su bendraminčiais steigia
Lietuvių kalbos gynimo draugiją.
Steigti visuomeninę Lietuvių kalbos
gynimo draugiją nuspręsta per Seime
vykusią konferenciją „Lietuvių kal-
bos ir lietuvybės iššūkiai šiandien”. 

G. Songaila su bendraminčiais
priešinasi siūlymui leisti dokumen-
tuose lotyniškos kilmės asmenvar-
džius rašyti originaliais rašmenimis.
Jis remia projektą, kuriuo originali
asmenvardžio rašyba būtų leidžiama
tik paso kitų įrašų skyriuje ir neprily-
ginama oficialiai vartosenai. 

Seimas šią sesiją jau yra atmetęs
Vyriausybės pateiktą Vardų ir pavar-
džių rašymo dokumentuose įstatymo
projektą, kuriuo siūlyta dokumetuose
įteisinti ir nelietuviškus lotyniško pag-
rindo rašmenis, tačiau Seime tokie pat

siūlymai registruoti pakartotinai. 
„Susidaro įspūdis, kad kaimyni-

nės šalies reikalavimus ir asmeninius
pageidavimus šie Seimo nariai kelia
aukščiau už Konstituciją, gyvybinius
lietuvių tautos interesus globalizaci-
jos amžiuje”, – piktinasi G. Songaila. 

„Konferencija kreipiasi į Seimo
narius, prašydama neleisti iškreipti
Seimo valios ir nenutolti nuo jau pa-
sirinkto kelio – asmenvardžių rašy-
bos ‘latviško modelio’. Konferencija
prašo nevilkinti įstatymo priėmimo
proceso tariamai tuo pagrindu, kad
Europos Teisingumo teismas svars-
tys lenkų tautybės asmenų skundą.
Šio skundo nagrinėjimas negali pa-
keisti esminių mūsų šalies konstitu-
cinių nuostatų ir Žmogaus teisių bei
pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos reikalavimų”, – rašoma parla-
mentaro pranešime. 

Steigiama Lietuviû kalbos gynimo draugija
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pos vadovų tarybos pirmininkas
Herman Van Rompuy. ,,Esu labai pa-
tenkintas tuo, kad Maskva patvirtino
Europos žmogaus teisių konvencijos
14 protokolą, pagal kurį visoje šalyje
bus įvesta prisiekusiųjų teismų sis-
tema, bei patvirtino mirties bausmės
moratoriumą”, – teigė jis per ES ir
Rusijos viršūnių susitikimą.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pagrasino imtis teisinių žingsnių
prieš asmenis, atsakingus už ekolo-
ginę nelaimę Meksikos įlankoje. B.
Obama taip pat sakė, kad, jei būtina,
sieks keisti įstatymus, jog būtų
užkirstas kelias tokioms nelaimėms
ateityje. Ši ekologinė nelaimė, anot
jo, yra didžiausia tokia JAV istorijoje.

LOS ANGELES
Paskelbtas amerikiečių daininin-

ko Michael Jackson testamentas, ku-
riame nurodoma, jog visas turtas
paliekamas motinai ir trims vaikams
bei labdaros organizacijoms. 13-me-
tis Prince, 12-metė Paris ir 8-metis
Prince Michael II gaus po 33 mln.
JAV dolerių, tačiau pasinaudoti turtu
galės tik po to, kai jiems sukaks 40
metų. 80-metei M. Jackson motinai
Katherine Jackson dainininkas pali-
ko maždaug 99 mln. JAV dolerių. Li-
kusius 20 proc. turto M. Jackson
paliko labdarai.

KANKUNAS
Meksikos Kankuno kurorto me-

ras Gregorio Sanchez oficialiai apkal-
tintas narkotikų kontrabanda, pini-
gų plovimu ir organizuotu nusikals-
tamumu. Tai reiškia, kad G. Sanchez
privalo pasitraukti iš rinkimų kovos į
Meksikos Kintana Ro valstijos guber-
natoriaus pareigas. 

MANAGVA 
Nikaragvos valdžia pranešė apie

diplomatinių santykių su Izraeliu
nutraukimą dėl šalies įvykdyto hu-
manitarinę pagalbą į Gazos ruožą
gabenusių laivų puolimo, per kurį žu-
vo mažiausiai 9 Palestinos rėmėjai.
Kol kas neskelbiama, kiek laiko bus
įšaldyti Izraelio ir Nikaragvos diplo-
matiniai santykiai. 

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
Europos Parlamento Ekonomi-

kos ir pinigų reikalų komitetas pri-
tarė Estijos prisijungimui prie euro
zonos nuo ateinančių metų sausio 1
d. Prieš tris savaites Europos Komi-
sija ir Europos centrinis bankas pa-
siūlė priimti Estiją į euro zoną. Visas
Parlamentas dėl Estijos prisijungimo
prie euro zonos balsuos birželio
vidury. Prieš tai Estijos prisijungimui
turėtų pritarti Europos šalių finansų
ministrai ir vadovai. 

BERLYNAS
Realiausia kandidate į netikėtai

atsilaisvinusias Vokietijos prezidento
pareigas laikoma ilgametė šalies
darbo reikalų ministrė ir septynių
vaikų mama Ursula von der Leyen.
Teigiama, kad U. fon der Leyen kan-
didatūrą palaiko ir Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel. Prezidento rin-
kimai  bus rengiami birželio 30 d.

* * *
Mėginant nukenksminti Antrojo

pasaulinio karo laikų bombą, Vokie-
tijos Gėtingeno mieste žuvo 3 žmo-
nės. Dar 2 žmonės buvo sunkiai su-
žeisti, 4 patyrė lengvų sužalojimų.
Sprogimas nugriaudėjo, kai dar vyko
gyventojų iškeldinimas. Amerikietiš-
ka 10 centnerių bomba rasta naujos
sporto arenos statybvietėje. 

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Janukovyč pareiškė, kad integracija į
Europą ir toliau išlieka pagrindiniu
Ukrainos užsienio politikos uždavi-
niu, tačiau pabrėžė ir strateginės
partnerystės su Rusija ir JAV svarbą.
Šalies Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos tarybai jis pateikė įstatymo pro-
jektą, kuriame numatytos šalies
vidaus ir užsienio politikos gairės.

MASKVA
Europos Sąjunga (ES) mato pa-

gerėjimą žmogaus teisių gynimo sri-
tyje Rusijoje, tačiau yra susirūpinusi
dėl padėties kai kuriuose Šiaurės
Kaukazo regionuose, pareiškė Euro-

EUROPA

Sarajevas, birželio 2 d. (BNS) –
Švedija ir Italija sakė, kad spaus
Europos Sąjungą (ES) per derybas su
Balkanų pareigūnais parodyti regio-
no šalims, kad joms ,,durys į Bendriją
atviros”, nors kai kurios Sąjungos
narės į tai žiūri be didelio entuziaz-
mo. 

Susitikimas Sarajeve rengiamas
Balkanų regione stiprėjant nerimui,
kad Europos skolų krizė ir proble-
mos, kurios kilo Bendrijai į savo gre-
tas priėmus 12 naujų narių, prisijun-
gusių nuo 2004 m., sulėtins tolesnę
ES plėtrą. 

Į susitikimą vykstantis Švedijos
užsienio reikalų ministras, buvęs
Balkanų taikos pasiuntinys Carl
Bildt sakė, jog tikisi ,,tvirto pakarto-
tinio ES patikinimo” dėl Balkanų

šalių integracijos galimybių. 
Italijos diplomatijos vadovas

Franco Frattini sakė, jog viliasi, kad
,,ES drauge su JAV ir Rusija, kurių
pareigūnai taip pat dalyvaus aukšto
lygio susitikime, prisiims labai am-
bicingus įsipareigojimus”. 

Tuo tarpu Serbijos vicepremjeras
Božidar Delič, atsakingas už integra-
cijos į ES klausimus, įspėjo ,,nepuo-
selėti daug lūkesčių” dėl šio susitiki-
mo. 

Balkanų valstybės iš ES tikisi ne
tik pažadų dėl ateities, bet ir tam tik-
rų ryžtingų žingsnių, kurie patvirtin-
tų jos pasiryžimą tęsti plėtrą. Bosnija
ir Hercegovina bei Albanija tikisi,
kad Briuselis greitai leis liberalizuoti
vizų režimą jų piliečiams. Tuo tarpu
Belgradas nori, kad ES greitai pa-
tvirtinų Stabilizacijos ir asociacijos
susitarimą, kuris yra pirmasis žings-
nis į narystę. 

