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Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Seime perskaitė pir-
mąjį metinį pranešimą, kuriame, kaip
reikalauja Konstitucija, apžvelgė pa-
dėtį šalyje, valstybės vidaus ir užsie-
nio politiką. Prezidentė nevertino

kiekvieno šalies ūkio sektoriaus būk-
lės, o analizavo valstybės ir jos pilie-
čių moralinę būseną, pamatinių ver-
tybių krizės priežastis, aptarė žmo-
gaus reikšmės ir vertės, kiekvieno pi-
liečio atsakomybės svarbą stiprinant
valstybę, kuriant ateities Lietuvą. Pa-
sak prezidentės, ne pinigų stygius
pykdo žmones, o teisingumo ir solida-
rumo trūkumas.

Prezidentė D. Grybauskaitė sako
apie emigracijos mastą galvojanti ne
kaip apie ekonominį reiškinį, o kaip
apie žmogaus ir valstybės santykį.
Šalies vadovė pabrėžė, kad žmonės į
kitas šalis išvyksta pasijutę svetimi
savame krašte.

,,Palikti Tėvynę – sunkus spren-
dimas. Tačiau vis daugiau Lietuvos
žmonių jam ryžtasi ir vis daugiau –
svarsto tokią galimybę. Raminamės,
kad tai – natūrali sunkmečio pasek-
mė. Bet juk šalyse, į kurias išvažiuoja
mūsų tėvynainiai – taip pat sunkme-
tis. Taip pat nedarbas, socialinis pa-
žeidžiamumas, nežinia. Kita vertus,

mūsų šalį palieka ne tik vargo pri-
spirti bedarbiai. Todėl pažvelkime
tikrovei į akis ir pripažinkime: žmo-
nės emigruoja ne tik ir ne tiek dėl
ekonominių priežasčių. Šiandieninė
politinė kultūra ir moralė verčia abe-
joti: ar dar įmanoma dirbti tai, ko rei-
kia Lietuvos žmonėms, o ne kažku-
riam politiniam susivienijimui ar in-
teresų dariniui? Atsakykime į tuos
klausimus patys sau – ne iš tribūnos,
ne prieš kameras, o prieš savo sąžinę.
Atsakykime, ir pradėkime keistis ir
keisti”, – ragino prezidentė.

,,’Tarnauti Tėvynei, demokrati-
jai, Lietuvos žmonių gerovei’, – juk
tai žodžiai iš jūsų ir mano priesaikos.
Paverskime šiuos prasmingus žo-
džius prasmingais darbais. Imkimės
konkrečių veiksmų, kad pasiektume
žmogui svarbių rezultatų”, – kvietė
prezidentė D. Grybauskaitė, Seime
perskaičiusi savo metinį pranešimą.

Sutrumpintą prezidentės metinį
pranešimą skaitykite ketvirtadienio,
birželio 10 d., ,,Drauge”.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė.
ELTA nuotr.

•Skautybės kelias. Laiškas
iš brolio Tomo. Paskiltinin-
kų kursai (p. 2)
•Dėl priekaištų Izraeliui (p.
3)
•K. Girniaus skiltis (p. 3)
•,,Refugee One” – nenuils-
tanti pabėgėlių ir imigran-
tų globėja (p. 4)
•Į Baltimore bus atvežta
Zappa skulptūra (p. 5)
•Miško ir Dievo paukšte-
liai (p. 5)
•Nuomonė. Juodi debesys
(p. 5)
•Besiruošiant mirti ilgai
gyvensiu (p. 8)
•V. Alantas (40) (p. 9)

Prezident∂ perskait∂ metinî pranešimâ

JAV pareig∆nas pasveikino Lietuvos planus
steigti Energetinio saugumo centrâ
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Vilnius, birželio mėn. 8 d. (BNS)
– Aukšto rango Jungtinių Valstijų gy-
nybos pareigūnas pasveikino Lietu-
vos planus įsteigti Energetinio saugu-
mo centrą, bet santūriai įvertino gali-
mybę jam suteikti NATO kompeten-
cijos centro statusą.

„Labai gerai, kad Lietuva kuria
nacionalinį Energetinio saugumo
centrą, nes energetinis saugumas yra

svarbus klausimas ne tik Lietuvai,
bet ir Latvijai, Estijai ir kitoms
NATO bei ES šalims”, – sakė JAV gy-
nybos sekretoriaus pavaduotojas
Alexander Vershbow.

Lietuvos Vyriausybė gegužę nu-
sprendė nuo kitų metų Karo akade-
mijos patalpose įsteigti Energetinio
saugumo centrą ir siekti jam NATO
energetinio saugumo kompetencijos
centro statuso. Taip Lietuva ketina sek-
ti Estijos pavyzdžiu, kurioje įkurtas
NATO kibernetinio saugumo centras.

A. Vershbow sakė, kad JAV dar
nėra nusprendusios, ar remti tokio
statuso suteikimą. „Lieka neišspręs-
tas klausimas, ar šis energetinio sau-
gumo centras gali tapti NATO cent-
ru. Mes dar neturime konkrečios
nuostatos, NATO detaliai nesvarstė
šio klausimo. Kad ir kaip būtų,
NATO strateginėje koncepcijoje ener-
getinis saugumas bus įvardijamas
kaip vienas iš ateities iššūkių. Vis dėl-
to šį iššūkį reikia spręsti daugiausia
nacionaliniu lygiu arba tokiose insti-
tucijose kaip ES”, – sakė A. Vershbow.

Šiuo metu projektas pristatomas
kitoms NATO šalims narėms, pra-
šant politinio palaikymo ir siūlant ap-
svarstyti galimybę atsiųsti naciona-
linius specialistus, teigiama nutarimo
projektą lydinčiuose raštuose.

Planuojama, kad centras nagri-
nės iššūkius energetiniam saugumui,
teiks siūlymus dėl projektų įgyvendi-
nimo ir prisidės tarptautinėje erdvėje
prie energetinio saugumo stiprinimo
siūlymų.

Darbo grupės, nagrinėjusios cen-
tro steigimo galimybes, ataskaitoje
tvirtinama, kad Lietuva jau susilaukė
susidomėjimo ir palaikymo iš NATO
administracijos ir šalių narių – Esti-
jos, Lenkijos, JAV, Kroatijos, Rumu-
nijos, Slovakijos, Slovėnijos, Prancū-
zijos, Vokietijos. Ataskaitoje nurodo-
ma, kad centro įkūrimo sumanymas
palaikomas atsižvelgiant į ypatingą
Lietuvos padėtį energetinio saugumo
srityje, Lietuva vadinama „energeti-
ne sala” – praėjusių metų pabaigo-
je uždaryta Ignalinos atominė elekt-
rinė.

JAV gynybos sekretoriaus pavaduo-
tojas A. Vershbow. Scanpix nuotr.

Vilnius, birželio mėn. 8 d. (Del-
fi.lt) – Užsienyje gyvenantis lietuvių
jaunimas iš savo tėvynės šiais metais
gaus pačią mažiausią finansinę para-
mą – tarp 89-ių valstybės finansavi-
mui patvirtintų užsienio lietuvių ben-
druomenių, organizacijų ir lituanisti-
nio švietimo įstaigų projektų tik vie-
nas priklauso užsienio lietuvių jauni-
mo sąjungai. Į projektų atrankos ko-
misijos darbo sudėtį jaunimas taip

pat nebuvo pakviestas.
Gegužės mėn. Užsienio reikalų

ministerijoje (URM) įvykusiame Už-
sienio lietuvių organizacijų projektų
atrankos komisijos posėdyje paskirs-
tyta valstybės parama 2010 metams.
Oficialiai paskelbta, jog šiemet užsie-
nio lietuvių bendruomenių, organiza-
cijų ir lituanistinio švietimo įstaigų
veiklai skirta 260,400 litų. Į komisiją,
priimančią projektų paraiškas, įeina

Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo,
Kultūros ministerijų ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės atstovai, tuo tar-
pu jaunimo sąjungų vadovai į bendrą
darbą nėra kviečiami.

„Iki šių metų į komisijos sudėtį
jaunimo atstovai būdavo įtraukiami,
o šiemet padėtis pasikeitė. Raginame
URM kitais metais įtraukti Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos ir Lietuvo-
je veikiančių jaunimo sąjungų atsto-

vus į konkurso nuostatų ruošimą bei
komisiją, vertinančią projektus”, –
sako Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos (LiJOT) prezidentas Šarūnas
Frolenko.

Pagal URM internetiniame tink-
lalapyje išplatintus duomenis, pa-
raiškas projektų finansavimui gauti
pateikė lietuvių jaunimo sąjungos iš
Estijos, Jungtinės Karalystės, JAV,
Latvijos, Nukelta į 6 psl.
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Š. m. birželio 8 d., antradienį,
Seime nuskambėjus LR Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės me-
tiniam pranešimui, jau pasiro-
dė pirmieji jos kalbos vertinimai.
Jie, žinoma, įvairūs: giriantys,
dėkojantys vadovei už skaudu-
lių įvardijimą ir kritikuojantys,
teigiantys, jog pranešime per
daug imperatyvo, jog nieko nau-
jo iš Prezidentės lūpų neišgirsta.
Pagrindinį dėmesį savo prane-
šime sutelkdama į šiuo metu
Lietuvos valdžios kone visose
srityse pamirštą paprastą žmo-
gų – vienintelį, pasak Grybaus-
kaitės, veiksmų vertinimo matą
– šalies vadovė atkreipė dėmesį
ir į liūdną emigracijos dydį.
Emigraciją – ne kaip ekonominį
reiškinį, o kaip žmogaus ir vals-
tybės santykį. Ji kvietė pažvelgti
tikrovei į akis ir pripažinti, jog
,,žmonės emigruoja ne tik ir ne
tiek dėl ekonominių priežasčių.
Jie išvažiuoja į svetimas šalis, nes
pasijuto svetimi savame krašte”.
Grybauskaitė tai sieja su augan-
čiu žmonių nepasitikėjimu tiek
partijomis, tiek pačia valstybe.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kviečiu visus 11–12 metų skau-
tus ir jūrų jaunius dalyvauti Paskilti-
ninkų kursuose, kurie vyks Rako sto-
vyklos miškuose (Custer, MI) š. m.
vasarą nuo sekmadienio liepos mėn.
11 d. 1 v. p. p. iki penktadienio liepos
mėn. 16 d. 1 v. p. p.

Kursai vyksta skilčių sistema
veiklos metodu. Skautas išmoksta sa-
varankiškai dirbti, tvarkytis ir veikti
glaudžioje skiltyje. Remiamės skau-
tiška dvasia, draugiškumu, naudin-
gumu ir gera nuotaika!

Kursuose:
• vadovauja patyręs, suaugęs

štabas kartu su jaunais vadovais, ku-
rie lankė ir pavyzdingai baigė šiuos

kursus;
• pristatomos pradinės skautiš-

kos žinios, reikalingos kiekvienam
skautui: skautamokslis, kompasas,
laužavedystė, rikiuotės/žygiuotės.

Susidomėję skautai/jūrų jauniai
turi užpildyti šias Rako stovyklos re-
gistracijos anketas (rasti adresu:
www.rakas.org)

1. Rako stovyklos registracijos
lapą;

2. Child Information Record/
Vaiko informacijos lapą;

3. Health History/Sveikatos isto-
riją;

4. LSA Agreement to Release-
Child under 18 years of age/Sutikimą

išleisti vaiką, kuris yra jaunesnis nei
18 metų.

Grąžinkite užpildytas anketas
kartu su 120 dol. mokesčiu (čekiai ra-
šomi ,,Lithuanian Scouts Associa-
tion) iki birželio mėn. 15 d.:

Audra Lintakienė, 3509 Rose-
mear, Brookfield, IL 60513

Kursų skaičius yra ribotas, pri-
imami tik 32 skautai (4 skiltys). Ra-
ginu visus 11–12 metų susidomėju-
sius skautus ir jūrų jaunius kuo grei-
čiau registruotis kursams.

Budžiu!
vyr. sk. s. Audra Lintakienė,

Paskiltininkų kursų vadovė

Mieli Broliai ir Sesės,

„Budėk!” – tai geras patarimas ir
tvirtas įsakymas. Negali žinoti, kas
įvyks, todėl reikia būti pasiruošu-
siam.

Aš į darbą važiuoju dviračiu be-
veik kas dieną. Pažįstami klausia, ką
vežu krepšeliuose, įtaisytuose prie
dviračio. Vežuosi pietus ir užkan-
džius. (Dažnai užkandžiauju skaniais
vaisiais, bet atsiranda ir sausainių,
šokolado ir t.t.) Aiškinu, kad turiu ir
kelis įrankius, lopinių ir t.t. Negali ži-
noti, kas įvyks, todėl reikia būti pasi-
ruošusiam.

Vieną lietingą rytą negreitai suk-
damas kampą, pajutau, kad dviratis
keistai reagavo, bet tuoj susitvarkė.
Nekreipdamas didelio dėmesio toliau
myniau pedalus. Prie sekančio pasi-
sukimo dviratis slydo, bet pajėgiau
išlaikyti pusiausvyrą. Tuoj pat žino-
jau, kad padanga nuleista. Važiuoti
iki darbo buvo likę tik kelios minutės,
lietus lijo, o padangoje dar buvo oro,
tai nutariau nestoti.

Atvažiavęs į darbą pastačiau dvi-

ratį ir nuėmiau ratą. Po stogu išė-
miau padangos kamerą ir ją pripū-
čiau su pompa. Ieškojau skylutės, bet
nesisekė rasti, o oras gana greitai lei-
dosi iš kameros. Vėl pripūtęs pamir-
kiau kamerą baloje, kol pasirodė bur-
buliavimas. Radęs skylutę, užlopiau.
Tada padangos vidinę sieną braukiau
su pirštu ieškodamas skylutės prie-
žasties, kai dyglys man smarkiai įbrė-
žė. Jį iškrapščiau ir nustebau, koks
jis mažas.

Įdėjęs kamerą į padangą, įstačiau
ratą ir pritvirtinau prie dviračio. Ge-
rai, kad vežiausi reikmenis. Išven-
giau didesnių bėdų, nes nepamiršau
skautiško sveikinimo „Budėk!”

Jums pakartoju „Budėk!”, kad
nelaimei įvykus galėtumėte išvengti
didesnių bėdų. Išvykdami iš namų
nepamirškite pasiimti vandens, mo-
bilaus telefono ir t.t. Iškylaudami ne-
pamirškite lietpalčio, pirmos pagal-
bos reikmenų, žemėlapio ir t.t. Negali
žinoti, kas įvyks, todėl reikia būti
pasiruošusiam.

Laimingos kelionės visiems, ku-
rie vyks į IX Dainų šventę liepos mė-

Laiškas iš brolio Tomo
2010 m. birželio mėn.

nesio pradžioje. Toronto mieste su-
stokite LSS „Laužavietėje” – svečių
kambaryje ir pabendraukite su skau-
tais iš viso pasaulio. (Prieš išvažiuo-
dami mašina, patikrinkite alyvą, lan-
gų valymo skystį, padangas, ypatin-
gai atsarginę, kuri dažnai būna už-
miršta automobilio bagažinėje. Ne-
gali žinoti, kas įvyks, todėl reikia būti
pasiruošusiam. ,,Budėk!”)

Konkursas. Nuo š. m. vasario
iki lapkričio mėn. čia rasite klausimų
ir uždavinių iš Brolijos pažangumo
programos. Visi LSS nariai gali daly-
vauti.

Šio mėnesio uždavinys iš skautų
pirmo patyrimo laipsnio programos
16-to punkto – Atlikite gerą darbelį.
Nors pirmo patyrimo laipsnio pro-
grama reikalauja, kad geras darbelis
turėtų užtrukti kelias valandas, šio
konkurso reikalavimas lengvesnis.
Bet koks geras darbelis bus tinka-
mas, bet reikia jį atlikti su darbo ar-
ba pilna uniforma. Nusifotografuoki-
te jį bedarant, parašykite, kodėl pa-
sirinkote tą darbelį ir kokia buvo to
pasekmė. Aprašymą ir nuotraukas
atsiųskite į mano el. paštą: Tomas-
Mya @gmail.com.

Taškai: atliktas geras darbelis
(iki 5-ių taškų); nuotrauka su darbo
arba pilna uniforma (iki 5-ių taškų);
aprašymas (iki 5-ių taškų)

Budėk!
Brolis Tomas

Jei turite klausimų arba pasisa-
kymų, prašom siųsti į šį adresą:

TomasMya@gmail.com
Brolijos vadas,
Tomas Dundzila

Paskiltininkų kursai!
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Gluminantys Izraelio
veiksmai

KÊSTUTIS GIRNIUS

Agresyviais, gal net nusikaltėliškais veiksmais Izraelis kasa sau gi-
lią diplomatinę duobę. Ir kenkia savo pagrindinės sąjungininkės
JAV interesams. Tiesiog sunku suprasti, ko siekė Izraelis savo nu-

tarimu tarptautiniuose vandenyse pulti laivų flotilę, plaukusią į Gazos
ruožą.

Dar ilgai bus ginčijamasi, ar keleiviai ar Izraelio kariai pirmieji grie-
bėsi smurto, bet nėra jokių abejonių, kad karių reakcija buvo nuožmi. Net
devyni keleiviai buvo nužudyti.

Tarptautinė bendruomenė – Europos Sąjunga, Jungtinių Tautų orga-
nizacijos generalinis sekretorius – pasmerkė Izraelio veiksmus. Izraelis
pripratęs prie kritikos, net labai griežtos, ir dažniausiai jos nepaiso. Šį
kartą gali būti kitaip.

Izraelį griežčiausia pasmerkė Turkija, kurios laivai sudarė flotilės da-
lį. Žuvo bent keturi jos piliečiai. Premjeras Redžep Tajip Erdohan apkalti-
no Izraelį „nežmogišku valstybiniu terorizmu”, sakė, kad Izraelis dėl savo
elgesio „neabejotinai turi būti nubaustas”, pareikalavo nedelsiant
nutraukti „‘nežmonišką’ Gazos ruožo blokadą”. Turkija atšaukė tris ben-
dras karines pratybas su Izraeliu. R. Erdohan pareiškė, kad JAV turi rink-
tis ne tarp Izraelio ir Turkijos, bet tarp gėrio ir blogio.

Izraeliui įsipareigojus paleisti sulaikytus aktyvistus, Turkijos pyktis
šiek tiek atslūgo. Bet Užsienio reikalų ministras pasakė, kad santykiai gali
būti normalūs tik po to, kai Izraelis panaikins Gazos ruožo blokadą. Euro-
pos Sąjunga jau kurį laiką reikalauja nutraukti blokadą.

Kovo mėnesį užsienio politikos vadovė Catherine Ashton kritikavo
Izraelio politiką Gazos ruože, dėl kurios smarkiai kenčia vietos palesti-
niečiai. Panašiu metu Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-
moon pasmerkė blokadą, kuri sukelia „nepriimtinas kančias” gyvento-
jams. Praėjusią savaitę Amerikos užsienio reikalų ministrė Hillary Clinton
pasakė, kad padėtis Gazos ruože yra „netvari ir nepriimtina”.

Būtų ironiška, kad kraštutinėms priemonėmis siekdamas atskirti
Gazą, Tel Avivas bus priverstas, nors ir ne tuojau, atšaukti blokadą, tad
suteiks mirtinam priešui ,,Hamas” milžinišką pergalę.

Jau trejus metus smarkiai blogėja Turkijos ir Izraelio santykiai. Tai
gero nežada nei Izraeliui, nei Amerikai. Kadaise Turkija buvo patikimiau-
sias ir įtakingiausias Izraelio partneris musulmonų pasaulyje, dabar ji įsi-
jungė į kritikų, jei ne priešininkų gretas. Dar balandžio mėnesį R. Erdohan
pareiškė, kad Izraelis yra pagrindinė grėsmė taikai Artimuosiuose Ry-
tuose, ir tarptautinė visuomenė turi priversti Izraelį atsisakyti savo bran-
duolinių ginklų, kai siekiama Artimuosius Rytus paversti nebranduoline
zona. Prieš kelerius metus toks pareiškimas buvo neįsivaizduojamas.

Ilgus dešimtmečius Turkija buvo ištikima Vakarų partnerė, viena uo-
liausių NATO narių. Ankaros požiūris į Vakarus dabar yra gerokai skep-
tiškesnis. Ji vykdo savarankiškesnę užsienio politiką, daugiau bendrauja
su tokiomis neutraliomis šalimis kaip Brazilija, net gerina santykius su
Iranu. Turkija priešinasi Amerikos ir ES pastangoms taikyti naujas sank-
cijas Iranui, siekiant priversti Teheraną atsisakyti savo branduolinės pro-
gramos. Tai skatina Iraną nenusileisti.

Taigi, dar viena ironija. Pagrindinis Izraelio strateginis siekis yra už-
kirsti kelią Iranui įgyti branduolinį ginklą. Puldamas Turkijos laivą ir
nužudydamas Turkijos piliečius, jis apsunkino tarptautinės bendruome-
nės pastangas didinti spaudimą Teheranui.

Prieš kelis mėnesius Irako plano architektas generolas David Petraeus
pareiškė, kad Izraelio ir palestiniečių konfliktas didina pavojų Amerikos
strateginiams interesams. Šią akivaizdžią, bet retai viešai reiškiamą tiesą
patvirtino savaitės įvykiai. Izraelio veiksmai apsunkins prezidento Barack
Obama pastangas iš mirties taško išjudinti Izraelio ir palestiniečių taikos
derybas. O jei Washington nepadidins spaudimo Izraeliui keisti Gazos poli-
tiką, nukentės jo patikimumas.
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Izraelio karių išpuolis Vidurže-
mio jūroje prieš humanitarinę pagal-
bą į Gazos ruožą gabenančią laivų
vilkstinę pasaulio spaudoje sulaukė
skirtingo įvertinimo. Vyravo smer-
kiantys pasisakymai, tačiau smerkia-
mi buvo ne tik izraeliečiai, bet ir pa-
lestieniečių draugai. Izraelio veiks-
mus smerkė ne tik antisemitai. Pra-
dėsime nuo piktų pasisakymų Izrae-
lio adresu.

Štai Londono dienraštis „Guar-
dian” rašė, jog „nė vienas vyras ar
moteris tuo laivu neplaukė tam, kad
mirtų, nė vienas nenorėjo mirti, nė
vienas net neįsivaizdavo mirties gali-
mybės. Kiekvienas jų buvo įsitikinęs,
kad yra saugus, kad yra sienų: jei ne
legalumo, tai žmoniškumo, kurių
Izraelis neperžengs. Jie klydo”.

„Už savo darbą Izraelis turės
sumokėti, – tarė Teherano laikraštis
„Aftab Yazd”, – juk Gaza yra pales-
tiniečių pasipriešinimo simbolis.
Gaza yra išlaisvintas žemės ruožas.
Tačiau izraeliečiai nenori, jog pales-
tiniečiai ten gyventų laimingai ir
taikoje, nes tai galėtų tapti pavyzdžiu
palestinietiškam gyvenimui visame
regione.”

Izraelio dienraštis „Jerusalem
Post”, žvelgdamas iš visai kitos
pusės, nesistebėjo, kad „musulmo-
niškų organizacijų kartu su vadina-
maisiais ‘taikos aktyvistais’ surengta
provokacija velniškai pasisekė. Pa-
galiau buvo ir žuvusiųjų. Dabar jie
galės toliau pirštu rodyti į Izraelį ir
padaryti jį atsakingą už ką tik nori.
Flotilę suorganizavo fanatiška turkų
organizacija ir jos partneriai Euro-
poje. Jau prieš išplaukdami jie pakar-
totinai ir įsakmiai skelbė, jog jų tik-
slas – pralaužti Gazos blokadą ir su-
gėdinti Izraelį. Į laivą pasiimtos hu-
manitarinės gėrybės tarnavo tik tam,
kad paslėptų tikrąjį tikslą. Šitiems
veikėjams humanitarinė operacija
išvis nerūpėjo. Jie tik norėjo įvykdyti
arabiškos-europietiškos propagandos
ofenzyvą, kuria siekė paneigti žydų
valstybės teisėtumą, sustiprinti jo
tarptautinį atskirtumą ir sukelti
tarptautinį pasipiktinimą”.

Bet ne visi Izraeliui palankūs
laikraščiai jo karių elgesį šįkart
pateisino, o Gazos blokadą kritikavo
ne tik Izraelio priešai. Štai „The
New York Times” redaktoriai rašė,
jog „prezidentas B. Obama turi nepa-
likti jokių abejonių, kad Izraelio
antpuolis – nepriimtinas, ir reikalau-
ti nešališko tarptautinio tyrimo.
Jungtinės Valstijos turėtų prisijungti
prie kitų nuolatinių Jungtinių Tautų
Saugumo tarybos narių ir spausti
Izraelį nutraukti Gazos ruožo bloka-
dą. Tai sušvelnintų jo gyventojų kan-
čias ir suteiktų daugiau patikimumo
Jungtinėms Valstijoms, norinčioms
izraeliečius ir palestiniečius paska-
tinti siekti taikos susitarimo”.

Kad izraeliečiams nereikėjo ši-
taip pulti laivų, įsitikinęs ir Tel Avivo
dienraštis „Haaretz”. Anot jo, „sau-
gumo tarnybos turėjo pakankamai
laiko išsiaiškinti, kas tiksliai tuose
laivuose buvo ir kokį pavojų jie kėlė.
Jei jūrų pėstininkams tikrai susidarė
įspūdis, kad tie žmonės priešinsis, tai
klausimų kelia būdas, kuriuo į laivus
buvo lipama. Pvz., kodėl nebuvo
įmestos ašarinių dujų bombos prieš
laivą paimant šturmu?”

Panašiai rašė ir Urugvajaus dien-

raštis „Pais”. „Taip, Izraelio pa-
reigūnai išplatino video įrašą, rodan-
tį, kaip kareivius puola žmogaus
teisių aktyvistai. Tačiau to nepakan-
ka, kad pateisintų laivo puolimą. Lai-
vas plaukė tarptautiniuose vande-
nyse, jame esantys žmonės tikriau-
siai buvo neginkluoti. Izraelio kariuo-
menė – viena geriausiai apsiginkla-
vusiųjų pasaulyje, jai reikėjo elgtis
apdairiau ir atsargiau. Be abejo, Iz-
raelis neabejotinai turi teisę ginti
savo teritoriją ir savo piliečius, tačiau
tokie atvejai tik veda prie tarptau-
tinio atskirtumo.”

Stambulo dienraštis „Vatan”
taip pat teigė, jog „Izraelio elgesys
tikrai nepriimtinas. Tačiau kai kurie
aktyvistai sugrįžę padarė pareiški-
mus, kurie verčia susimąstyti. Ne
kiekvienam lemta numirti už Alachą,
sakė kai kurie iš jų. Gal tai buvo tik
fundamentalistai, kurie savo veiks-
mais tenorėjo padaryti propagandą
Dievo valstybės steigimui? O jeigu
jiems rūpi humaniškumas, tai kodėl
jie neprotestuoja prieš tautžudystę
Darfūre?” – klausė Turkijos dien-
raštis.

Kitame dienraščio „Jerusalem
Post” numeryje redaktoriai kaip tik
prakalbo apie menamus ryšius tarp
kai kurių tos vilkstinės dalyvių ir aja-
tolų valdomo Teherano, savo ruožtu
finansiškai remiančio grupę „Ha-
mas”, tiekiančio ginklus grupei
„Hisbollah” ir susibičiuliavusio su
Sirija, artima Turkijos sąjungininke.
Visi jie Izraeliui nelinki nieko gero.