Bendrijos viduje stiprėja nepri-
tarimas tolesnei plėtrai, nes būgštau-
jama, kad tai gali paveikti finansinį
stabilumą Sąjungoje, kuri kovoja su
didžiule skolų krize, galinčia iš Grai-
kijos išplisti į kitas finansiškai nesta-
bilias šalis. 

Vakarų Balkanų šalys, išskyrus
Kroatiją, yra vienos skurdžiausių val-
stybių, pareiškusių norą prisijungti
prie ES. 

RUSIJA

Tokijas, birželio 2 d. (BNS) – Ja-
ponijos centro kairiųjų ministras pir-
mininkas Yukio Hatoyama pranešė,
jog atsistatydina iš vyriausybės vado-
vo pareigų. Y. Hatoyama pasitraukė
praėjus vos 9 mėnesiams po triuški-
namos jo partijos pergalės rinki-
muose, o palikti pareigas jį privertė
ginčas dėl amerikiečių bazės, į kurią
nepalankiai žiūri šalies visuomenė. 

Y. Hatoyama partija per rugpjūtį
vykusius rinkimus sutriuškino kon-
servatorius ir užbaigė daugiau nei
pusę šimtmečio trukusį jų valdymą,
tačiau jis pats tapęs premjeru greitai
buvo pradėtas kritikuoti už neryž-
tingumą stovint prie antrosios pagal
dydį pasaulio ekonomikos vairo.

63-ejų metų milijonierius poli-
tikas, kilęs iš įtakingos šeimos, kuri
dažnai vadinama Japonijos Kennedy,
apie sprendimą atsistatydinti prane-
šė per savo Japonijos demokratų par-
tijos (JDP) susitikimą.

Partija planuoja išsirinkti naują
vadovą. Realiausiu kandidatu pakeis-
ti Y. Hatoyama laikomas finansų mi-
nistras Naoto Kan.

Y. Hatoyama atsistatydinimas
nebuvo labai netikėtas – apie tokią
galimybę jau kurį laiką buvo garsiai
kalbama, o premjero populiarumas,
kuris anksčiau buvo didesnis nei 70
proc., pastaruoju metu staiga smuko
ir nesiekė nė 20 proc.

Prie staigaus visuomenės para-
mos vyriausybės vadovui sumažėjimo
bene daugiausia prisidėjo neišspręs-
tas opus ginčas dėl amerikiečių jūrų
pėstininkų korpuso aviacijos bazės
Okinavos saloje, dėl kurio pašlijo san-
tykiai su Washington, pagrindiniu
Tokijo sąjungininku.

JAV Stanford universitete inži-
nerijos daktaro laipsnį įgijęs Y. Ha-

toyama atėjo į valdžią žadėdamas
siekti labiau lygiateisių santykių su
Amerika ir stengtis plėtoti glaudes-
nius ryšius su kitomis Azijos šalimis.
Jis taip pat žadėjo iškelti amerikiečių
kariškių bazę iš Okinavos, kad suma-
žintų nepatogumus vietos gyvento-
jams, kurie jau seniai skundžiasi dėl
karinių lėktuvų keliamo triukšmo,
taršos, nelaimingų atsitikimų grės-
mės ir nesutarimų su JAV kariais.

Tačiau kitos vietos Japonijoje
paieškos baigėsi nesėkme, ir prem-
jeras atsisakė savo pažado, nuspren-
dę palikti bazę Okinavoje, tai smar-
kiai supykdė salos gyventojus ir JDP
koalicijos partnerius – pacifistinės
pakraipos socialdemokratus.

Socialdemokratai pasitraukė iš
valdančiosios trijų partijų koalicijos,
susilpnindami paramą vyriausybei
parlamento aukštuosiuose rūmuose
prieš liepos 11 d. numatytus jų rinki-
mus. JDP juose numatomas pralai-
mėjimas.

Y. Hatoyama taip pat pranešė,
jog paprašė atsistatydinti įtakingiau-
sią JDP  žmogų – partijos generalinį
sekretorių Ichiro Ozawa. Jie abu
buvo įsivėlę į politinio finansavimo
skandalą.

Japonijos premjeras atsistatydina
po ginço JAV bazès klausimu

ŠIAURĖS AMERIKA

JAV

CENTRINĖ AMERIKA

ES raginama atverti duris 
Balkanû šalims

Yukio Hatoyama.  
Reuters/Scanpix nuotr.

C. Bildt tikisi „tvirto pakartotinio ES
patikinimo” dėl Balkanų šalių inte-
gracijos galimybių.      Reuters nuotr.
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KASDIENINĖ DARŽOVĖ –
SVOGŪNAS

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Rašiau apie mums mažiau žino-
mas ar kiek neįprastas prieskonines
daržoves. Apie svogūnus neskubėjau
rašyti, nes atrodė, kad nėra čia ką ir
ra šyti: visi žinome, kad svogūnas
svei ka daržovė, be kurios neišsiversi -
me nė viename patiekale. Tiktai la -
biau įsigilinusi į svogūnų savybes pa -
ma čiau, kad neužtenka ,,aš žinau”,
nes atradau daug dalykų, kurių apie
šią daržovę nežinojau. Tokiais atve-
jais visada prisimenu Voltero žo džius:
,,Kvailiui senatvė – našta, tam suoliui
– žiema, o mokslo žmogui – auk sinis
ruduo.” Tad neapsiriboju tuo ,,aš
žinau” ir nutariau savo žinio mis apie
svogūnus pasidalyti su skai ty tojais. O
juo daugiau giliniesi, juo dau giau
skaitai, vis labiau pamatai, kad nieko
nežinai.

Iš svogūno istorijos

Senovės Graikijoje svogūnai bu -
vo laikomi šventais. Mitologijoje vaiz -
duo jama, kad miškų ir laukų gynėjas
die vas Panas yra visokio judėjimo
cen tras, prie kurio visi dangaus kū -
nai prisitvirtinę kaip daugybė svo gū -
nų lakštelių. Švenčių, skirtų dievo
Pa no garbei, metu jo skulptūras api -
pin davo svogūnais. Svogūnus auko -
da vo kitiems dievams, kiekvienas
sten gdavosi į šventovę atnešti patį di -
džiausią svogūną.

Nors svogūnais būdavo pagerbia-
mi dievai, Graikijoje jie laikyti ne tur -
tin gųjų daržove. Garbingieji mies tie -
čiai manė, kad svogūnus valgyti ne -
pa doru dėl jų specifinio aštraus kva -
po. Aristofanas savo komedijose api -
bū dindamas kokį nors varganą hero-
jų sakydavo, kad nuo jo trenkia svo -
gū nais.

Romėnai pastebėjo, kad svogūnai
apsaugo nuo daugelio ligų, todėl jų
duodavo kareiviams. Šutintais svo gū -
nais romėnai gydydavo akis. Jie teig -
davo, kad svogūnų sukeltas aša ro -
jimas pravalo ir dezinfekuoja akis.
Be je, romėnai prie virtuvės lubų ka -
bin davo šviežių svogūnų, kad ne si -
veis tų musės. Kiekvienas romėnas
kas dien suvalgydavo tam tikrą kiekį
svo gūnų, o kad nesijaustų ne ma lo -
naus kvapo, valgydavo graikinių rie -
šu tų arba pakramtydavo petražolių. 

Svogūnų gydomąsias savybes pri -
pažino viduramžių medicina. Jais gy -
dydavo nušalusias vietas, nuo už ki -
mimo dėdavo svogūnų prie krūti nės
ir kojų padų, svogūnų sultis, su mai -
šytas su medumi, gerdavo nuo ko -
sulio.

Ispanijoje ir Portugalijoje iki šių
die nų svogūnai yra būtina kasdie ni -
nio maisto dalis. Ne mažiau mėgsta-
mi svogūnai ir Prancūzijoje. Ten su
svo gūnais jau senovėje virdavo įvai -
rias sriubas, svogūnų sriuba būtinai
įeidavo į kareivių valgiaraštį.

Vertingosios medžiagos

Svogūno galvutėje yra alicino ir
ki tų sieros junginių, pasižyminčių
bak  te ricidiniu poveikiu, dezinfe kuo -

jan  čiu gleivines. Baktericidinis svo -
gū no poveikis pasireiškia vien įkvė-
pus jo kvapo. Minėtos medžiagos mal -
šina organizme vykstančius už de -
giminius procesus, o eteriniai aliejai,
kai kurie baltymai ir flavanoidai ma -
žina arterinį spaudimą ir riebalų kie -
kį kraujyje. Be to, svogūnai gerina
ape titą, stiprina kraujagysles, saugo
nuo varikozinių venų ligų, hemoro-
jaus. Svogūnuose yra daug folinės
rūg šties, pagerinančios nuotaiką ir
krau jodarą, vitamino C, suaktyvi nan -
čio imuninės sistemos bei sme ge nų
veiklą ir hormonų gamybą. Yra svo -
gūnuose ir geležies, pagerinančios
krau jodarą bei ląstelių aprūpinimą
de guonimi. O svogūnuose esantis cin -
kas padeda formuotis jungiamajam
audiniui, sustiprina lytinį po trau kį,
suaktyvina smegenų veiklą ir pa -
lankiai veikia visas organizmo ląs te -
les. 

Svogūnuose daugiau negu kituo -
se valgomosiuose augaluose yra sie -
ros, būtinos normaliai virškinamojo
trak to liaukų sekrecijai bei insulino
ga mybai, seleno, kuris kartu su vita -
mi nu E stiprina imunitetą ir spartina
eritrocitų gamybą.

Svogūnuose yra medžiagų, stab -
dan čių organizmo senėjimą. 

Gydymui naudojami švieži svo -
gū nai ir įvairūs preparatai. Spi ri ti -
niai svogūnų antpilai gerai veikia šir -
dies veiklą, lygiuosius raumenis, virš -
kinamojo trakto liaukas, naikina
bak terijas bei mikrobus, pasižymi an -
tisklerotinėmis savybėmis.

Trumpai apie svogūnų naudą
sveikatai

• Saugo nuo infekcijų; dezinfe -
kuo ja burną ir nosiaryklę.

• Stiprina skrandžio ir žarnyno
glei vines, pagerina apetitą.

• Gydo inkstų ir šlapimo pūslės
li gas.

• Mažina arterinį spaudimą ir
rie balų kiekį kraujyje.

• Pagerina kraujodarą, suakty vi -
na kraujotaką ir apsaugo nuo ga lū nių
šalimo.

• Sustiprina kraujagysles, saugo
nuo venų ligų.

• Sustiprina imuninę sistemą.
• Gerina lytinį potraukį.

• Neleidžia vystytis atero skle ro -
zei.

Kam svogūnai nepatariami

Žmonės, sergantys širdies li go -
mis, bronchų spazmais, pankreatitu,
skran džio bei dvylikapirštės žarnos
opalige, glomerulonefritu, turintys
jaut rią nervų sistemą, šviežius svo gū -
nus turėtų vartoti labai atsargiai. Ta -
čiau kepti, virti, troškinti bei džio vin -
ti svogūnai ir jų sultys, perpus arba
dvigubai atskiestos vandeniu, yra
puiki gydomoji bei profilaktikos prie -
monė. 

Svogūnai liaudies medicinoje

Kaip bendrą organizmo stiprini-
mo priemonę, taip pat pablogėjus
klau sai ar regėjimui patariama gerti
švie žias svogūnų sultis, lygiomis dali -
mis sumaišytas su medumi (po arba -
ti nį šaukštelį 3–4 kartus per dieną),
nie ko nevalgius.

Trūkstant vitaminų, patartina 3
kar tus per dieną likus 15 min. iki val-
gio gerti svogūnų užpilo (1:10) po
20–30 lašų su pienu. Ši priemonė
veik smingai padeda pasireiškus žar -
ny no vangumui, žarnyno gleivinės
už degiminiams procesams, sergant
ate roskleroze.

Kamuojant nemigai, prieš einant
mie goti reikia suvalgyti pusę svo gū -
no: jis padės greičiau užmigti ir mie-
gas bus gilesnis bei sveikesnis arba
prieš miegą suvalgyti riekelę duonos

su svogūno galvute ir užgerti stikline
šilto pieno.

At gaivinti galvos smegenų krau -
ja  gysles veiksmingai padeda me daus
bei svogūnų lygių dalių mišinys – tar -
kuo tų svogūnų tyrelę su mai šy ki te su
me dumi ir vartokite po vieną val go -
mą jį šaukštą ryte ir vakare; truk mė
du mėnesiai.

Aterosklerozę gydyti bei profi lak -
tikai liaudies medicinos žinovai pa -
taria valgyti šviežių svogūnų ty re lę,
perpus sumaišytą su trintais obuo  -
liais. Dar galima sumaišyti po ly giai
svogūnų sulčių bei medaus ir var toti
po 1 valgomąjį šaukštą 3 kartus per
dieną 1 val. prieš valgį. Gy dy mo truk-
mė 3–10 savaičių.

Sergant verikozine venų liga, su -
mai šoma po 1 puodelį svogūnų sulčių
bei medaus, 3 dienas palaikoma kam -
ba rio temperatūroje, po to 10 dienų –
šal dytuve. Vartojama po 1 valgomąjį
šauk štą 3 kartus per dieną, 30 min.
prieš valgį.

Norint išvalyti žarnyną: supjaus -
to mi svogūnai, sumaišomi su cukru-
mi, 1 parą palaukiama ir kiekvieną
ry tą nepusryčiavus geriama po vieną
val gomąjį šaukštą susidariusio skys -
čio.

Sergant diabetu patariama 2–3
su p jaustytas svogūnų galvutes už pil -
ti 2 puodeliais šilto vandens, 7–8 va -
lan das palaukti ir perkošti. Gerti 1

puo delį 3 kartus per dieną prieš val gį.
Svogūnų sultys, sumaišytos su

medumi, geriamos po keletą valgo-
mųjų šaukštų per dieną. Jos skatina
prakaitavimą ir šlapimo išsiskyrimą.

Nuo peršalimo ligų ir gripo – 1
svo gūno sultis sumaišykite su 1 val -
go muoju šaukštu citrinos sulčių, san -
da riai uždenkite ir laikykite šaldytu -
ve. Vartokite 3–4 kartus per dieną,
1/4 šaukšto mišinio atskiedę tru pu čiu
vandens.

Svogūnų laiškai mūsų 
mityboje

Svogūnų laiškuose gausu vita-
mino C, beta karotino, kalio, fosforo,
fitoncidų. Jie naikina virusus, bakte -
ri jas, stiprina imunitetą, gerina ape -
titą.

Geriausia juos valgyti žalius, nes
ke pinami praranda didžiąją dalį nau -
dingų medžiagų ir gydomųjų savybių.

Svogūnų laiškų patariama valgy -
ti sergant nosiaryklės ir viršutinių
kvė pavimo takų ligomis, kurios iki
vė lyvo pavasario dažniausiai paūmėja
po žiemą patirtų infekcijų. Norint pa -
tenkinti vienos paros vitamino C po -
reikį, užtenka per dieną suvalgyti 10
oz svogūnų laiškų. Be to, jie veik -
smin gai didina skrandžio sulčių iš sis -
ky rimą, todėl dažnai siūlomi kaip
ape titą žadinanti priemonė. Svo gū -
nuo se esančios mineralinės druskos
ge rina druskos ir vandens apykaitą,
sa vitas skonis ir kvapas žadina ape ti -
tą. 

Patarimai šeimininkėms

Kartumui susilpninti supjaus ty -
tą svogūną reikia 10–15 min. pa lai ky -
ti obuolių acto tirpale. Svogūnų va ka -
rienę siūlo prancūzų kulinarai: sus -
mulkinkite didelį svogūną, įp jaus ty -
kite rūgštaus obuolio, uždarykite
grie tine; dar galima įdėti šakute su -
trin tą virtą kiaušinį. Šis receptas ge -
ras dar tuo, kad specifinis aštrumas
din gsta su svogūnais įmaišius šviežių
obuo lių. 

Į salotas dedamas šviežias svogū-
nas nebus per aštrus, jei prieš pjaus-
tant nuluptą galvutę keletą minučių
pa laikysite šaldytuve.

Jeigu norite išsaugoti žalius svo -
gū nų laiškus 15–20 dienų, šaknis su -
vil gykite vandeniu, o laiškus palikite
sau sus. Po to šaknis su galvutėmis
ap sukite šlapiu skudurėliu, o iš vir -
šaus apvyniokite popieriumi. Laiškus
prie pat šaknų suriškite, įdėkite į po -
lie tileninį maišelį ir laikykite šaldy tu -
ve.