Aišku, to nelinki ir Saudo Ara-
bijos Džidoje leidžiamas dienraštis
„Arab News”. Jis rašė, kad „huma-
nitarinė krizė Gazoje naujojoje istori-
joje į save panašių atvejų neturi, tai
nusikaltimas žmonijai ir žeidžia tarp-
tautinę teisę. Tam turi būti padary-
tas galas. Be to, tarptautinių įstaty-
mų nepaisymas iš Izraelio pusės turi
sulaukti pasekmių. Per ilgai Vakarai
ir ypač Amerika teisino izraeliečių
prievartą ir antipalestinietišką poli-
tiką. Izraelio nusikaltimai jūroje ne-
gali likti nenubausti”.

Jau cituotasis Tel Avivo dien-
raštis „Haaretz” kitame straipsnyje
ragino Izraelį baigti blokadą ir savo
sienas dar labiau sutvirtinti. „Kaip
toks pasitraukimas galėtų įvykti?
Izraelis galėtų tarptautinę bendriją
informuoti, kad jis atsisako atsako-
mybės už Gazos ruožo gyventojus ir
jų gerovę. Siena tarp Izraelio ir Gazos
turi būti užsklęsta. Ten gyvenančių
palestiniečių aprūpinimas ir medici-
nos pagalba turėtų vykti per sieną su
Egiptu ar jūros keliu. Muitų sąjunga
su Izraeliu baigtųsi, ir palestiniečiai
kaldintųsi savo pačių valiutą. Be to,
Izraelis nepaliktų abejonių, kad
įgyvendins savo teisę gintis tikrin-
dama įtartinus krovinius jūroje. Ir jei
būsim iš Gazos ruožo apšaudomi,
ugnį grąžinsime. Jau įrodėme, kad tai
sugebame”, – rašė Izraelio dienraštis
„Haaretz”.

Dienraščio „Washington Post”
apžvalgininkas David Ignatius rašė,
kad užpuldamas pagalbos flotilę Iz-
raelis pastatė į sunkią padėtį, ir jam
būtų pravartu stabtelti ir apsižval-
gyti. Izraelis vis labiau atskiriamas ir
atsiskiria, jis nebesusiderina su savo
sąjungininkais Jungtinėse Valstijose
ir Europoje, įskaitant Turkiją, jos
artimiausią sąjungininką islamiška-
me pasaulyje. Įsikibimas į tokią griež-
tą liniją dėl neįmanomos išlaikyti blo-

DĖL PRIEKAIŠTŲ
IZRAELIUI

kados tik padidina užuojautą Gazos
regionui ir toliau silpnina Izraelio
tarptautinę padėtį.

Visai kitokį požiūrį straipsnyje
„The New York Times” išsakė
Izraelio ambasadorius Washington,
DC Michael Oren. Anot jo, apie šimtą
iš flotilės išlaipintų žmonių, prisis-
tatančių taikos aktyvistais, kišenėse
turėjo didžiulius kiekius pinigų.
Rasta ir tokių panaudotų šovinių,
kokių nenaudoja Izraelio kariai, ir
kitų įkalčių, rodančių, kad „aktyvis-
tai” turėjo teroristinių kėslų. Tik-

rasis blokados pralaužimo tikslas
buvo įgalinti raketų transportą į Ga-
zą iš grupės „Hamas” tiekėjų Sirijoje
ir Irane, – teigė M. Oren ir pridūrė,
kad Izraelis turi teisę ir pareigą
apsiginti. Jo žodžiais, Izraelis kovoja
ne su Gazos žmonėmis, bet su ra-
dikaliuoju režimu, nuvertusiu teisėtą
palestiniečių savivaldą ir įsipareigo-
jusiu siekti Izraelio sunaikinimo, –
rašė Izraelio ambasadorius Ameri-
koje „The New Tork Times”.
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Į Baltimore pagaliau bus atvežta Frank Zappa skulptūros kopija
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Beveik dvejų metų prireikė įdo-
miam projektui įgyvendinti – Balti-
more mieste, Maryland valstijoje, pa-
galiau bus pastatyta muzikanto
Frank Zappa skulptūros, esančios
Vilniuje, kopija.

Šis sumanymas grupei vilniečių,
viešosios įstaigos „Zappart” atstovų,
kilo 2006-aisiais, minint Vilniuje pas-
tatyto paminklo dešimtmetį. 2008-ai-
siais Baltimore lankėsi fotomeninin-
kas Saulius Paukštys ir, apžiūrėjęs
Fells Point rajoną, kur nuolat daug
turistų, šimtai parduotuvių ir kavi-
nių, įsitikino, kad būtent ten būtų
puiki vieta tokiam paminklui atsiras-
ti.

Paminklas JAV roko muzikantui,
gitaristui F. Zappa Vilniuje iškilo
prieš penkiolika metų K. Kalinausko
gatvėje, pačiame Vilniaus centre. Vil-
nius yra vienintelis miestas, kur pas-
tatytas paminklas šiam garsiam roko
muzikantui. Daugeliui šis paminklas
simbolizuoja laisvės dvasią, prie jo
dažnai būriuojasi jaunimas, čia groja-

ma, skaitomos eilės. Paminklas yra
labai populiarus tarp užsienio turis-
tų, kurių dauguma pageidauja jį pa-
matyti.

GABIJA STEPONÈNAITÈ
Specialiai ,,Draugui”

Tvieskė rytinė gegužio saulė.
Geltonas mokyklinis autobusas
riedėjo Čikagos priemiesčio gatvėmis,
pro langą šmėkščiojo sodeliai su
žiedais apkibusiais obelimis, pražy-
dusiomis levandomis, tulpėmis ir
narcizais. ,,Aš čia jaučiuosi laisva”, –
neatitraukdama akių nuo besikei-
čiančių vaizdų, pasakė Suu. Ji tik
prieš tris savaites atvyko į Čikagą po
penkerių metų gyvenimo užtvertoje
pabėgėlių stovykloje Tailande, nes jos
gimtinėje, Birmoje, politiniai nera-
mumai tūkstančius civilių privertė
bėgti į gretimas šalis ieškoti prieglob-
sčio. Tą dieną Suu su kitais imig-
rantais, karo pabėgėliais bei Čikagoje
įsikūrusios nepelno siekiančios orga-
nizacijos ,,Refugee One” savanoriais
vyko į išvyką po Čikagos Botanikos
sodą. Ši išvyka tėra tik vienas iš dau-
gelio renginių ir programų, kurias
organizacija siūlo savo nariams.

,,Mūsų organizacija teikia pas-
laugas žmonėms, atvykusiems gyven-
ti į Ameriką iš įvairiausių pasaulio
šalių, – kalbėjo ,,Refugee One” gene-
ralinis direktorius Greg Wangerin. –
Nors pirmiausia stengiamės padėti
žmonėms, bėgantiems nuo religinio,
politinio ar rasinio persekiojimo, bet
neatsisakome pagelbėti visiems, ku-
rie kreipiasi į mus. Nėra jokio skirtu-
mo, iš kokios šalies žmogus yra
atvykęs ir kiek laiko jis gyvena JAV”,
– sakė jis.

Praėjusį pavasarį ,,Refugee One”
drauge su Balzeko lietuvių kultūros
muziejumi surengė seminarą, aiški-
nantį, kaip įsigyti Illinois valstijos
medicininį draudimą ,,All Kids”, skir-
tą vaikams ir besilaukiančioms mo-
tinoms, nepriklausomai nuo jų imig-
racinės padėties.

Organizacija buvo įsteigta dau-
giau nei prieš dvidešimt penkerius
metus ir daugeliui yra žinoma senuo-
ju pavadinimu – ,,Interfaith Refugee
and Immigration Ministries” (IRIM).
Praėjusį pavasarį organizacija pris-

tatė savo naująjį pavadinimą – ,,Re-
fugee One”.

,,Refugee One/IRIM” pirminis
tikslas buvo padėti įkurdinti Čikago-
je Vietnamo, Irano ir Irako karų
pabėgėlius. Vėliau organizacija padė-
jo apgyvendinti žmones, atvykusius
iš buvusios Sovietų Sąjungos, Rytų
Europos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų
bei Afrikos šalių.

Dauguma teikiamų paslaugų –
nemokamos

Metams bėgant, ,,RefugeeOne/-
IRIM” išplėtė savo veiklą ir įsteigė
švietimo, socialinės bei imigracinės
pagalbos programas. Tarp jų yra pro-
fesinio paruošimo, įdarbinimo pro-
gramos, rengiamos kompiuterio įgū-
džių bei anglų kalbos pamokos, čia
taip pat veikia vaikų būrelis bei mo-
terų paramos grupė.

Centro darbuotojai pataria ir pa-
ruošia dokumentus vyresnio am-
žiaus žmonėms, siekiantiems gauti
invalidumo pažymėjimus bei valstijos
paramą, ,,Medicare” ir ,,Medicaid”
draudimus. Čia bus padėta tėvams,
norintiems gauti Illinois valstijos me-
dicinos draudimus savo vaikams, ne-
priklausomai nuo jų imigracinės pa-
dėties.

,,Illinois valstija turi puikias so-

,,Refugee One” organizacija – nenuilstanti
pabėgėlių ir imigrantų globėja

cialinės paramos programas. Tačiau
daugelis žmonių net nežino, kokios
yra galimybės ir kokia parama gali
būti jiems suteikta. Dabar ben-
druomenėse daug bedarbių, žmonės
gali prarasti savo namus, bet bijo
kreiptis pagalbos, nes nežino, ar gau-
ta parama nepakenks siekiant gauti
JAV pilietybę,” – kalbėjo ,,Refugee
One/IRIM” Viešųjų ryšių vadovas,
Illinois valstijos akredituotas visuo-
meninės paramos teikimo specialis-
tas Oleg Malskiy. Jis pats yra imi-
grantas iš Ukrainos, organizacijoje
dirba jau dešimt metų.

,,Refugee One/IRIM” padeda pil-
dyti imigracinius dokumentus, gauti
žalias korteles ar JAV pilietybę, pasi-
ruošti pilietybės egzaminui, lydi
klientus į pokalbius su imigracijos
pareigūnais. Visos paslaugos yra ne-
mokamos, renkamas tik mažas moke-
stis už imigracinių dokumentų sut-
varkymą.

,,Dažnai žmonės į mus kreipiasi,
kai jau būna pridaryta daug klaidų ir
problemų. Pavyzdžiui, ateina prašyti
pagalbos tada, kai gauna neigiamus
atsakymus iš valdžios institucijų ar
jau būna išleidę visas santaupas mo-
kėdami advokatams. Klaidas ištaisyti
yra kur kas sudėtingiau nei tinkamai
paruošti dokumentus”, – sakė O.
Malskiy. Jis pataria žmonėms nedve-

joti ir kreiptis patarimo. ,,Žmonės nu-
vyksta į Socialinio draudimo įstaigą,
neteisingai užpildo dokumentus ir
gauna neigiamus atsakymus. Todėl
reikia iš anksto žinoti, kaip paruošti
reikiamus dokumentus ir pildyti an-
ketas”, – sakė jis.

,,Refugee One/IRIM” per savo
veiklos metus išplėtojo glaudžius ry-
šius su kitomis ne pelno siekiančio-
mis organizacijomis, valdžios įstai-
gomis, mokyklomis, ligoninėmis,
prieglaudomis bei moterų paramos
organizacijomis. ,,Jei mums paskam-
binęs žmogus negali gauti atsakymo,
mūsų darbuotojai jį nukreips ten, kur
jam bus padėta”, – sakė G. Wangerin.

Kiekvienais metais organizacija
padeda trims tūkstančiams imigran-
tų ir pabėgėlių. 31 ,,Refugee One”
darbuotojai, kurių didžioji dauguma
patys yra imigrantai ar pabėgėliai,
kalba 40 pasaulio kalbomis. ,,Didžioji
mūsų darbuotojų dauguma dirbo
užsienyje ir gerai žino, kokie svarbūs
gali būti vietinių žmonių patarimai
ar pamokymai”, – sakė G. Wangerin,
kuris daugiau nei dvidešimt metų gy-
veno ir dirbo užsienio valstybėse.

Organizacijai talkininkauja 200
savanorių, kurie naujai atvykusiems
žmonėms padeda mokytis anglų kal-
bos, susipažinti su miestu, moko nau-
dotis viešuoju transportu, sumokėti
už sąskaitas ar padeda nuvykti į ligo-
ninę ar valstybinę įstaigą. Kalbėda-
mas apie tai, kas motyvuoja ,,Refugee
One” darbuotojus ir savanorius skirti
savo laiką padėti kitiems, O. Malskiy
pasakė: ,,Malonu matyti besidžiau-
giančius žmones, kai išsisprendžia jų
problemos. Gyvenimas sudėtingas.
Šiandien galbūt viskas gyvenime
klostosi gerai, bet ryt galbūt prireiks
pagalbos. Ir jei žinai, kur kreiptis, tai
yra labai daug”, – sakė O. Malskiy.

Organizacijos adresas:
Interfaith Refugee and Immigra-

tion Ministries, 4753 N. Broadway,
Ste. 401, Chicago, IL 60640-4907;
Phone: (773) 989-5647; Fax: (773)
989-0484; el. paštas: irim@irim.org

Greg WangerinOleg Malskiy

2009 metų birželį Lietuvoje lan-
kėsi F. Zappa šeima – našlė Gail, sū-
nus Dweezil ir dukra Diva Zappa.
Jiems taip pat patiko sumanymas
skulptoriaus Konstantino Bogdano
sukurtos skulptūros kopiją pastatyti
gimtajame muzikanto Baltimore
mieste.

Baltimore miesto valdžia, išgir-
dusi apie vilniečių norą, iš pradžių
gerokai nustebo, kodėl iš menkai pa-
žįstamos šalies atsirado toks pasiūly-
mas. Miestui buvo išsiųstas tuomečio
Vilniaus mero Juozo Imbraso laiškas
su paminklo pristatymu, taip pat Vil-
niaus filharmonijoje įvykusio F. Zap-
pa aranžuotų kūrinių koncerto įra-
šas.

Paminklo pastatymo klausimus
amerikiečiai ilgokai vertino ir aptari-
nėjo. Sumanymą jiems pristatė ir
Baltimore mieste gyvenanti lietuvė
Roma Matiukienė. Apie paminklo pa-
statymą ne kartą rašė JAV spauda,
tikėtasi, kad jis greitai papuoš Bal-
timore, tačiau viskas gerokai įstrigo.

Beveik porą metų 150 kilogramų
sverianti bronzinė F. Zappa galva gu-
lėjo Vilniaus Užupio rajone, nes, pra-

sidėjus sunkmečiui, sumanymo įgy-
vendinimas buvo atidėtas. 300 kilo-
gramų svorio kolona tiek pat laiko
gulėjo Šiuolaikinio meno centre. Tik
visai neseniai Baltimore valdžia pa-
galiau atsiuntė paminklo pastatymo
sutartį, kurioje yra daug įvairių įsipa-
reigojimų, tarp jų – ir suremontuoti
dovanotą paminklą per nurodytą
laiką.

Dabar jau numatyta, kad pamin-
klas Baltimore bus iškilmingai ati-
dengtas šių metų rugsėjo 18 dieną.
Visas iškilmes, taip pat koncertą ren-
gia F. Zappa šeima. Paminklui pa-
rinkta kita vieta, nes aiškinama, kad
Fells Point rajono prekybininkai ne-
pritarė, kad kūrinys ten atsirastų.
Tad dabar F. Zappa iškils prie Balti-
more universiteto bibliotekos.

Siuntų pristatymo bendrovė UPS
apsiėmė nemokamai nugabenti į JAV
visą 450 kilogramų svorio krovinį.
Pagaminti šią amerikiečiams skirtą
dovaną kainavo apie 40 tūkstančių
litų (apie 14,6 tūkstančio dol.). Po
pusę šios sumos skyrė Vilniaus mies-
to savivaldybė ir europarlamentaras
Gintaras Didžiokas.

Šio Vilniuje esančio paminklo kopija
netrukus keliaus į Baltimore, MD.

A. Vaškevičiaus nuotr.
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Antanui Daukantui 2010.06.09 d. šimtas metų

Mano brangus Tėveli,

Sveikinu tave 100-ojo gimtadienio proga ir dėkoju tau už
visokeriopą pagalbą ir paramą, kurią tu man besąlygiškai davei
visą mano gyvenimą.

Labai gailiuosi, kad mano
mama, tavo žmona Emilija ir
mano sesutė Danutė nesulaukė šio
puikaus šimtojo tavo gyvenimo
jubiliejaus.

Tikiuosi, kad Aukščiausiasis
duos tau stiprybės sulaukti dar
daug ateinančių gimtadienių.

Linksmo 100-ojo gimtadienio,
sveikatos ir stiprybės!

Su meile tau linki
sūnus Fredrikas ir Carol

Gegužės 22 d., šeštadienio, rytas
išaušo ūkanotas, smulkiai dulksnojo
lietutis. Waterfall Glen miško parko
prieigose, neišsigandę darganos bū-
riavosi besišypsantys žmonės – visi
jie atsiliepė į Baltijos jėzuitų plėtros
Tarybos narių dr. Mindaugo Vyganto
ir t. Antano Saulaičio, SJ kvietimą
kartu stebėti pavasarinį paukščių
gyvenimą.

Išvykos vadovas – paukščių žino-
vas Tadas Birutis, pirmiausia visiems
patarė, kaip pagal čiulbėjimą surasti
paukštelius bei kaip kitiems paaiš-
kinti jų buvimo vietą. Deja, puikiai
girdimus ir, regis, čia pat esančius
giesmininkus nebuvo lengva išskirti
tankioje lapijoje ar šakų brūzgynėje.
Vos pastebėjęs paukštį T. Birutis
nukreipdavo į jį teleskopinį žiūroną,
kad visi galėtų iš eilės pasigrožėti, ir
tuo pat metu dalijosi savo neišsen-
kančiomis žiniomis apie tą ar kitą
rūšį, spalvas, įpročius ar ypatybes.
Jei paukštelis būdavo nekantrus ir ne
visi dalyviai spėdavo jį pamatyti,
tuomet vadovas atversdavo paukščių
žinyną ir parodydavo paveikslėlį,
pabrėždamas skiriamuosius jo bruo-
žus.

Ramiausias iš sparnuočių tą rytą
buvo mažasis margasnapis kragas,
kuris, lyg jausdamas mūsų dėmesį,
ilgai pozavo, kartas nuo karto paro-
dydamas savo išskirtinį balsą. T. Bi-
rutis ne tik dalijosi enciklopedinėmis
žiniomis, bet ir surasdavo linksmus
palyginimus paukščių balsams, var-

dams ar elgesiui, kuriuos mums vi-
siems buvo daug lengviau įsiminti.
Kai kurie dalyviai nebe pirmą kartą
stebėjo giesmininkus ir patys mielai
dalijosi savo pastebėjimais ar istori-
jomis iš ankstesnių išvykų. Naujo-
kėliai džiaugėsi šviežiais įspūdžiais,
vieno dalyvio žodžiais, per dvidešimt
pirmųjų išvykos minučių sužinoję
apie paukščius daugiau nei per visą
gyvenimą.

Laikas gamtoje prabėgo aki-
mirksniu, ir praalkę paukštinėtojai
vyko lietuviškų priešpiečių, kur prie
stalo gyvai aptarinėjo paukščius ir jų
gyvenimą. Buvo bandoma prisiminti
ir suskaičiuoti, kiek paukščių rūšių
matyta ar girdėta. Bendromis jėgo-
mis suskaičiuotos 37 rūšys, neminint
vėžliukų, vandens gyvačių, bei dauge-
lio draugiškų dviratininkų bei jau-
nųjų skautų. Kai kurie regėti paukš-
čiai buvo rečiau sutinkamų rūšių,
kitus, tokius kaip raudonsparnis tru-
pialas (Redwinged Blackbird), galėjo-
me matyti dešimtimis. Visi vienbal-
siai nutarė, kad išvyką reikėtų pakar-
toti rudenį, kai paukšteliai ruošis
kelionėms į pietus ar žiemojimui na-
muose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems
dalyviams bei savo laiką ir žinias sky-
rusiam T. Biručiui už smagią ir įsi-
mintiną išvyką, tuo pačiu paremiant
Lietuvos jaunimo švietimą Jėzuitų
gimnazijose Vilniuje ir Kaune.

Baltijos jėzuitų plėtros
Taryba

Juodi debesys slenka ant
Švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapijos ir ,,Seklyčios”
ANTANAS PAUŽUOLIS

Sena liaudies patarlė sako, kad
„nauja šluota gražiau šluoja”, bet
daug kas priklauso ir nuo šlavėjo.

Iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos išvyksta buvęs parapijos
klebonas kun. Antanas Markus ir iš-
siveža visus atsivežtus savo asmeni-
nius daiktus: statulas, paveikslus.
Kadangi pagal Vatikano II susirinki-
mą statulos yra nepageidaujamos,
daug bažnyčių jas metė lauk, Šven-
čiausiąjį Sakramentą kišo į užkam-
pius.

Naujasis šios parapijos adminis-
tratorius kun. Jaunius Kelpšas šiuo
metu yra išvykęs atostogų į Lietuvą
ir grįš tik birželio pabaigoje. Jis daug
metų dirbo vikaru buvusioje lietuvių
parapijoje Brighton Park apylinkėje,
kuri dabar yra tapusi meksikiečių
tikinčiųjų parapija. Su šia buvusia
lietuviška parapija kun. Kelpšas yra
labai susigyvenęs. Jam atvykus į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo lietuvišką
parapiją, kurią sudaro tik lietuviškai
kalbantieji, lietuviai, primiršę lietu-
vių kalbą, lietuviškai kalbantys gal
silpnokai, ir parapijiečiai, kalbantys
tik angliškai, reikės prisiderinti prie
pasikeitimų. Ar jam pavyks šią para-
piją pakelti į kažkada pasiektas aukš-
tumas, parodys ateitis. Viskas prik-
lausys nuo pačių parapijiečių veiklos
ir kun. Kelpšo pastangų, užmirštant
turėtą parapiją ir visas jėgas skiriant
tik Marquette Park lietuvių katalikų
parapijai.

Šiuo metu į parapijos kleboniją
yra paskirtas kunigas Mescall iš kai-
myninės Šv. Andriejaus parapijos. Vy-
skupo sumanymu – palaikyti drau-
gystę kun. Jauniui, todėl jis gyvens
mūsų parapijos klebonijoje. Kol nieko
nesame girdėję iš paties kunigo Kelp-
šo, negalime daryti išvadų, bet gir-
dėti raginimas parapijiečiams suda-
ryti parapijos komitetą jau dabar,
prieš atvykstant naujam administra-
toriui.

Prisimenu senos dainos žodžius:
„Kur dingo tie, kurie prieš nieką ne-
drebėjo?”. Ar neatėjo laikas burtis,
siekiant šią parapiją išlaikyti, nes
daugelis buvusių kun. Markaus talki-

ninkų sugrįš į savo amerikietiškas
parapijas. Reikės daug naujų rankų
parapijai išlaikyti, pvz., pinigų rinkė-
jų, asmenų, padėsiančių rengti kavos
pasisėdėjimus, gautoms įplaukoms
skaičiuoti ir daugeliui kitų darbų.
Kun. Jaunius yra pasakęs, kad admi-
nistruosiąs parapiją tik parapijos ko-
miteto padedamas. Asmenys, laukę
pasikeitimų, turėtų pradėti organi-
zuoti tokį komitetą.

* * *
Atrodo, kad ne kiekvienas pasi-

keitimas visada yra naudingas. Išvy-
kus iš „Seklyčios” ilgametei restora-
no virėjai, o naujajai nesugebėjus pa-
tenkinti lankytojų, ,,Seklyčios” val-
gykla yra prie uždarymo ribos. Inž.
Juozui Polikaičiui išėjus iš Lietuvių
Bendruomenės Socialinių reikalų ta-
rybos pirmininko pareigų ir iki šiol
nesuradus jam pamainos, ,,Seklyčia”
liko be atsidavusio vadovo.

„Seklyčia” labai reikalinga apy-
linkėje dar likusiems lietuviams, ypač
po lietuviškų pamaldų. Teko nugirsti,
kad JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkas Vytautas Maciūnas kalbasi su
Polikaičiu, bet kol kas pasikeitimų
nematyti. Ar „Seklyčią” ketinama už-
daryti? Ką veikia JAV LB taryba ir
jos pirmininkas?

Miško ir Dievo paukšteliai

NUOMONĖNUOMONĖ

Joe Kulys nuotr.

Vadovas Tadas Birutis aiškina skiriamuosius stebėto paukščio bruožus Daliai
Cidzikaitei, Ritonei ir Teodorui Rudaičiams, dr. Leonidui Ragui ir Violetai Va-
laitytei. dr. Mindaugo Vyganto nuotr.

Dalis paukščių stebėtojų, (iš kairės): Ritonė Rudaitienė, Dalia Cidzikaitė, Ma-
rytė Černius, t. Antanas Saulaitis SJ, Vida Gilvydienė, Teodoras Rudaitis, dr.
Leonidas Ragas, Violeta Valaitytė ir vadovas Tadas Birutis.

D. Paulauskienės nuotr.
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Kaunas tvarko li∆ties padarinius
Kaunas, birželio 8 d. (ELTA) –

Liūties padarinių sutvarkymas Kau-
nui gali kainuoti apie 0,5 milijono
litų, tačiau Kauno miesto valdžia ne-
nusprendžia, iš kur tam gauti lėšų.

Tiesa, ji išsiaiškino, jog kreiptis
pagalbos į Vyriausybę būtų galima tik
tada, jei Kaune tektų skelbti ekstre-
malią situaciją. Iki to nebuvo prieita,
nors birželio 3 dienos vakare įsismar-
kavus stipriam lietui ir transporto, ir
žmonių judėjimas mieste buvo susto-
jęs. Dėl liūties sutriko transporto eis-
mas ne tik mieste, bet ir Kauno pa-
kraštyje esančiuose Amaliuose, kur

sodų bendrijoje žmonės nuolat gyve-
na nuosavuose namuose, dėl užsi-
kimšusios vandens pralaidos teko 9
žmones iškeldinti iš jų būstų.

Tąkart visą naktį lijęs lietus
miestui padarė nemažai nuostolių:
nuokalnėse susidarė žemių ir žvyro
nuošliaužos, dėl per didelio kiekio
vandens kai kurie keliai tapo neišva-
žiuojami, įsmego gatvės. Iki šiol
mieste atliekami įvairūs tvakymo
darbai. Iš vienos medžio prispaustos
mašinos gelbėtojams teko išlaisvinti
ja važiavusius žmones.

LiJOT: užsienio lietuvi¨ jaunimo veiklai
skirta mažiausia parama

Užsienieçiai dažniausiai îsivaikina
specialiû poreikiû vaikus iš Lietuvos

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

SSSSppppoooorrrrttttaaaassss

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) –
Dauguma užsieniečių įvaikinamų
vaikų iš Lietuvos yra specialių porei-
kių, pranešė Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Tar-
nybos duomenimis, iš pernai užsie-
niečių įvaikintų 146 vaikų iš Lietu-
vos daugiau nei 100 buvo specialių
poreikių. 

Didžiąją dalį mažų ir sveikų ma-
žylių įsivaikina patys lietuviai, todėl
šalyje vis mažėjantis galimų įvaikinti
vaikų skaičius užsieniečiams palieka
galimybę įvaikinti tik specialių porei-
kių vaikus – vyresnius nei 8 metų, tu-
rinčius rimtų sveikatos sutrikimų ar
iš didelių brolių ir seserų grupių. 

Pasak Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos, kitų

valstybių piliečių šeimos greičiau
įvaikina tik tuo atveju, jei jos ryžtasi
priimti iš karto tris ar daugiau vaikų. 