Nuvalytos bei supjaustytos dar -
žo vės greičiau praranda savo vitami-
nus, kai yra veikiamos šviesos ir oro,
len gvai pasiekiančių jų vidines dalis,
ku rios prieš tai buvo apsaugotos. 

Daržovių, ypač nuluptų ir sup -
jaus  tytų, plovimas taip pat reiškia vi -
ta minų praradimą. Tokie nuostoliai
ypač išauga ilgai mirkant supjausty-
tas daržoves vandenyje.

Daržovėse išsaugosime visas ge -
rą sias jų savybes, jei jų nepjaus ty si -
me. Paprasčiausiai lengvai perska -
lau tas visas daržoves, paruoštas salo-
toms, sudėkite nepjaustytas ant lėk -
štės: salotų lapus, paprikas, aštrius
pi pirus, svogūnų laiškus, svogūnų
gal vutes, petražoles ir t.t., nes daržo
ža lumynų, agurkų, pomidorų, ridi kė -
lių, svogūnų laiškų, česnako geriau-
sia apskritai nepjaustyti. Šitaip pa -
ruoš tas daržovių salotas visada valgo
gru zinai, kurie laikomi sveikiausiais
ir ilgiausiais gyvenančiais žmonėmis. 

Pasinaudota ,,Daržovės liaudies
medicinoje”.
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VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Užstodavo nejauki tyla, visi mes
jaudindavomės, tik vienas preziden-
tas likdavo ramus ir šaltas, kaip jis
likdavo ramus ir šaltas ir tais atve-
jais, kai kalbėtojas išliedavo savo
gražbylystę nuo pradžios iki galo net
neatsikvėpdamas.”

V. Alantui būdavo įdomu stebėti
prezidentą ir tuomet, kai jis sakydavo
kalbą didžiausioje miestelio salėje,
visuomenės susirinkime. Iš daugelio
susitikimų yra įsidėmėjęs, kad ge-
riausiai A. Smetona jausdavosi už-
stalėje tarp kaimo žmonių. Tuomet
jis tarsi atsigaudavo, iš šalies atrody-
davo, jog yra tarp labai artimų žmo-
nių. „Aš pagalvodavau, – sakė V.
Alantas, – kad prezidentas ūkininkų
draugijoje jaučiasi laisviau, kaip savo
ministerių tarpe.”

Žinoma, patys įdomiausi tie susi-
tikimai su prezidentu, kai, redaguo-
jant Lietuvos aidą, pirmadieniais
matydavosi tēte á tēte.

Pirmiausia laukdavo pasimaty-
mas su prezidento adjutantu pulki-
ninku Tadu Šakmanu prezidentū-
ros pirmajame aukšte. Persimetus
keliais sakiniais, draugiškai pajuo-
kavus, redaktorius būdavo palydimas
į antrąjį aukštą, kur buvo didžiulė
salė, o jos kitame gale – prezidento
kabinetas.

Praėjus daugeliui metų, V. Alan-
tas konstatavo, kad pirmajam valsty-
bės asmeniui skirti apartamentai
buvę labai kuklūs. Jam ypač įsiminė
ėjimas per salę rūpestingai išblizgin-
tu, bet senutėliu parketu – jis braškė-
davo lyg tik ką užšąlusio ežero ledas.
Prezidento kabinetas buvo ir ankš-
tokas, ir kuklus – tiesiog siena ati-
tvertas priėmimų salės siaurasis ga-
las su vieninteliu langu. Kartais
pagalvodavo, jog tai ne valstybės
vadovo, bet mokslininko darbo kabi-
netas. Iškart į akis krisdavo galinė
siena, apstatyta stiklinėmis knygų
spintomis. Knygos dominavo ir ant
rašomojo stalo, kartais jų, anot V.
Alanto, būdavo net pusmetrinė stir-
telė.

Prezidentą dažniausiai užtikda-
vo už rašomojo stalo. Padėjęs akinius
ant išskleistų popierių ar knygos, A.
Smetona atsikeldavo, draugiškai šyp-
sodamasis paspausdavo ranką. Ta-
čiau netrukus šypsena išnykdavusi –
prasidėdavęs pokalbis.

Kalba sukdavosi apie einamuo-
sius reikalus, vidaus bei užsienio poli-
tiką. O kalbėdavo tik prezidentas.
Redaktoriaus noras iš prezidento iš-
girsti kokių nors konkrečių nurody-
mų su kiekvienu vizitu vis blėso. V.
Alantas ne sykį yra pagalvojęs, kad
būtų labai svarbu išgirsti prezidento
nuomonę apie redaguojamą laikraštį,
tačiau laikas bėgo, o valstybės galva
tylėjo. Tik vieną vienintelį kartą lyg
tarp kitko pasakė: Lietuvos aidas
pagerėjo.” Ir viskas. Todėl, anot V.
Alanto, liežuvis neapsiverčia A. Sme-
tonos vadinti diktatoriumi. Kadangi
nurodymų ką ir kaip rašyti nebuvo,
tekdavo verstis savo intuicija ir nuo-
voka. O išeinant iš prezidentūros ty-
liai klausti savęs: „Ar tikrai Lietuvoje
autoritetinė santvarka?”

Kartais ir keistų dalykų išgirsda-
vo iš prezidento. Pavyzdžiui, sykį jis

lyg ir nusiskundė, jog jau visas mė-
nuo nematęs ministerio pirmininko
Juozo Tūbelio. Beje, kaip tik minis-
teris pirmininkas V. Alantui retkar-
čiais nurodydavo parašyti kokiu nors
klausimu vedamąjį.

Įsiminė V. Alantui ir A. Smetonos
lygus, šaltas balsas, tai, kad preziden-
tas niekada jo nepakeldavo. Nematė
jo ir praradusio pusiausvyros, susi-
jaudinusio. Su juo, redaktoriumi, pre-
zidentas būdavęs lygiai toks, kokiu jį
žmonės regėdavo per viešus pasisaky-
mus. Valstybės vadovu, kuris steng-
davosi įtikinti, o ne uždegti. Šaltu,
sausu, santūriu, intelektualiu.

Dėl pastarųjų tvirtinimų V. Alan-
tas iš tautiečių Amerikoje yra susi-
laukęs tam tikros kritikos. Pirmiau-
sia dėl apibūdinimo šaltas: „V. Alan-
tas išsitarė, kad A. Smetona kalbė-
davęs š a l t a i, jo laikysena būdavusi
š a l t a. Prideda ir kitų apibūdinimų
– ramus, santūrus, intelektualus, dėl
kurių teisingumo nekyla jokių abejo-
jimų. Tatai leidžia spėti, kad ir ‘šal-
tas’ V. Alanto lūpose reiškia tik ne-
sikarščiuojantį, lėtą, ramų, flegmati-
ką,” – bandė patikslinti B. K. Nau-
jokas138.

Užsukti į prezidentūrą kartais
tekdavo ir ne nustatytos audiencijos
dieną. Pavyzdžiui, sykį adjutanto bu-
vo paprašytas užsukti dėl prezidento
kalbos. Prieš atiduodant spaudai,
manyta, jog reikėtų sutrumpinti.

Kaip įgudęs redaktorius, V.
Alantas ėmėsi darbo. Iš pradžių iš-
braukė vieną, kitą sakinį, net pas-
traipą, kol, iš naujo skaitydamas, su-
prato, kad čia kažkas ne taip. Atsi-
sakius išbraukytų sakinių ar žodžių,
akivaizdžiai pradėjo griūti visuma,
susvyravo turinys. Įsitikinęs, kad
šitam individualiam stiliui jo redak-
toriška plunksna nereikalinga, V.
Alantas pasakė adjutantui: „Čia nėra
ką trumpinti.” Ir nuo tol daugiau
jokių kalbų apie A. Smetonos kalbų
trumpinimą nebebuvo.

Dirbant Lietuvos aide teko daly-
vauti ir prezidento tėviškėje Užulė-
nyje jam suruoštose vardinėse. Tąsyk
būta didelių iškilmių. Iš oficialiosios
diduomenės sveikinimų V. Alantui la-
biausiai įsiminė pasigėrėtiną iškalbą
turėjusio teisingumo ministerio Sta-
sio Šilingo kalba – jausminga, stilis-
tiškai puošni, pilna patoso, patrio-
tinė. Ir, žinoma, kaip didžiulis kon-
trastas gražbylystei, – paties A.
Smetonos pasisakymas – santūrus,
ramus, kuris, rašytojo požiūriu, nepa-
prastai derinosi su prezidento gim-
tųjų apylinkių dvasia.