Šiuo metu Lietuvoje akredituota
13 užsienio įvaikinimo organizacijų,
kurių 4 yra Italijos, 3 JAV ir po 1 Šve-
dijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispani-
jos, Naujosios Zelandijos ir Kanados.
Daugiausia lietuvaičių įvaikina Itali-
jos, JAV ir Prancūzijos šeimos. Dėl
įvaikinimo mūsų šalyje nuolat gyve-
nantys užsienyje Lietuvos piliečiai,
sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietu-
vos pilietis, o kitas – užsienietis, ir
užsieniečiai turi kreiptis į tos šalies
centrinę įvaikinimo instituciją arba
organizaciją, įgaliotą veikti vykdant
tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje.

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) –
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija
(URM) pripažįsta, kad problemų dėl
ambasadose Airijoje sudarytų san-
tuokų pripažinimo greitai išspręsti
nepavyks. 

„Ambasadose jau sutuoktų porų
padėtis Airijos institucijų suvokiama
kaip problema, kuri bus deramai nag-
rinėjama ir sprendžiama. Airijos vy-
riausybė yra susirūpinusi šiuo klau-
simu, tačiau jis yra labai sudėtingas,
ir jo sprendimo paieškos užtruks”, –
padėtį komentavo ministerija. 

URM sako klausimą dėl Lietuvos
ambasadoje Dubline sudarytų san-
tuokų nepripažinimo Airijoje kelianti
aukščiausiu lygiu. Lietuvos ambasa-
dorius Vidmantas Purlys aptarė šį
klausimą su Airijos socialinės apsau-
gos ministru, kuris pranešė, kad Ai-
rija ir toliau nepripažins ambasadose
registruojamų santuokų.

Gegužę Airijoje viešėjusi Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė
kreipėsi į šios šalies premjerą dėl ga-
limybės šioje šalyje pripažinti teisė-
tomis tas santuokas, kurios yra re-
gistruojamos Lietuvos konsulinėse
atstovybėse. 

Kovo pradžioje Airija, kurioje yra
gausi lietuvių bendruomenė, pranešė,
jog užsienio ambasadų Airijoje įre-
gistruotos santuokos nėra pripažįs-
tamos Airijoje kaip teisėtos, nes, va-
dovaujantis Airijos teisės aktais, kon-
suliniai pareigūnai nėra priskiriami
prie įgaliotų pareigūnų, galinčių
tuokti poras Airijoje.

Šios šalies pareigūnai ne kartą
yra patvirtinę, jog nagrinėja, kaip pa-
dėti santuokas atstovybėse įregistra-
vusioms poroms, tačiau tai sudėtin-
gas klausimas, reikalaujantis Airijos
teisės aktų keitimo.

Susituokusiems ambasadoje Airijoje
– nesibaigiantys rùpesçiai

Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) – Ku-
nigaikštienės, karalienės Barboros
Radvilaitės asmenybei ir jos atspin-
džiams Lietuvos kultūroje skirta nau-
ja profesorės Viktorijos Daujotytės
knyga ,,Arčiau Lietuvos”. Lietuvos
dailės muziejaus išleistoje gausiai
iliustruotoje filologinėje studijoje pa-
teikiami visi žinomi B. Radvilaitės at-
vaizdai, jos artimųjų ir giminių portre-
tai, rūmų piešiniai. Pusę knygos su-
daro V. Daujotytės tekstas, pasak au-
torės, pirmuoju savo pavidalu para-
šytas daugiau kaip prieš 10 metų.
Profesorė primena trumpą ir trapią B.
Radvilaitės gyvenimo liniją. 

2020-aisiais bus minimas B.
Radvilaitės gimimo 500 metų jubi-
liejus. 

Vilnius, birželio mėn. 8 d. (Delfi.lt) – Šanchajuje, kur vyksta pasaulinė
paroda „Expo 2010”, Lietuvos paroda sulaukė milijoninio lankytojo. Milijono
lankytojų Lietuva sulaukė šiek tiek daugiau nei per mėnesį, todėl numatoma,
kad per pusmetį mūsų šalies parodą aplankys beveik dvigubai daugiau žmo-
nių, nei buvo tikėtasi anksčiau. Milijonine Lietuvos paviljono lankytoja tapusi
kinė Che Lili prisipažino, kad apie šalį žino nedaug, tačiau kartą yra stebėjusi
ir žavėjusis krepšinio varžybomis, kuriose žaidė lietuviai. Ypatingajai Lietuvos
parodos viešniai surengta speciali ekskursija po mūsų šalies parodą, įteiktos
simbolinės atsiminimo dovanėlės. Kasdien Lietuvos paviljone apsilanko apie
37,000 lankytojų. Daugiau informacijos apie Lietuvos dalyvavimą ,,Expo-
2010” parodoje galite sužinoti adresu www.expo2010.lt.           Delfi.lt nuotr.

V. Daujotytės knygos viršelis.  
ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) – Lie-
tuvos stipruolis Žydrūnas Savickas Ai-
rijoje vykusiame galiūnų Čempionų
lygos varžybų etape pasidalijo pir-
mąją vietą su anglu Terry Hollands.
Abu galiūnai surinko po 62 taškus.
34-erių metų lietuvis ir 31-erių metų
anglas laimėjo po tris rungtis, dvie-
jose buvo antri, o vienoje – ketvirti.
Teisėjai pirmąją vietą skyrė abiems
atletams. Tai pirmasis toks atvejis per
trejų metų Čempionų lygos varžybų
istoriją. Trečiąją vietą užėmė latvis
Agris Kazelniks, surinkęs 51 tašką.
Ketvirtoje vietoje – rusas Aleksandr
Kliušev (48 tšk.), penktoje – ameri-
kietis Travis Ortmayer (42 tšk.). Var-
žybose, kurias sudarė šešios rungtys,
dalyvavo dvylika galiūnų.

Atkelta iš 1 psl.
Vokietijos, tarp jų – ir Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjunga. Finansavimą
vienam projektui gavo tik Jungtinės
Karalystės lie-tuvių jaunimo sąjunga
(JKLJS) ir po-ra ne Lietuvoje
veikiančių jaunimo susivienijimų –
Latvijos lietuvių jaunimo ben-
druomenė ir Cleveland (JAV) jauni-
mo tautinių šokių grupė „Švyturys”. 

LiJOT prezidentas Šarūnas Fro-
lenko stebisi, kodėl šiemet tiek mažai
dėmesio skirta užsienio lietuvių jau-
nimo sąjungoms: „Emigracijos mas-
tai šiandien itin dideli, labai daug
jaunų žmonių išvyksta mokytis ir
dirbti už šalies ribų. Tokiu metu vals-
tybė turėtų būti suinteresuota remti
jaunimo sąjungas, nes efektyvi jų
veikla gali padėti mūsų tautiečiams
išlaikyti lietuvybę, palaikyti bendra-
vimą ir domėjimąsi Lietuva. Galiau-
siai, esant stiprioms jaunimo sąjun-
goms, Lietuva per jas galės palaikyti
ryšius su savo piliečiais.”

JKLJS Birmingemo prezidentė

Agnė Selemonaitė taip pat pabrėžia
būtinybę remti Lietuvos jaunimo, gy-
venančio užsienyje, veiklas: „Jauni-
mas yra ta išeivijos dalis, kuri dar
realiai svarsto grįžimo galimybes, to-
dėl jų sumanymai ir projektai dau-
giausiai susiję su Lietuvos ateitimi ir
turi išliekamąją vertę. Stengiamės
padėti jauniems specialistams grįžti
ir įsilieti į Lietuvos darbo rinką, taip
pat siekiame, kad užsienyje gyvenan-
tis jaunimas neatitrūktų nuo Lietu-
vos politinio, kultūrinio ir ekonomi-
nio gyvenimo. Deja, matome, kad
daugiausia atrinktų projektų susiję
su tėvynės ilgesiu ir prisiminimais, ir
neatspindi tikrosios emigracijos pa-
dėties.”

Dauguma paramą gausiančių
paraiškų yra pateiktos skirtingų už-
sienio lietuvių bendruomenių. Visą
informaciją apie pateiktus ir finan-
suojamus projektus galima rasti
URM internetinio puslapio „Parama
užsienio lietuvių organizacijoms”
skiltyje. 
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BRIUSELIS
Šešiolika euro zonos šalių finan-

sų ministrus vienijanti Eurogrupė
pirmadienį pritarė Estijos narystei
euro zonoje. Estija nuo 2011 m. sau-
sio 1 d. taps vienuoliktąja euro zonos
nare”, – pranešė Eurogrupės pirmi-
ninkas Jean-Claude Junker. Komi-
sijos pirmininkas Jose Manuel Bar-
roso pabrėžė, kad Estijai nebuvo pa-
daryta jokių nuolaidų, ji atitinka
visus Mastrichto sutarties kriteri-
jus.

KOPENHAGA
Danų dailininkas Kurt Wester-

gaard, išgarsėjęs visame pasaulyje
pranašo Mahometo karikatūromis,
pranešė paliekąs darbą laikraštyje
,,Jyllands-Posten”. Danų dailininkas
išreiškė viltį, kad jo pasitraukimas
sugrąžins ramybę jo kolegoms, dir-
bantiems dienraštyje. Pranašo Maho-
metų karikatūrų paskelbimas Dani-
jos dienraštyje 2005 m. supurtė Da-
nijos santykius su islamiškuoju pa-
sauliu.

BERNAS
Šveicarijos parlamentas atsisakė

Jungtinių Valstijų valdžiai perduoti
informaciją apie stambiausio šalyje
banko UBS klientus, kurie Jungti-
nėse Valstijose įtariami mokesčių
vengimu. Praėjusių metų rugpjūtį
JAV ir UBS susitarė, kad bankas pa-
teiks Amerikos institucijoms duome-
nis apie 4,450 klientų amerikiečių,
kurie įtariami vengiantys mokėti mo-
kesčius. Šis susitarimas tapo pirmu
tokiu įvykiu bankų paslaptis ger-
biančioje Šveicarijoje.

BERLYNAS
Vokietijos vyriausybė parengė

biudžeto išlaidų mažinimo programą,
kuri turi padėti per ateinančius 6
metus sutaupyti maždaug 80 mlrd.
eurų, pranešė Vokietijos kanclerė
Angela Merkel. Vokietijos valdžia
ketina mažinti išlaidas socialinėms,
bedarbių ir šeimos palaikymo pro-
gramoms. Be to, numatoma mažinti
gynybos išlaidas, taip pat apsvarstyti
galimybę karių skaičių sumažinti
maždaug 40,000, ir tai leis vien tik

ateinančiais metais sutaupyti maž-
daug 11,2 mlrd. eurų.

***
Vokietijos oro bendrovės ,,Luf-

thansa” generalinis direktorius Wolf-
gang Mayrhuber pareikalavo, kad
Europos Sąjunga (ES) atlygintų oro
bendrovėms nuostolius, patirtus
Islandijoje išsiveržus Eijafjatlajo-
kudlio ugnikalniui. ,,Buvome privers-
ti atšaukti skrydžius, nors tam ne-
buvo būtinybės”, – per Tarptautinio
oro transporto asociacijos surengtą
spaudos konferenciją sakė V. Mayr-
huber.

MADRIDAS
Ispanijos viešojo sektoriaus dar-

buotojai streikuoja, protestuodami
prieš vidutinišką 5 proc. atlyginimų
mažinimą, kuris turi būti vykdomas
nuo šio mėnesio. Atlyginimų mažini-
mas yra dalis vyriausybės ribojamųjų
priemonių, kurių tikslas – sumažinti
šalies biudžeto deficitą, išaugusį per
beveik dvejų metų trukmės ekono-
minį nuosmukį. 

VARŠUVA
Lenkijos užsienio reikalų minis-

terijos diplomatinio protokolo direk-
torius Mariusz Kazana buvo vienas iš
dviejų pašalinių asmenų, užėjusių į
prezidento lėktuvo lakūnų kabiną,
kaip užfiksavo garsų įrašymo įranga,
vadinamoji ,,juodoji dėžė”. Anksčiau
nustatytas, kad kitas pilotų kabinoje
buvęs pašalinis žmogus – generolas
Andrzej Blasik. 

MASKVA
Keturi Rusijos Gynybos minis-

terijos kariškiai iš Maskvos karinės
apygardos buvo sulaikyti dėl įtarimų,
kad pavogė pinigus iš vieno Lenkijos
prezidento Lech Kaczynski lėktuvo
avarijos metu Smolensko apskrityje
balandžio 10 d. žuvusio Lenkijos de-
legacijos nario sąskaitos. Sulaikytieji
tarnavo viename Rusijos aukščiau-
siosios karo tarybos skyriuje. 

BIŠKEKAS
Kirgizijos teisėsaugos instituci-

joms pavyko sulaikyti 15 snaiperių,
kurie šaudė balandyje į demonstran-
tus prie Vyriausybės rūmų. Per ba-
landžio 7 d. įvykius daugiau kaip 90
žmonių žuvo, per 1,000 buvo sužeis-
ti. 

„The Washington Post”: Turkija
tampa vis labiau propalestinietiška

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) –
Premjero Vladimir Putin pavaduo-
tojas pažadėjo, kad Rusijos ekono-
mikos nugarkaulis bus monopolijos.
Sykiu, pridūrė pirmasis vicepremje-
ras Igor Šuvalov, valdžia mėgins
naujais įstatymais priversti „Gaz-
prom”, ,,Transneft”, Rusijos geležin-
kelius ir kitas didžiąsias monopolijas
netrukdyti plėtotis smulkiajam ir
vidutiniam verslui Rusijoje. 

Pasak I. Šuvalov, vyriausybė ne-
ketina smulkinti monopolijų, nes
pavojingos jos tik tuo, kad trukdo plė-
totis smulkiajam ir vidutiniam vers-
lui, o tai lengva ištaisyti įstatymais. 

„Kuo mums pavojingos stambios
bendrovės? Tuo, kad jos diktuoja
sąlygas nedidelėms. Mums reikia to-
kių rinkos plėtojimo principų, ku-
riems esant mažos bendrovės bus ap-
gintos nuo didelių”, – Federalinės
antimonopolinės tarnybos kolegijoje
sakė I. Šuvalov. 

Tarp stambiųjų pasaulio ekono-
mikų Rusija daugiau nei kitos nu-

kentėjo nuo krizės, ir biudžeto defi-
citui uždengti vyriausybė turi surasti
būdų, kaip pusantro karto padidinti
iždo pajamas. 

Ieškodami mokesčių mokėtojų
pareigūnai prisiminė konkurenciją ir
smulkųjį verslą – parengė du anti-
monopolinių įstatymų papildymus ir
nukreipė žvilgsnį į jų pačių kon-
troliuojamas milžiniškas monopo-
lijas. 

I. Šuvalov viršininkas V. Putin
pernai rudenį sakydamas programinę
kalbą valdžios partijos „Vieningoji
Rusija” suvažiavime įpareigojo mo-
nopolijas veikti veiksmingai ir skaid-
riai bei pašalinti galimybes korupci-
jai. Šių metų gegužę jis sugrįžo prie
monopolijų temos, pažadėdamas jas
pertvarkyti. 

I. Šuvalov nuramino monopoli-
ninkus, pareiškęs įsitikinimą, kad jie
nekalti dėl Rusijos ekonomikos bėdų. 

„Kaip ir anksčiau, didelis mono-
polinis veiksnys tenka mūsų struk-
tūrinėms monopolijoms – Rusijos
geležinkeliams, ‘Gazprom’, vamzdy-
nų bendrovėms. Pas mus tokių mono-
polijų daug. Yra federalinių, yra re-
gioninių. Bet apskritai ekonomika
kenčia ne nuo to, kad yra šios mo-
nopolijos, o veikiau nuo to, kad mūsų
ekonominė sistema neturi normalios,
sveikos aplinkos remti konkurenciją
šalyje”, – sakė jis. 

„Ir tai didžiausi liga, todėl užuot
kovojus su natūrialiomis monopoli-
jomis, reikia sukurti daugiau įrankių,
kad niekas negalėtų trukdyti kon-
kurencijos plėtrai Rusijos Federa-
cijoje”, – sakė I. Šuvalov. 

Rusijos valdžia rinksis monopolinê
ekonomikâ

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Vilnius, birželio 8 d. (Delfi.lt) –
Neseniai Stambule įvykusi demons-
tracija prieš Izraelio įvykdytą Tur-
kijos laivo, gabenusio humanitarinės
pagalbos siuntą į Gazos ruožą, užgro-
bimą neatitinka Vakaruose įsigalėju-
sio Turkijos kaip pasaulietinės vals-
tybės bei Izraelio ir JAV draugės
įvaizdžio, rašo „The Washington
Post”. 

Turkija stiprina ryšius su regio-
no islamiškomis vyriausybėmis, tam-
pa vis labiau propalestinietiška ir
mėgina pasipriešinti naujų JTO
apribojimų Iranui įvedimui, rašo
straipsnio autorė Mary Beth She-
ridan. Tai kelia susirūpinimą ir šalies
viduje, ir užsienyje: nejaugi Turkija
gręžiasi nuo Vakarų?

Turkijos islamistinės pakraipos
vyriausybė tai neigia, tačiau kai kurie
specialistai tvirtina, kad viskas daug
sudėtingiau – ši NATO narė, kurios
ekonomika ir vadovų pasitikėjimas
savimi auga, tampa regionine jėga su
vis labiau nepriklausoma užsienio
politika.

Turkija nori tapti svarbia žaidė-
ja, sako Carnegie fondo specialistas
Turkijos klausimais Henri Barkey.
Jis mano, kad turkai pernelyg susi-
reikšminę.

Turkijos vadovai savo užsienio
politiką vadina „jokių problemų su
kaimynėmis”. Šalis pagerino santy-
kius su tokiomis buvusiomis prieši-
ninkėmis, kaip Sirija, kuri teikė prie-

globstį kurdų kovotojams, ir Iranas,
kurio Turkija anksčiau vengė dėl jo
gebėjimo eksportuoti islamo radika-
lizmą, rašo leidinys.

Barcin Yinanc iš angliško Tur-
kijos leidinio „Hurriyet Daily News
and Economic Review” teigia, kad
Turkijos įtaka tarptautinėje arenoje
neišvengiamai stiprės, turint ome-
nyje jos geopolitinę padėtį ir naują
svorį, kaip vienos ir dvidešimties
pagrindinių pramoninių valstybių.

Ankstesnės pasaulietinės vy-
riausybės, kurios pradėjo ekonomi-
kos liberalizavimo procesą, atsargiau
vykdė užsienio politiką, pabrėžia B.
Yinanc. 

„Naujoji vyriausybė nuo ankstes-
nių skiriasi ideologiniu atspalviu”, –
pareiškė ji.

Neseniai paskelbtame pranešime
apie Turkijos politiką teigiama, kad
nuostata „jokių problemų su kaimy-
nėmis” yra prieštaringa, turint ome-
nyje nesutarimus visame regione.

„Gerindama ryšius su vienomis
valstybėmis, Ankara sudarys kliūtis
savo pačios ryšiams su kitomis
valstybėmis”, – teigiama Turkijos ir
kitų šalių akademikų, dirbančių Wa-
shington transatlantinėje akademi-
joje, pranešime.

Istoriškai Izraelį ir Turkiją siejo
artimi ryšiai, tačiau, pagerėjus san-
tykiams su kaimynėmis, Turkijai ne-
bereikia Izraelio paramos, teigia spe-
cialistai.

Tarp stambiųjų pasaulio ekonomikų
Rusija daugiau nei kitos nukentėjo nuo
krizės, ir jos vyriausybė turi surasti
būdų, kaip padidinti iždo pajamas. 

Tomas Urbelionis/BFL nuotr.
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Besiruošiant mirti
ilgai gyvensiu

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

Linksmiausias gyvenimas yra
kaime. Nors reikia daug dirbti dieną
ir naktį – visada. Naktį reikia arklius
prižiūrėti, saugoti nuo vilkų. O kas
naktį yra gražiausia – tai mėnulis ir
žvaigždėtas dangus.

Švenčionyse 7 metus praleidau
gimnazijoje. Per tuos metus stengda-
vausi atlėkti šeštadieniais į Murmas.
Tai man būdavo lyg ir atostogos. Be-
veik visi mokiniai gyvendavome ben-
drabutyje, tai visi eidavome į bažny-
čią. Dažnai eidavome su muzika vie-
nuoliktą valandą. Nors buvo už-
drausta, po Mišių dažnai giedoda-
vome Lietuvos Himną. 

Dekanas ir kitas kunigas per
Mišias klausydavo žmonių išpažin-
ties. Vieną kartą per Mišias klūpėjau
ir girdėjau, kaip dekanas moterį barė,
kad jam moterėlė nekalba į ausį.  Aš
sau pagalvojau, jei aš būčiau kunigas,
tai moterėlių nebarčiau, jei jos ne-
pataiko per langelį kunigui kalbėti. Ir
ta mintis pagavo mane, kad aš turiu
būti kunigas.

Gegužės 3 dieną – didelė lenkų
šventė. Švenčionių miesto didžiąja
gatve žygiavo didelis pulkas kariuo-
menės. Toje gatvėje turėjo praeiti pro
mūsų mokyklos namą, kurio langai
yra arti kelio. Vienas mokinys, vardu
Juozas, ant mokyklos lentos prie lan-
go nupiešė lietuvių Vytį (Valstybės
simbolį) – raitelį, kuris užmetęs vir-
vutę ant lenkų valstybinio simbolio –
erelio – jį smaugia. Rytojaus dieną
atėjo pas mokyklos direktorių du
lenkai. Vienas kareivių pulkininkas,
kitas – miesto atstovas. Jie pareiškė
direktoriui, kad mokykla labai nusi-
kalto visai valstybei ir papasakojo,
kas buvo prie lango ant lentos išpai-
šyta. Direktorius pasiaiškino, kad jis
nieko apie tai nežinojo. Lenkai parei-
kalavo, kad nusikaltėlis būtų pašauk-
tas į teismą. O jis jau buvo Lietuvoje,
Alytaus mokykloje. Mokiniai jį ant
rankų nešiojo, o kai čia sugrįžo turėjo
du mėnesius kalėjime sėdėti.

Per atostogas nuvažiavom pas gi-
mines, kurie gyveno arti Lietuvos

sienos, netoli Linkmenų bažnyčios.
Su mano gimine Juozapuku dažnai
nueidavom prie sienos pažiūrėti, kaip
lietuviai vaikšto pasienyje. Sekma-
dienį po Mišių sužinojome, kad po
pietų, pirmą valandą, bus leista susi-
tikti žmonėms iš abiejų pusių. Žmo-
nių abiejose pusėse buvo labai daug.
Man pasisekė – labai greitai susitikau
tetą, mamos seserį. Abudu nuskubė-
jom nusipirkti šilkinių medžiagų, nes
lenkų pusėje buvo pigiau nei Lie-
tuvoje.

Jau anksčiau norėjau patekti į
Marijampolę Lietuvoje, nes ten jau
buvo mano skautų draugas Juoda-
galvis, kuris nuvažiavo kaip skau-
tininkas dalyvauti skautų subuvime
ir nebegrįžo pas mus į gimnaziją.
Teta man patarė pabūti pas ją bent
keletą dienų. Pas tetą negalėjau už-
migti visą naktį – rūpėjo man patekti
į Marijampolę. Rytojaus dieną viską
išpasakojau. Su savimi neturėjau nė
cento. Tetos vyras Guiga nutarė nu-
vežti mane į autobusų stotį, iš kur jie
važiuoja į Kauną, o nuvažiuoti į Mari-
jampolę gavau keletą litų. Gana grei-
tai atvykome į Kauną. O į Marijam-
polę važiavo būrys pavasarininkų, tai
ir aš prisidėjau prie jų. Vėlai naktį
pasiekėme Marijampolę. Visi ėjo ir aš
ėjau su jais. Priėjome kažkokį kluo-
ną, kuriame buvo daug šieno. Visi su-
gulėm. Aš nei valgęs, nei gėręs greitai
užmigau. Vėlai ryte visi atsibudom,
jau buvo sekmadienis. Visi nuėjome į
bažnyčią išklausyti šv. Mišių. Visos
pamaldos užtruko dvi valandas. Kai
visi vienuoliai ėjo į vienuolyną, ir aš
įsmukau į vidų per tas pačias duris.

• • •
Norint vienuolyne gyventi, pir-

miausia reikia atlikti noviciatą, kuris
man buvo labai sunkus. Kelis iš mies-
to mirusius turėjome nunešti į kapus.
Aš neturėjau paltuko. Tai sušaldavau
bažnyčioje ir lauke. Visai man netikė-
tai uždėjo pareigą antrame namo
aukšte išlupti bent pusantro metro
skylę lubose, per kurią reikės drabu-
žius sudėti. Aš dirbau dvi savaites
labai prastu oru. Pradėjau kosėti su

krauju. Mokiausi dvi kalbas: prancū-
zų ir graikų. Buvau perskaitęs knygą
apie šventą Teresėlę, kuri man labai
patiko. Pradėjau melstis ir prašyti,
kad Ji man sulaikytų kosėjimą krau-
ju. Jau buvo šiltas pavasaris, kai  so-
de, prie bičių avilio, sėdėdamas skai-
čiau Šv. Teresėlės knygą ir visiškai
nustojau kosėti. Tapau linksmas ir
sveikas. Besiruošiant greitai mirti
galiu dar ilgai gyventi.

Įstojimas į Marijonų vienuolyną
man sunaikino dvejus metus, nors
mokyklos direktorius kun. Totoraitis
po egzaminų bandė mane įkalbėti tik
prarasti vienerius metus. Man buvo

svarbu, kokie bus klasės mokiniai.
Jau turėjau gerus draugus savo pa-
sirinktoje klasėje. Rugsėjo pabaigoje
prasidėjo mokslo dienos. Trečią dieną
atėjo į klasę daktaras su keistais įran-
kiais ir pradėjo tyrinėti kiekvieno
mokinio sveikatą. Pabaigęs mane
apžiūrėti sustojo ir giliai atsiduso.
Mokiniai pradėjo šaukti: „Daktare,
nepaisykit, mes Rimšą gražiai palai-
dosim.”  Daktaras atsakė: „Aš visose
klasėse neradau tokių gerų plaučių ir
tokios sveikos širdies.” Kažkas iš
kampo atsiliepė: „Tada mums bus
geras bėgikas.”Kun. Viktoras Rimšelis ir kun. Kęstutis Trimakas 1976 m. 

Jono Kuprio nuotr. ,,Draugo” archyvas

EDMUNDAS SIMANAITIS

Sveikintinas marijampoliečių 
sumanymas

LPKTS Marijampolės padalinio
pir mininkas V. Agurkis gegužės 28 d.
su organizavo Marijampolėje renginį,
skir tą Tauro apygardos partizanų lai -
k raščių istorijai. 

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje
prieš pamaldas buvo perskaitytos pa -
var dės ir slapyvardžiai laisvės kovo -
to jų, 1948–1949 metais žuvusių ko vo -
se su sovietiniu okupantu, priešo ne -
laisvėn patekusių ir čekistų nu kan -
kintų tardymo metu, taip pat mi ru sių
GULAG’e. Sovietams ir vėl oku pavus
Lietuvą, Tauro apygardoje lais vės
kovos tęsėsi iki 1952 m. 

Po pamaldų susirinkusieji ap lan -
kė tris vietoves, kuriose buvo spaus -
di  nami Tauro apygardos partizanų
laik raščiai. Apie šiuos istorinius fak-
tus bylojo atminimo lentelės, žymin -
čios Tauro apygardos pogrindinių
spaus tuvių vietas. 

P. Rimšos sodyboje gimė 
,,Laisvės žvalgas”

Pirmiausia buvo apsilankyta Vil -
ka viškio savivaldybės Gižų seniūnijos
Naudžių kaime esančioje dai li nin ko
Petro Rimšos sodyboje, kur buvo
spausdinamas „Laisvės žvalgas”.