Padarė įspūdį V. Alantui ir tai,
kad A. Smetona diduomenei nepasi-
drovėjo parodyti savo gimtosios sody-
bos – ankštos, mažais langais, molio
asla.

Tai buvo ne vienintelis kartas,
kai V. Alantas lankėsi Užulėnyje. Tą
atsiskyrusį, užmirštą, užsisvajojime
paskendusį užkampį jis mylėjo. Pre-
zidentas, čia pastačius naujus, mo-
dernius pastatus, lankydavosi per
šventes, vasarodavo, mėgdavo sveči-
ams aprodyti besikeičiančius laukus,
aptarinėti Lietuvą, atsistojusią ant
pažangos kelio.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 37

138 Dirva. – 1965, sausio 11.

Atkelta iš 2 psl.
Deja, laikui bėgant, ,,Giraitė”

kaip ir visi lietuviški telkiniai aptirpo
– žmonės išvažinėjo, išmirė. Mirusio
Zenono Jurio sodybą nupirko Edvar-
das Kezys, kuris ,,Giraitės” kūrimosi
metu  dar nebuvo gimęs. Edvardas,
savo kūdikystę ir vaikystę praleidęs
,,Giraitėje”, sugalvojo, kad negalima
apleisti taip gražiai sukurto Alksni-
nių projekto. Gegžės 14–16 d. jis su-
kvietė savo draugus iš skautavimo ir
sportavimo dienų susipažinti su ,,Gi-

raite” ir praleisti ten savaitgalį. Su-
važiavo apie 40 jaunų vyru iš New
York, Boston, Hartford miestų. Buvo
laužai, dainos, sporto žaidimai, o šeš-
tadienį vakare programą atliko gele-
žinio Vilko orkestras, vadovaujamas
Vytauto Adomaičio. Šį suvažiavimą, į
kurį buvo kviečiami tik vyrai, Edvar-
das pavadino ,,Camp Giraite”. Atei-
ties planuose yra ir šeimų suvažiavi-
mai. 

N.Y. kiškis
Romas Kezys 

HARTFORD, CT

,,Camp Giraitė”

Atkelta iš 3 psl.
Bendrovė „Diena Media News”

valdo laikraščius „Vilniaus diena”,
„Kauno diena”, laikraštį „Klaipėda”,
žurnalą „TV diena”, žurnalą „The
Economist. Pasaulis 2008 metais” bei
svetaines „Diena.lt”, „Kaunodie-
na.lt” ir „Kl.lt”.

,,Baltijos įmonių finansai” šiuo
metu valdo 50,15 proc. ,,Diena Media
News”, o investicijų bendrovės ,,Her-
mis Capital” įmonių valdoma akcijų
dalis po naujos akcijų emisijos išleidi-
mo sumažėjo iki 48,85 proc.

99,95 proc. naujienų agentūros
BNS akcijų priklauso bendrovei
„Balti Uudistetalituse”. Po 0,05 ben-
drovės akcijų valdo Virginijus Raz-
mantas ir Audrius Matonis. Buvęs
BNS vyriausiasis redaktorius A. Ma-
tonis dabar vadovauja Lietuvos tele-
vizijos Naujienų tarnybai.

Laikraštis „Atgimimas” lygiomis
dalimis priklauso savaitraščio vyriau-
siajai redaktorei Indrei Makaraitytei
ir Sigitui Babiliui. 66 proc. radijo
„Laisvoji banga” akcijų priklauso
Egidijui Razbadauskui, 34 proc. akci-
jų valdo bendrovė „Vorto”.

51 proc. televizijos SPORT1 akci-
jų valdo „Ūkio banko investicinė
grupė”, 49 proc. – bendrovė „Aldora”. 

100 proc. bendrovės „Alfa me-
dia”, valdančios naujienų svetainę
„Alfa.lt”, akcijų priklauso įmonei
„MG Baltic Media”.

Svetainė „Balsas.lt” priklauso
bendrovei „Balsas.lt leidiniai”. Bend-
rovės „Balsas.lt” vienintelis akcinin-
kas UAB „Balsas.lt leidiniai” leidžia

savaitraštį „Balsas.lt savaitė”; be to,
bendrovė „Balsas.lt leidiniai” taip pat
valdo bendroves „Ieva leidiniai” ir
„Tavo akistata”, leidžiančias atitin-
kamai žurnalus „Ieva” ir „Gala” bei
laikraštį „Aistata”. 

100 proc. svetainės Delfi.lt akcijų
priklauso bendrovei „Delfi Holding,
SIA Latvija”.

Lietuvoje veikia nemažai religi-
nių leidinių. Svetainė „tikiu.lt” pri-
klauso Krikščionybės žiniasklaidos
tarnybai. Tradicinei religinei ben-
druomenei Lietuvos jėzuitų provinci-
ja priklauso žurnalas „Laiškai bičiu-
liams”. Kauno kunigų seminarija lei-
džia žurnalą „Žingsniai ir stabtelėji-
mai”, Semeliškių šv. Lauryno parapi-
ja kartu su klebonu Gintautu Antanu
Jančiausku leidžia laikraštį „Strėva”.

Po 30 proc. žurnalo „Mūsų para-
pija” turto valdo Vilkaviškio vyskupi-
jos kurija ir Šakių dekanas Donatas
Jasulaitis. Interneto dienraštį „Ber-
nardinai.lt” ir žurnalą „Kelionė su
Bernardinai.lt” valdo Šv. Pranciš-
kaus ir Šv. Bernardino vienuolynas.
Religijų tyrimų ir informacijos inter-
neto svetainė „Religija.lt” priklauso
Mildai Ališauskienei, Donatui Glo-
deniui ir kun. pranciškonui Arūnui
Peškaičiui.

Žiniasklaidos priemonės gali ne-
pranešti apie įmonės akcininkus ar
dalininkus, kurie turi nuosavybės tei-
sę ar valdo mažiau kaip 10 proc. visų
akcijų ar turto.

Sutrumpinta
Delfi.lt

KAS VALDO LIETUVOS 
ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES?
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Popietė su Liūne Sutema
,,Mūsų gerbiama viešnia poetė,

LR Nacionalinės Kultūros ir meno
laureatė jau didelį lobį supylė į lietu-
vių literatūros aruodą ir dar vis jį
papildo”, – sakė Nijolė Martinaitytė-
Nelson, pristatydama Liūnę Sutemą
2010 m. gegužės 15 d. vyr. skaučių
,,Verpsčių” tradicinėje Poezijos pava -
sario sueigoje.

Zinaida Nagytė-Katiliškienė gi -
mė Mažeikiuose, netoli Latvijos
sienos ir augo su dviem vyresniais
broliais. Vienas jų – Henrikas Nagys
– tapo žinomu poetu. Motina buvo
latvė ir su dukra kalbėjo latviškai.
Kai Zinaida pradėjo lankyti pradžios
mokyklą, jau laisvai kalbėjo latviškai
ir vokiškai. Karo metu pasitraukė iš
Lietuvos ir gimnaziją baigė 1945 m.
Vokietijoje. Studijavo vokiečių lite-
raturą Insbruck ir Freiburg univer-
sitetuose. Po karo ištekėjo už rašyto-
jo Mariaus Katiliškio ir apsigyveno
Chicago. Vėliau išsikėlė į ,,tolimą” Le -
mont. Jie buvo vieni pirmųjų po
Antrojo pasaulinio karo į JAV at-
vykusių lietuvių, apsigyvenusių šioje
apylinkėje. 

Iki šiol yra išleistos 7 Liūnės
Sutemos poezijos knygos: ,,Tebūnie
kaip pasakoje” – 1955 m., ,,Nebėra
nieko svetimo” – 1962 m., ,,Bevardė
šalis” – 1966 m., ,,Badmetis”– 1972
m., ,,Vandeta” – 1981 m., ,,Graffiti” –
1993 m., ,,Tebūnie” – 2006 m. Pra -
ėjusiais – 2009 metais – Lietuvoje iš -
leista poezijos rinktinė ,,Sugrįžau”,
su naujausiais eilėraščiais. ,,Tebū-
nie”. 2009 metais jai buvo įteikta Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir meno
premija.