Po V. Agurkio įžanginės kalbos
pra nešimą padarė Marijampolės ko -
le gijos dėstytojas istorikas Jonas
Gus taitis. Apibendrinančiomis pas ta -
bo mis dalijosi šių eilučių autorius.

„Laisvės žvalgas” buvo spausdi -
na mas ir Marijampolės rajono Pus -
kel nių elektrinėje, kurią aplankė ren -

ginio dalyviai. 
Po to renginio dalyviai atvyko į

Ka zio Bosiko sodybą, esančią Vil ka -
viš kio savivaldybės Pilviškių seniūni-
jos Nendrinių kaime. Atvykėlius pa si -
tiko didoka lenta su išrašytu tekstu,
kurį parengė aktyvi pasipriešinimo
sovietų okupacijai dalyvė Alva Si da -
ravičienė. 

Pulkininkas „Luobas” – 
redaktorius ir leidėjas

Tekstas skelbė, kad šioje sodybo-
je buvo leidžiamas pirmasis Tauro
apy gardos partizanų pogrindinis laik -
raštis „Girios balsas”. Laikraščio lei -
dėjas ir redaktorius – Lietuvos ka -
riuo menės atsargos pulkininkas
Liudvikas Butkevičius – „Luobas”,
gi męs 1881 m. 

Sovietų armijai 1944 m. okupa -
vus Lietuvą, jis pasitraukė iš Kauno
ir apsigyveno Marijampolės apskr.
Sas navos vls. Nendrinių kaime pas
gi minaitį Kazį Bosikį. Šioje sodyboje
bu vo įrengtos dvi slėptuvės: viena po
vi rykle, antroji – sodybos gale ant Še -
šu pės kranto. Čia dažnai ilsėdavosi
par tizanai, čia vyko partizanų vadų
su sitikimai ir pasitarimai, kuriuose
da lyvaudavo „Vanagas”, „Faustas”,
„Daugirdas”, „Klajūnas”, „Ka riū -
nas”, „Tigras”.

„Luobas” buvo vienas iš Tauro
apy gardos kūrėjų, taip pat Lietuvos
išlaisvinimo komiteto pirmininkas.
1945 m. pabaigoje enkavėdistai su -
ėmė L. Butkevičių ir jam teko patirti
če kistų varginančius tardymus, mu -
ši mą, kankinimus, patyčias, po to – ir
GU LAG’o „kurortus”. Grįžęs į Lie tu -
vą mirė 1963 m. 

Nukelta į 9 psl.

Tauro partizanų 
apygardos spauda

Šalia Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinių signataras A. Endriukaitis.
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Nepakartojamas pasipriešinimo
istorijos reiškinys

Išskirtinį dėmesį „Luobas” skyrė
po grindžio spaudai. 1945 m. birželį
ėmėsi leisti laikraštį „Girios balsas”.
Vi są medžiagą rengė jis pats, spaus -
din damas rašomąja mašinėle, ją pra -
ra dus rašė plunksna. Darbas pa leng -
vė jo, kai jam pradėjo talkinti Vladas
Či birka, šis gyvenęs Kazlų Rūdoje ir
tu rėjęs savo rašomąją mašinėlę. „Gi -
rios balso” buvo išleisti aštuoni nu -
me riai.

Partizanų spauda yra nepakarto -
ja mas Lietuvos kultūros ir istorijos
reiš kinys. Okupacijos metais po grin -
džio spaudoje buvo daugiausiai lais -
vo sios minties. Čia buvo reiškiama
nuo sekli pilietiškumo dvasia, kuri sa -
vo ruožtu atspindėjo pavergtos Tau -
tos valią. Pogrindžio spauda nuosek-
liai ir metodiškai aprašė okupantų
pa darytus ir tebevykdomus genocido
nu sikaltimus, taip pat nusikaltimus
žmo niškumui. Visą dešimtmetį parti -
za nų spauda buvo vienintelis objek -
ty vios informacijos šaltinis Lietuvoje,
o drauge ir atsvara komunistinei pro -
pa gandai. Pogrindžio laikraščiai pa -
lai kė išsivadavimo viltį, atskleisdavo
ko munistinės ideologijos pramanus ir

šmeižtus, nuosekliai rėmė Nepri klau -
somybės atkūrimo siekį. 

Bosikių šeimos likimas

1948 m. K. Bosikio sodyboje slap -
stė si sergantis partizanas Petras (pa -
var dė nežinoma) iš Zarasų krašto sla -
py vardžiu „Kurpė”. Jį slėptuvėje
slau gė K. Bosikio sesuo Elena Bo si ky -
tė. Jis mirė 1948 m. ir buvo slapta pa -
laidotas Nendrinių kaimo kapi nė se.
Pats K. Bosikis 1947 m. buvo su im tas
ir pateko į Sibiro lagerius. Jo mo tina
Elžbieta mirė Sibire, o sesuo Ele na
kartu su broliu Kaziu, paleistu iš
lagerio, 1958 m. grįžo į Lietuvą. At -
kū rus Nepriklausomybę motinos pa -
lai kus iš Sibiro parsivežė ir palaidojo
Nen drinių kaimo kapinėse, kur 1970
m. amžino poilsio atgulė K. Bosikis, o
2005 m. ir jo sesuo Elena. Skaudi,
žiau ri ir tipiška sovietų vykdyto Lie -
tu voje planinio genocido istorijos at -
kar pa. Žuvusiųjų, nukankintųjų tau -
tie čių atminimas buvo pagerbtas
Lietuvos karių salvėmis. Buvusių so -
vie tų politinių kalinių ir tremtinių
cho ras „Godos” atliko keletą giesmių
ir dainų. Renginyje dalyvavo ir Ma ri -
jam polės Rygiškių Jono gimnazijos
auk lėtiniai, kurie atliko savo progra -
mą skirtą šiai progai.

Aš noriu žinoti, kas yra ir ar aš
galiu prie jūsų pritapti. Tu turi žinoti
du dalykus: I) į ordininio pobūdžio
organizaciją aš mesčiausi su entuzi-
azmu dėl to, kad apie tokią organi-
zaciją ilgai galvojau ir svajojau, ir aš
esu tikras, kad tas darbas man būtų
labai prie širdies ir 2) kad tokia orga-
nizacija, mano giliausiu įsitikinimu,
yra neišpasakytai reikalinga lietuvių
tautai.” Ir dar: „Pažadu šimtapro-
centinį diskretiškumą, pažadu sude-
ginti Tavo laiškus, bet aš noriu žinoti,
kas jau konkrečiai padaryta. (...) Ma-
no visos simpatijos priklauso ordini-
nio pobūdžio organizacijai, o ne
šablonams, kokie jie bebūtų.”

O tos paslaptingos organizacijos
vardas – LRS. Jį iššifruoti padėjo I.
Alantienė. Tai – Lietuvių rezistentų
sąjunga.

Iš 1952 m. balandžio 13 d. rašyto
laiško aiškėja, kad didysis pasiryži-
mas gęsta. „Su LRS man nesiseka, –
prisipažįsta V. Alantas. – Prieš pat
Velykas jau buvau viską suklijavęs.
Skyrius išrinko komitetą, į kurį
pirmininku sutiko įeiti inž. Tuskenis,
visus protokolus bei pasižadėjimus
pasiunčiau Mackevičiui, o kitą dieną
gavau Tuskenio ne tik ‘atsistatydini-
mą’ iš pirmininko pareigų, bet ir iš-
stojimą iš LRS. Kaip Tau tai patinka?
Man tai buvo didelis moralinis smū-
gis, manau, tai gali atsiliepti ir į to-
lesnį skyriaus organizavimą. Tokie
dalykai užkrečia arba bent sulaiko
organizavimo darbą. Atsistatydino
dėl šeimyninių priežasčių. Aš įtariu,
kad žmona pakėlė skandalą, o gal ir
dėdė kunigas, kuris pas jį apsigyveno,
prisidėjo. Taip bent jis rašo savo laiš-
ke man. Tikrą tiesą Tu parašei: šian-
dien bobos pasidarė su pautais, o vy-
rai virto bepaučiais. Tamošiūnas dėl
žmonos atsisakė įstoti bent laikinai, o
kitas, atrodė, toks nuoširdus santar-
vininkas, taip pat dėl žmonos pabėgo.
Dabar reikės vėl kaip nors lipdyti. Nė
viena organizacija man tiek nervų
nesugadino, kaip LRS. Turbūt niekur
skyriaus gimdymas nėra ir nebuvo
toks sunkus, kaip kad Detroite.”

Čia – ir keli sakiniai, skirti B.
Railos organizuojamam naujam žur-
nalui. V. Alantas neduoda didelių vil-
čių, atsiųstoji „programa” jam atrodo
pernelyg plati, jei imtųsi ją įgyven-
dinti, nebeliktų laiko rašymui. Todėl
atsidėti vien tik žurnalui negalėsiąs:
„Gal tai ir nebūtų bloga, bet ką dary-
tų kiti mano didvyriai, kurie nori
išvysti dienos šviesą? – klausia rašy-
tojas. – O tų didvyrių aš turiu ne taip
jau maža. Svarbiausias dalykas, kuris
dabar man kvaršina galvą, yra naujos
istorinės tragedijos sumanymas. Idė-
ja jau senokai man kilo, reikia pradėti
kūnyti. Net ir vardą turiu: Šventara-
gio Slėnyje. Tai būtų mūšis tarp
senųjų ir naujųjų Lietuvos dievų. Tai
turėtų būti senosios Lietuvos roman-
tika, poezija, gal liūdesys ir entuziaz-
mas... Savo gyvenime aš visada turė-
jau stovėti kryžkelėje, stoviu ir dabar:
arba smulkintis ir blaškytis po laik-
raščius, kurie man neduoda ramybės,
arba mesti periodiką ir susitelkti ties
stambesniais dalykais. Kaip Tu ma-
nai? Tavo žurnalo, be abejo, aš ne-
užmirštu, bet kiti?”

1952 m. gruodžio 21 d. laiške V.
Alantas pažymi: „Jei mes nenorime

žlugti dvasiškai, turime spiestis
krūvon. Tik dėl tokio sumetimo aš ir
galvoju kaip nors keltis į Rytus, kur
nors prie New Yorko. Aš žinau, kad
tai kainuoja pinigo, bet aš nematau
kitos išeities. Ir kažin ar yra kita
išeitis ir sprendžiant medinio (išskir-
ta mano – L. P.-K.) reikalo ateitį? Aš
Tau sakau, mūsų intelektualinis išsi-
laikymas ir medinio reikalo proble-
mos sprendimas labai daug, o gal
daugiausia priklauso nuo mūsų susi-
būrimo prie Atlanto.”

O dėl parašymo žurnalui ir šį
kartą dar nieko tikro negalįs pasaky-
ti. Tačiau žurnalo pasirodymo laukiąs
su nekantrumu. Iš vidurvasaryje (lie-
pos 23) rašyto laiško akivaizdu, kad
kalba eina apie Santarvę – žurnalą,
kurį 1953–1958 metais Londone leido
lietuvių „Santarvės” organizacija, o jį
redagavo Fabijonas Neveravičius.

Pastarasis laiškas parašytas po
ilgokos tylos, kolegai vėl atnaujinus
susirašinėjimą. Atrodo, kad kores-
pondencija buvo nutrūkusi dėl to,
kad V. Alantas netęsėjo pažado dirbti
paslaptingajai organizacijai.

Netęsėjo ne iš blogos valios. Pir-
miausia todėl, kad buvo atsidėjęs ro-
mano Pragaro pošvaistės rašymui, o
jį užbaigus prasidėjo darbas, susijęs
su A. Vanagaičio biografija. V. Alantas
pasiguodė bičiuliui, kad, nutrūkus
susirašinėjimui, jautęsis taip tarsi
vienas labai brangus šeimos narys
būtų kažkur išvykęs (1953 m. liepos
23 d.). Ir jei pats B. Raila nebūtų jo
atnaujinęs, neiškentęs V. Alantas
būtų parašęs jam. O dėl A. Vanagaičio
turėjęs visus kitus darbus atidėti į
šalį, nes vien Margučio prisiėjo 7000
puslapių peržiūrėti. 

Prieš žurnalui pasirodant bičiu-
liai buvo taręsi dėl bendradarbiavi-
mo, tačiau nesusitarta, kas konkre-
čiai domintų. Todėl V. Alantas ir susi-
laikęs. O dėl „energingos ir skaudžiai
satyrinės noveliukės”, kokios iš jo
pageidaujama dabar, turįs tiesiai pa-
sakyti: nelabai išmanąs, kas turima
galvoje. Ne, nuo tos minties neatsi-
sakąs, dar pagalvosiąs, „bet tie karš-
čiai ir fabrikas (...) taip išvargina”,
kad sunku ką pažadėti. O paties V.
Alanto pasiūlymas toks: „Kodėl San-
tarvė negalėtų atspausdinti neilgo
dramos veikaliuko?” Rašytojas pasiū-
lo bent tris savo naujausius kūrinius.

Sugrįždamas prie įpareigojimo
užsiimti organizacine veikla, V. Alan-
tas rašo: „Dar tragiškesnis dalykas
yra mano dirbimas LRS. Tu puikiai
žinai, kodėl ir kaip (abu kartus išskir-
ta V. Alanto – L. P.-K.) aš sutikau
padirbėti LRS. Aš nesijaučiu, kad
nebūčiau netęsėjęs savo žodžio. Pir-
mą skyrių aš suorganizavau, ir valdy-
ba buvo išrinkta, tik aš negaliu imtis
atsakomybės už tai, kad (...) valdybos
pirmininkas pasitraukė ne tik iš savo
pareigų, bet ir iš LRS. Pagaliau, ant-
ras skyrius susiorganizavo ne be ma-
no iniciatyvos ir pastangų. Žodžiu,
man rodos, aš savo misiją būsiu at-
likęs. Aš Tau pakartotinai sakiau,
kad nesu organizacijos žmogus ir nie-
kados toks nebūsiu, nebent ta organi-
zacija man būtų labai brangi, bet,
deja, ta organizacija, dėl kurios aš ir į
LRS įstojau, neberodo jokių gyvybės
ženklų, ir aš net nežinau, ar ji tebe-
egzistuoja.                   Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 40

Tauro partizanų apygardos spauda

Gegužės 31 d. Dvasininkijos kon-
gregacijos prefektas kard. Claudio
Hummes pristatė apklausos, kuria
siekta išsiaiškinti, kaip kunigai vi-
same pasaulyje naudojasi šiuolaiki-
nėmis informacinėmis technologijo-
mis, rezultatus.