Prieš pradedant skaityti pasi -
rin ktąsias Liūnės Sutemos eiles, N.
Martinaitytė-Nelson atkreipė dėmesį
į tai, ką reikėtų žinoti, skaitant poe-
tės kūrybą. ,,Liūnės Sutemos eilėraš -
čiai, – sakė skaitovė – dažnai parašyti
vienaskaitos pirmuoju asmeniu ‘aš’.
Šis ‘aš’ atstovauja fiziniam pasauliui.
Tačiau dažnai tame pačiame eilėraš-
tyje rasime kitą veikėją, kuris atspin-
di poetės vidinį pasaulį. Taigi, ji kalba
apie savo fizinį ir vidinį gyvenimą.
Pvz., ‘Ne tau buvo liepta būti vienai
ir savimi’ (‘vienai’ – fiziniai ir ‘savi-

mi’ – dvasiniai) Arba, poetė rašo:
‘Kad jie paguostų save ir mane’ (kad
jie paguostų mano sielą ir mane).”

Skaitytoje Liūnės Sutemos poezi-
joje atsispindėjo poetės ir mūsų gy ve -
nimas. Eilėraščiai su N. Marti nai -
tytės-Nelson įvadais buvo aiškūs ir
ar timi. Girdėjome lunatiko pasako-
jimą apie tai, ką jis matė grįžęs į
pavergtą Lietuvą (,,Lunatiko užrašai:
Antroji kelionė”), ir ką reiškia gyven-
ti toli nuo gimtojo krašto. Pajutome
netekimo ir vienatvės jausmą, nuos -
tabų gamtos grožį, tikėjimo Aukš -
čiau siuoju svarbą. 

Poetė mielai ir nuoširdžiai atsakė
į visus verpstiečių klausimus, pasira -
šė savo kūrybos knygose. Ji mums
sakė, kad jeigu iš 100 žmonių bent
vienam jos poezija ką nors reikštų,
padėtų lengviau gyventi – to jai būtų
gana, poetė Liūnė Sutema būtų
laiminga.

Trejetas valandų, praleistų su
poete, prabėgo labai greitai. Pasi vai -
šinusios ir dvasiškai pasisotinusios,
skirstėmės… Liūnės Sutemos poezi-
ja, kurią skaitė N. Martinaitytė-Nel -
son jautriai ir giliai palietė visas
verpstietes. Ačiū poetei ir skaitovei
už nuostabią dovaną!

Paruošė Ritonė Rudaitienė

Tegyvuoja Susiartinimo
šventė, vyksianti Putnam 
Prieš keletą metų Marijos Ne -

kalto Prasidėjimo (Putnam, CT) sese -
lėms susirūpino, kad vasaros susi vie -
nijimo šventės organizavimas joms
darėsi per sunkus. Pereitais metais
seselė Bernadeta pranešė, kad šis tra -
dicinis vasaros renginys, kurį se serys
vien savo jėgomis ruošdavo lie tuvių
vi suomenei, gali būti paskuti nis. 

Tačiau praėjusių metų rudenį
susibūrė grupelė talkininkų, buvo
sukurtas renginio ruošos komitetas
ir jau nuo ankstyvo š. m. pavasario
kartu su se selėmis žengiame pirmyn.
Talki nin kai ir savanoriai susibūrė
kaip bitės prie avilio ir mielu noru
ėmėsi tęsti šią vasaros šventę. Už-
tikrinam, kad tradicinis vasaros su-
siėjimas įvyks liepos 25 d. seselių so-
dyboje.

Susibūrus naujai komandai kilo
ir naujų minčių. Atsirado virėjų, ku -
rie mielai ryžosi mus pamaloninti lie -
tuviškais patiekalais – skanausime
šal tibarščius karštą vasaros dieną.
Kaip visuomet, galėsit parsivežti se -
selių keptos duonos ir pasivaišinti jų
gamintu rūgpieniu. Buvę Neringos

sto vyklautojai nutarė palinksminti
vaikus įvairiais užsiėmimais ir žaidi-
mais karnavalo dvasia.   

Kviečiame atvykti ansamblius ir
vesti dainų ratelius, kaip Lietu voje
per ,,Skamba skamba kanklės” pa-
vasario šventę. Kaip būtų puiku, jei
lietuviška daina skambėtų Put nam
sodyboje, po liepom, rožių sode ar šo-
kių aikštėje. Menininkai ir pre kiau-
tojai kviečiami dalintis savo su ge-
bėjimais ir rankų dirbiniais.

Ruošos komitetas mielai priima
jūsų pasiūlymus ir mintis, ieškome ir
savanorių įvairiai talkai. Visiems pri-
sidėjus tęsime šią nuostabią šventę.
Atvažiuokite ir pasidžiaukite tuo, kas
sena ir nauja. Informaciją suteiks
Daiva Izbickaitė-Veršelienė tel.: 508-
523-9058 arba el. paštu: daiva@ rcn.
com ir Diana Norkienė  el. paštu:
diananork@yahoo.com. Šių metų Su -
siartinimo šventė įvyks liepos 25 d.
seserų vienuolijoje, 600 Liberty High -
way, Putnam, CT 06260-2503 Kvie -
čia me visus joje dalyvauti.

Putnam vasaros renginio
org. komitetas

Dalia Sakas, neseniai apsigynusi muzikos menų doktorato laipsnį, yra William Paterson University of New Jersey, Wayne, NJ profesorė. Be savo nuola-
tinio darbo dar dirba Filomen M. D’Agostino Music School at Lighthouse International muzikos mokykloje. Mokykloje mokosi žmonės su sutrikusiu regėjimu.
Čia ji ne tik moko fortepijono, bet yra visapusiškos muzikos programos jaunimui choro vadovė ir vokalinio ansamblio ,,Lighthouse“ dirigentė. Šiais metais ji
vadovavo keturioliktajam metiniam ,,Lighthouse Met” koncertui, vykusiame š. m. gegužės 21 d. Metropolitan Museum of Art,  New York, NY. Dalia dirigavo
koncertui „A Taste of the Met“. Koncertas skirtas žmonėms su regos negalia.

Nuotraukose: akimirkos iš koncerto. Diriguoja D. Sakas.
Jurgitos Raškevičiūtės tekstas ir nuotraukos

Dalia Sakas vadovauja „A Taste of the Met”

Šiuo taku skubėsime į Putnam seselių vienuolyno Susiartinimo šventę. 
,,Draugo” archyvo nuotr. Poetė Liūnė Sutema

Laimos Apanavičienės nuotr.
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Gegužės pabaigoje tarptautinio
poezijos festivalio „Poezijos pavasa-
ris” paukštelis išskleidė sparnus
skrydžiui link Vakarų Europos ir
atskraidino čia įsikūrusiems tautie-
čiams du ypatingus Lietuvos kultūros
atstovus – prozininką, dramaturgą,
humoristą poetą Juozą Erlicką bei
poetą, eseistą ir vertėją Vladą Bra-
ziūną. Gegužės 20-ą dieną poetai sve-
čiavosi Vokietijoje, Vasario 16-osios
gimnazijoje, gegužės 21 d. Liuksem-
burge, o gegužės 22 d. savo skrydį po
Europą jie baigė meilės ir meno sos-
tinėje Paryžiuje. Nors, pasak satyriko
J. Erlicko, poetai visai neskraidžioja
it paukšteliai po Europą, kaip ne-
kuriems gali pasirodyti, o „Lietuvos
valdžios yra tiesiog išsiunčiami į
atokesnes šalis, kad nekenktų Lietu-
vos žmonėms”, visgi renginių organi-
zatorius Europos lietuvių kultūros
centras bei visi į juos susirinkusieji
drįsta su šiuo teiginiu nesutikti.

2010 m. gegužės 20 d. vakarą Vo-
kietijos Hiutenfeldo miestelyje esan-
čioje Rennhofo pilies salėje vyko dvie-
jų dalių kūrybinis vakaras, į kurį gau-
siai susirinko Vasario 16-osios gim-
nazijos mokiniai bei Vokietijos Lietu-
vių Bendruomenės (VLB) nariai. V.
Braziūno pasirodymą lydėjo muzi-
kinė programa, kurią atliko neseniai
susikūrusi Vokietijos lietuvių grupė
„c.l. duo” („contemporary Lithua-
nian duo”), atstovaujama Gintaro
Ručio ir Vaido Bruder. „Repetavome
apie pusę metų” – apie spontaniškai
kilusį ir bene per pusdienį įgyvendin-
tą projektą juokavo V. Braziūnas.
Kanklėmis, birbyne, skudučiais, elek-
trine ir bosine gitaromis, pianinu ir
saksofonu lydima V. Braziūno poezija,
klausytojus užbūrusi nuostabia, be-
veik archaiška lietuvių kalba, piešia-
mais vaizdiniais ir patraukliu savitu-
mu, įgijo ypatingos simbolikos.

Antrojoje vakaro dalyje žiūrovų
širdis užkariavo kultinis Lietuvos
satyrikas J. Erlickas. Garsiais ploji-
mais sutiktas poetas pasirodymo me-
tu šmaikščiai analizavo įvairiausias
asmeninio ir visuomeninio gyvenimo
sritis – nuo darbo užsienyje patirčių
iki moters ir vyro santykių, nuo mei-
lės iki absurdiškos išdavystės. Gyve-
nime kiek drovus satyrikas scenoje
atsiskleidė kaip atviras, drąsus ir
nuovokus kosmopolitas ir aštrus kri-
tikas, priėmęs įvairius gyvenimo
išbandymus, dirbęs verslininku, indų
plovėju, manekenu, žmogumi voru ir
net pardavinėjusiu savo kūno dalis.
Tiesa, pasak pačio poeto, dažniausiai
tai būdavęs kumštis į dantis... Į valias
prisijuokę ir geros nuotaikos ilgam
pasisėmę Vokietijos lietuviai po pa-

sirodymo dar turėjo galimybę smagiai
praleisti laiką su svečiais, įsigyti jų
knygų bei kompaktinių plokštelių.

2010 m. gegužės 21 dienos po-
pietę Liuksemburge V. Braziūnas
Europos sąjungos komisijoje dirban-
tiems lietuviams vertėjams skaitė
paskaitą apie literatūros ir ypač poe-
zijos vertimą, na, o vakarop Liuk-
semburgo Lietuvių Bendruomenę
poetai pakvietė į poezijos vakaronę
Europos institucijų Liuksemburge
kultūros centre. Daugiau nei šimtas į
jaukią kavinę-barą susirinkusių lie-
tuvių šiltai priėmė poetus bei drauge
keliavusius muzikantus, po renginio
parodė jiems miestą, drauge pava-
karieniavo. 

Paskutiniu kuklaus poezijos pa-
vasario paukštelio skrydžio po Euro-
pą tašku buvo pasirinkta LR ambasa-
da Prancūzijoje, Paryžiuje. Ankstyvą
pavakarę metropolio eismo vingry-
bėse kiek užtrukusius svečius sutiko

literatūra besidominantys Prancū-
zijos lietuviai, pokalbį su poetais vedė
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės
Knygos klubo vadovė Aušra Matu-
levičiūtė. Po kūrybinio pokalbio va-
karą poetai, juos lydintys VLB atsto-
vai ir Prancūzijos lietuviai pratęsė
Paryžiaus širdyje, Ile de la Cité salos
parkelyje, vietinių lietuvių pramin-
tame „Europos smaigaliu”, o kitą
dieną svečiai buvo pakviesti papie-
tauti pas Prancūzijos LB pirmininką
Liną Maknavičių, kur drąsesnieji
nepraleido progos paragauti jo pa-
ruoštų varlių šlaunelių.

Parvykę į Vokietiją ir aplankę is-
torinį Heidelbergo senamiestį, nešini
maloniais įspūdžiais poetai išskleidė
sparnus Lietuvos link, skraidindami
jai šilčiausius Europos lietuvių linkė-
jimus.

Europos lietuvių kultūros
centro info

„Poezijos pavasario” paukštė
aplankė Vakarų Europą

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
mus namo remonto darbus. Tel.708-
691-6012.

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos, gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

* Prižiūriu vaikus savo namuose

Northlake (West Chicago). Tel. 773-
727-7886.

* Pagyvenusi moteris ieško senelių
priežiūros darbo. Susikalba angliš-
kai. Tel. 708-439-9962.

* Vaikinas ieško darbo. Turi reko-
mendacijas, vairuotojo teisės, anglų
kalba. Tel.: 708-336-8896.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

IEŠKO DARBO

Poezijos pavasario renginys Liuksemburge.

Juozas Erlickas renginyje.

Lakštingala negali nečiulbėti
Lakštingalos (Luscinia luscinia),

kaip ir kiti paukščiai, šiuo metų laiku
ypač drąsios ir nesunkiai pastebimos
bei išgirstamos. O balsas tikrai žavus,
tad šiek tiek įdomybių apie jį.

Pagrindinė paukščių giesmių pa-
skirtis – prisivilioti porą ir apginti
savo teritoriją, todėl gieda daugiausia
patinai (o patelėms belieka išsirinkti
ir vaikus auginti). Ne paslaptis, kad
giesmės skiriasi priklausomai nuo
aplinkos, oro sąlygų bei varžovų.

Keletas įdomių pastebėjimų:

1. Lakštingalos naudoja daugiau
švilpiamųjų garsų giedodamos užda-
resnėje aplinkoje, pavyzdžiui, miš-
kuose ar krūmynuose nei atvirose
vietovėse.

2. Kuo šiauriau, tuo ilgesnis lakš-
tingalų čiulbėjimas tamsiu paros me-
tu. Tai užtikrina mažesnį varžovų
kiekį bei greitesnį poros susiradimą
ir perėjimą, kas ypač svarbu tolimie-
siems migrantams (reikia spėti ne tik
atžalas išauginti, bet ir atstatyti savo
energetinę pusiausvyrą).

3. Toje pačioje teritorijoje gyve-
nančių patinų giesmės supanašėja
(atsiranda vadinamieji dialektai).
Nustatyta, kad patinų balsai pana-

šesni į savo varžovų net labiau nei
buvo jų pačių balsas praeitais metais.
Tai rodo ir lakštingalų patinų suge-
bėjimą išmokti naujų giesmės ele-
mentų, kurių ypač padaugėja perėji-
mo sezono metu.

4. Patinų giesmę galima suskirs-
tyti į dvi dalis – viena dalis (apie 80
proc.) yra labai panaši, nepriklauso-
mai nuo to, ar tai kaimyniniai, ar
skirtingose vietovėse gyvenantys
paukščiai. Likusi dalis – individualios
giesmės variacijos, kurių jie ir mokosi
iš savo varžovų. Tai rodo, kad lytinį
patinų pasirinkimą lemia ne pagrin-
dinės giesmės dalys, o individualios
variacijos ir jų kiekis.

5. Lakštingalos sugeba atpažinti
savo varžovus pagal jų giesmę. Ka-
dangi skirtingi individai ,,išdėlioja”
giesmės dalis skirtinga eilės tvarka,
pagal tai jie gali įsiminti ir atskirti
savo kaimynus. 

Vasaros pabaigoje į Lietuvą gali
užklysti ir vakarinė lakštingala (Lus-
cinia megarhynchos), kuri peri šiltes-
niuose kraštuose. Ji užregistruota
Ventės Rago stotyje 1987 m. Šių lakš-
tingalų balsas paprastesnis ir ne toks
gražus kaip mūsiškės.

Vita Dikšaitytė 
www.ekologija.blogas.lt

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukoja mos šešta-
dienį, birželio 5 d., 9:30 val. r.  seselių
Motiniškajame na me, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chic a go. Mišias aukos
kun. August Belauskas, Mundelein
se minarijos profesorius. Po Mišių –
kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, birželio 5 d., šeštadie -
nį, 3 val. p. p. vyks prisiminimų apie
neseniai iškeliavusį Anapilin dai  li -
ninką Juozą Mieliulį popietė. Kvie -
čiame visus, menančius šį neeilinį
dai lininką atvykti į popietę. Maty si -
me filmą apie  gegužės 31 d. Lietuvo-
je, Radvilų rūmuose pasibaigusią J.
Mie liulio parodą, pasidalinsime prisi-
mi nimais. Muzikinę programą atliks
Lindos Veleckytės styginis kvartetas.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje sekmadienį, birželio
6 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių vyks
kun. dr. Kęstučio Trimako pagerbi -
mas 80-ųjų gimimo metinių ir 50 me -
tų kunigystės įšventinimo progomis.
Kviečiame parapijiečius gausiai daly-
vauti ir prie kavutės pabendrauti su
gerb. kunigu.

�Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė į vyks bir želio 6 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemonte. 9 val. r. – šv.
Mišios Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misijoje. 10:30 val. r. – iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje. Posė -
džio metu ateitininkų įžodį duos Pra -
no Dielininkaičio – Partizano Dau -
manto jaunųjų ateitininkų kuopos  ir
kun. Alfonso Lipniūno – Prezidento
A. Stulginskio moksleivių kuopos
kandidatai bei Čikagos sendraugiai.

Taip pat bus pagerbti abiturientai ir
įvertinti būrelių globėjai. 

�V. Šiškausko koncertas „Atei na
metas” rengiamas birželio 12 d. 6 val.
v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo
salėje. Daugiau informacijos – telefo -
nais: 630-430-4216 arba 773-501-
8944. Bi lie tai parduodami kavinėje
„Smilga”, par duotuvėje „Lietuvėlė”
ir resto ra ne „Two Rivers”.

�Š. m. metų birželio 13 d. 10:30
val. r. Pasaulio lietuvių centro sodely-
je JAV LB Lemonto apylinkės valdy-
ba ruošia trumpą Gedulo ir Vilties
die nos minėjimą. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti šios tragiškos Lie -
tuvai dienos paminėjime.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa-
sveikinti ir su juo pabendrauti bus
galima PLC di džiojoje salėje, o po 6
val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Pasaulio lietuvių centras birželio
20 d. nuo 10 val. r. iki 9 val. v.  kviečia
visus atvykti į Jonines, centro sodelyje.
Šventės svečias – Arvydas Vilčinskas. 

�Ziono lietuvių liuteronų para -
pi ja ir vaikų darželis ,,Spindulėlis”
kvie čia į vasaros stovyklą 5–12 me tų
vaikus. Stovykla veiks nuo bir želio 14
d. iki rugpjūčio 27 d. pen kias dienas
per savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v.
Krepšinio treniruotės, ba seinas ir kiti
vasaros smagumai. Kvie  čiame pa aug -
lius, ku rie nori įgyti bendruomenei
naudingo darbo valan dų, dirbti sa -
vanoriais va sa ros sto vyk loje. Mūsų
ad resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453; tel.: 708-422-1433.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Populiarių operų arijas ir duetus atliks tenoras
Antanas Zaka rauskas ir sopranas Nida Grigalavi -
čiūtė sekmadienį, birželio 6 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių
dailės muziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL. Jiems
akompanuos muz. Ričardas So kas. Skaitovė – Auš  ra
Jasaitė-Paulauskienė. Bilieto kaina – 15 dol. Visus ma -
loniai į labdaros koncertą kviečia 

„Sau lu tė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

Pranešame, kad vasarą Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) bei
Pedagoginio lituanistikos instituto biblioteka dirbs pirmą ir antrą mėnesio
šeštadienį (išskyrus liepos 3 d.) nuo 9 v. r. iki 12:30 v. ryto. Kviečiame apsi-
lankyti norinčius susipažinti su LTSC archyvais bei pasiskolinti knygų iš PLI
bibliotekos. Kadangi LTSC knygas kataloguoja kompiuteriu ir skelbia inter-
nete, apie turimus leidinius galite plačiau sužinoti LTSC interneto paieškos
puslapyje http://lithuanianresearch.org/lit/pla/biblioteka.htm. Taip pat turime
užsienio autorių literatūros. Mus galite rasti adresu: 5600 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636; tel. 773-434-4545, el.paštas: info@lithuanianresearch.org.

LTSC info

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

Kviečiame į dokumentinio filmo 
,,1941 metų Birželio suki limas” peržiūrą

1941 m. birželio sukilimas išaugo
iš nepriklausomybės laikotarpyje
išugdytos tautos dvasios ir tapo ryžtu
pasipriešinti svetimų valstybių agre -
si jai, atgauti prarastą laisvę.

Sovietų bolševikų okupacijos są -
lygomis likviduotos lietuvių visuo me -
ninės organizacijos veikė pogrindyje,
vienijosi, organizavo visoje Lietuvoje
slaptą pasipriešinimo trejetų, penke -
tų ir struktūrinių štabų tinklą, ren -
gėsi masiniam sukilimui. Masinės
bolševikų represijos – areštai, trėmi-
mas padarė sukilimą spontanišku ir
neišvengiamu. 

Tautos sukilimo tikslas – atsta -
tyti Lietuvos valstybės suverenumą
ir periimti į savo rankas visą krašto
valdymą. Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimas ir vyriausy-
bės sudarymas lietuvių tautoje buvo
kaip žaibas į parako statinę. Jau pir-
mosiomis sukilimo valandomis suki -
lėliams pavyko užimti didžiuosius
krašto centrus – Kauną ir Vilnių, o
lygiagrečiai į sukilėlių rankas perėjo
ir visa provincija.

Nors sukilėliams vokiečių oku-

pacijos sąlygomis nepavyko įtvirtinti
nepriklausomybės, tačiau sukilimo
po veikis Lietuvos ateičiai ir jos vi suo -
menei buvo reikšmingas: visam pa -
sauliui buvo paneigtas melas, kad
Lie tuva savanoriškai įstojo į Sovietų
Sąjungą; vokiečių kariuomenė įžengė
į atstatytą nepriklausomą Lietuvos
valstybę; valstybingumo siekis tapo
neišsenkamu šaltiniu tolesniai rezis-
tencijai, kuri per pusę šimto okupaci-
jos metų išlaikė tautos laisvės troš -
kimą ir atvedė ją į nepriklausomybę. 

Penktadienį, birželio 18 d., 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejus
ir Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
miestų komitetas kviečia į dokumen-
tinio filmo ,,1941 metų Birželio suki -
limas” (režisierius Linas Augutis,
truk mė: 30 min.) peržiūrą ir susiti ki -
mą su dr. Kaziu Ambrozaičiu. 

Kazys Ambrozaitis – gydytojas
rentgenologas, JAV lietuvių visuo me -
nės veikėjas. Dr. K. Ambrozaitis daly-
vavo 1941 m. Birželio sukilime, bu vo
Lietuvos aktyvistų fronto Kau no
štabo narys. 1943 m. studentų kor -
poracijos ,,Gabija” pirmininkas, da -
lyvavo antinaciniame pasiprieši nime. 

1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją,
ten baigė Tiubingeno universitetą ir
įgijo daktaro laipsnį. Nuo 1949 m.
gyvena JAV. Dr. Ambrozaitis speciali -
zavosi radiologijos srityje ir daugelį
metų buvo ligoninių Radiologijos
departamento direktorius, suorgani-
zavo radiologų korporaciją.

K. Ambrozaitis – aktyvus JAV
Lietuvių Bendruomenės, Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Li -
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
bei kitų organizacijų veikėjas. 

Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500 Rita Janz.

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus info

Dr. Kazys Ambrozaitis

LTSC darbo valandosLR Generalinis konsulatas Čika goje atkreipia dėmesį į tai, kad Lie-
tuvoje pradėtas vykdyti Nepri k lau somybės atkūrimo dvidešimtme čiui pami-
nėti skiriamas projektas „Laisvės kelias”.

Jo metu bus statoma žinomo skul ptoriaus Tado Gutausko skulptū ra, sim-
bolizuojanti gyvą žmonių gran dinę. „Laisvės kelias” iškils Vilniuje, Konsti-
tucijos prospekto ir Geležinio vilko gatvių sankirtoje, ten, kur ėjo legendinis
Baltijos kelias.

Kiekvienas galime paremti šį projektą ir nupirkti plytą skulptūrai. Skulp-
tūra formuojama iš Lietuvos vė liavos spalvų plytų, kiekvienoje ply toje bus
įspaustas ją nupirkusio as mens vardas ir pavardė. „Laisvės kelias” – mūsų
vienybės simbolis atei ties kartoms.

„Laisvės kelią” planuojama atidengti šių metų rugpjūčio 23 dieną, minint
Baltijos kelio 21-ąsias me tines. 

Išsami informacija apie projektą ir kaip nusipirkti plytą pateikiama inter-
netiniame puslapyje   www.laisveskelias.lt

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Brian J. Simnick, gyvenantis Cedar Lake IN, mielam kun. John
Vilučio prisiminimui atsiuntė 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame
už dosnią auką.