Tyrimo metu buvo apklausti
4,992 kunigai, t. y. 1,2 proc. kunigų
pagal 2007 m. Dvasininkijos kongre-
gacijos duomenis. Apklausa pradėta
2009 m. lapkričio 9 d. ir baigta 2010
m. vasario 28 d. 

Rezultatai rodo, kad 94,7 proc.
kunigų pasaulyje kasdien prisijungia
prie interneto (duomenys įvairuoja
skirtingose geografinėse vietovėse).
82,8 proc. turi nešiojamąjį kompiu-
terį ir 81,2 proc. stalinį kompiuterį,
90,6 proc. mobilųjį telefoną, 73,1
proc. skaitmeninę kamerą, 44 proc.
mp3 grotuvą ir 25,7 proc. kitus prie-

taisus.
Kunigai daug naudojasi interne-

tu, vykdydami savo kunigišką misiją.
Internetas jiems yra vertingas šalti-
nis, rengiantis pamokslams. Daugu-
ma dvasininkų pasaulyje mano, kad
internetas pasitarnauja ieškant duo-
menų (85,5 proc.) ar informacijos
apie einamuosius įvykius (82,1 proc.),
tyrimams bei studijoms (75,6 proc.)
ar paremti parapijos veiklą (60,6
proc.). Tačiau didesnė dalis, 38,6
proc. kunigų, laiko internetą visai ne-
naudingu ar beveik nenaudingu siū-
lant dvasinius patarimus ir tik 26,7
proc. mano, kad jis yra naudingas
dvasiniam vadovavimui.

Šiuo metu yra rengiamos atski-
ros kiekvieno žemyno apžvalgos,
kurios bus paskelbtos birželio mėnesį
internete www.pictureproject.info

,,Vatikano radijas”

Kunigai vis labiau naudojasi internetu
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

JANINA ŠAPARNIENÈ
pakruojis@skrastas.lt

Pakruojo Juozo Paukštelio vieša-
jai bibliotekai perduotas pirmojo ra -
jono garbės piliečio Broniaus Nainio
archyvas. 

Dokumentai grįš į Pakruojį

Sprendimą perimti ir saugoti
Jun gtinėse Amerikos Valstijose gyve-
nančio B. Nainio archyvą priėmė ra -
jono taryba. Tūkstančiai kraštiečio
su kauptų įvairių rankraščių, doku-
mentų, leidinių oficialiai taps biblio -
tekos fondų dalimi. Jie, paruošti nau-
dojimui, vėliau bus prieinami visiems
skaitytojams.

B. Nainys sakė, jog asmeninį ar -
chyvą rinko maždaug šešiasdešimt
me tų. Beveik nuo to laiko, kai buvo
priverstas bėgti iš Lietuvos Antrojo
pasaulinio karo pabaigoje.

Devyniasdešimtąjį jubiliejų ru de -
nį minėsiantis B. Nainys teigė, kad
sprendimą perduoti archyvą gimta-
jam rajonui padiktavo ir nuolatiniai
ryšiai su kraštiečiais, ir galimybė su

pa saulio lietuvių visuomenine veikla
tiesiogiai supažindinti besidominčius
žmones. Nes didžiųjų miestų biblio -
tekose priimti saugoti asmeniniai ar -
chyvai tiesiog paskęsta kitų doku -
men tų gausybėje, jais nesidomima.

Pakruojo bibliotekai B. Nainys
sky rė ir finansinę paramą — tūkstan-
tį litų.

„Nors jau kiek metų esu Pak ruo -
jo rajono pilietis, iki šiol nevykdžiau
vie nos iš svarbiausių kiekvieno pilie -
čio pareigų – mokėti mokesčius. Tai gi
ši parama ir bus mano, kaip pilie čio
indėlis”, – juokavo kraštietis.

B. Nainys džiaugėsi: „Pamažu
grįž tu į savo tėvynę, iš kurios oku-
pantų buvau išvytas prieš šešias-
dešimt penkerius metus”.

Nuolatinis mecenatas

Įsikūręs JAV, B. Nainys įsitraukė
į visuomeninę veiklą saugant ir puo -
se lėjant lietuvybę, ilgus metus vado -
vavo Pasaulio Lietuvių Bendruome -
nei (PLB). Kraštietis – nuolatinis lie -
tuviš kos spaudos užsienyje bendra -
darbis, rašantis aktualiomis temo -
mis.

Netrukus turėtų pasirodyti B.
Nai nio knyga „Lietuvos laisvinimo
ke liu”, kurioje jis aptaria PLB veiklą,
siekiant išlaisvinti tėvynę iš sovietų
okupacijos.

Atkūrus nepriklausomybę, B.
Nainys ėmėsi aktyviai bendrauti su
Grikpėdžių apylinkių organizacijo -
mis, žmonėmis. Vietos mokyklai jis
padovanojo gimtąją sodybą, o jos kie -
me savomis lėšomis pastatė paminklą
apylinkų vyrams, pokariu žuvusiems
nuo okupantų.

Kraštietis ir jo šeima kasmet or -
ganizuodavo Grikpėdžių mokslei -
viams rašinių lietuvių ir anglų kal -
bomis konkursus, apdovanodavo jų
dalyvius. Mokyklai B. Nainys yra do -
vanojęs kompiuterinės įrangos, muzi -
kos aparatūrą, varžybų aprangą spor -
ti ninkų komandai.

Garbės piliečio archyvas liks
tėviškėnams

Garbės pilietis Bronius Nainys ra jo -
nui padovanojo savo archyvą, o bib-
liotekai skyrė paramą.

Fortepijoninis duetas iš Šiaulių.

Naujasis žurnalo ,,Lithuanian
He ritage” numeris jau dvelkia vasa -
ros atostogomis – į Nidą atostogauti
kviečia viršelio nuotrauka.

Išvykstant atostogų siūlau  su
sa vimi pasiimti ir gegužės-birželio
mėnesių numerį, kuriame galėsite
pa skaityti  nemažai įdomių rašinių.

Raimundas Marius Lapas skaity-
tojams pristato lietuviškų filmų kū -
rėją Kazį Matuzą, apie lietuviškus
muzikos instrumentus rašo Amanda
Letter, su IX Dainų šventės  vyriau-
sia vadove Dalia Skrinskaite-Viskon -
tiene plačiau supažindina skaitytojus
Nijolė Benotas ir Gabija Petrauskas.
Apie gražiąją Neringą rašo Julie
Skurdenis, o žurnalo paveikslų gale -
ri joje galėsite pasigėrėti Juodkrantės
Raganų kalno vaizdais.

Neliks nuskriausti ir besidomin -
tys Lietuvos krikščionybės istorija.
Apie lietuvius šventuosius rašo kun.
Paul K. Thomas.

O kokia vasara be valgių?! Žur-
nale tikrai vasariniai patiekalai –
įvairiausių salotų receptai. Tad gerų
Jums atostogų, mieli skaitytojai.

Žurnalo kaina  – 4.95 dol. Jį ga-
lima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant knygą prašo-
me paskambinti administracijai tel.:
773-585-9500. Paruošė L. A.

Vlado Jakubėno 
atminimui

VACLOVAS JUODPUSIS

Besibaigiantis dvyliktasis Lietu -
vos muzikų rėmimo fondo Stasio Vai -
niūno namų sezonas vilniečiams pa -
do vanojo įspūdingą susitikimą, ku -
ria me dalyvavo kompozitoriaus ir
pia nisto Vlado Jakubėno jaunųjų pia -
nistų konkurso, gegužės 14 d. vyku-
sio Biržuose, laimėtojai (vertinimo
ko misijos pirmininkas profesorius
Jurgis Karnavičius iš Vilniaus). Tai
jau trečiasis toks konkursas, vadina-
mas tarptautiniu, nes jame dalyvavo
atlikėjai iš Latvijos, iš Rygos. Beje, ir
,,Grand Prix” atiteko rygiečiui,
Jazeps Medinš muzikos mokyklos
mo ki niui Andrej Jegorov, kurį paren -
gė mokytoja Olga Moskalonova (beje,
O. Moskalonova 1973 metais dalyva-
vo Vilniuje vykusiame M. K. Čiurlio-
nio pianistų konkurse ir tapo laurea -
te). A. Jegorov nebuvo vienintelis
kon kurso dalyvis iš Latvijos. Vienas
iš devynių Erikos Brooks (JAV) pre-
mijų atiteko Anastasijai Japiševai iš
tos pačios J. Medinš muzikos mokyk-
los (mokytoja O. Moskalonova) už
geriausiai atliktą V. Jakubėno „Bal -
tųjų laumių šokį”, o LIONS klubo lai -
mėjimas už J. Haydno So natos G-dur
atlikimą – rygietei Gab rielai Goldma -
nei (mokytoja Gunta Melbarde). E.
Brooks laimėjimais už įvai rių V. Ja -
kubėno kūrinių atlikimą didžiavosi
Ugnė Čepauskaitė (Kupiš kio muzikos
mokykla, mokytoja Edi ta Dobric kie -
nė), Silvija Stukaitė (Ro kiškio muzi -
kos mokykla, mokytoja Asta Vago -
nienė), Barbora Dransei kai tė (Molė -
tų muzikos mokykla, mo kytoja Daina
Vaitkūnienė), Monika Pleškytė ir
Marija Miškinytė (Telšių muzikos
mokykla, mokytoja Virginija Kon tau -
tienė), Medeinė Mickevičiūtė ir Do -

mi nyka Malinauskaitė (Šiaulių kon-
servatorijos Papildomo mokymo sky -
rius, mokytoja Marija Kaubrienė),
Giedrė Didzinskaitė ir Orinta Janu -
lionytė (Biržų V. Jakubėno muzikos
mokykla, mokytoja Dalė Šimbelienė)
ir kiti. Be jau minėtų apdovanojimų
kitus apdovanojimus įsteigė Biržų
viceme ras, Švietimo skyrius, biržie-
čių klu bas „Krivūlė”, Rotary klubas.

Kad V. Jakubėno jaunųjų pianis -
tų konkursai vyksta Biržuose, kur
1904 m. gegužės 15 d. gimė garsusis
lietuvių muzikas, didžiau si organiza -
ci niai rūpesčiai tenka Biržų V. Jaku -
bėno muzikos mokyklai (direktorė
Ri ma Zuozienė, direktorės pavaduo-
toja Ramutė Petronytė, mokytoja me -
todininkė Romualda Butkevi čie nė).
Taigi, biržiečiai taip pasirūpino, kad į
Vilnių, į S. Vainiūno namus suvažiavo
jaunieji laimėtojai iš Ro kiškio, Pas -
valio, Kupiškio, Šiaulių, Gar liavos ir,
žinoma, Biržų. Juos at lydėjo ne tik
mokytojai, bet ir tėve liai. Pasi klau sy -
ti jaunųjų pianistų muzikavimo atėjo
ir kompozitorius Min daugas Urbai -
tis, dalyvavęs kon kurso vertinimo ko -
misijos darbe, su žmona pianiste Ži -
vile Karkauskaite. Biržiečių „Krivū -
lės” apdovanojimą įteikė Donatas
Bal čiauskas, savo kū rybai skirtu di -
džiuliu albumu laimėtojus pradžiugi-
no garsusis skulptorius Konstantinas
Bogdanas. O vakaro muzikinė prog -
ra ma buvo tikrai puiki – be V. Jaku -
bėno kūrinių skambėjo M. Petrausko,
E. Laumenskienės, L. Povilaičio, A.
Re kašiaus, B. Dvariono, T. Makačino,
D. Kairaitytės, V. Barkausko minia -
tiūros fortepijonui.

Taigi, gegužės 28-osios vakarą
Vil niuje daugelio dėmesys ir dėkingu-
mas skriejo į Čikagą, kur savo gyve-
nimo kelią užbaigė V. Jakubėnas.

V. Jakubėno pianistų konkursas Stasio Vainiūno namų svetainėje. Priekyje –
kompozitorius Mindaugas Urbaitis su žmona Živile Karkauskaite.

Vaclovo Juodpusio nuotraukos
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Margumynai

Atgimsta Žemaitijos Versalis
Restauratoriai nuo pavasario

gražina Mykolo Oginskio statytus
Plungės dvaro rūmus, kurie dėl savo
puošnumo ir prabangos neretai va-
dinti Žemaitijos Versaliu. Kultūros
paveldo specialistai sako, kad kitą-
met pabaigus darbus dvaras turėtų
būti toks pat puošnus, kaip ir XIX
amžiuje. 

Pagal vokiečių architekto Karl
Loranc projektą XIX amžiaus pa-
baigoje statyti neorenesansinės stilis-
tikos Plungės dvaro rūmai, pasak
restauratorių, nukentėjo ne tik nuo
gaisrų ir karų, bet ir nuo sovietmečio
restauracijos. Tada panaudotos to-
kios medžiagos, kurias pašalinti ir
dabartinėmis priemonėmis yra sun-
ku.

„Ant autentiško fasado užneštas
labai stiprus cementinis tinkas, mes
labai sunkiai jį nuiminėjame. Buvo
naudoti ‘Sintefaz’ dažai, kurie tiktai
su vokiškų medžiagų cheminiais
kompresais nusiima”, – teigia darbus
atliekančios įmonės „Pamario restau-
ratorius” direktorius Aldas Kliukas.

Per dvejus metus restauratoriai
turi atkurti pagrindinių rūmų fasa-
dus, ant stogo, 15 metrų aukštyje,
restauruoti 16 juos puošiančių skulp-
tūrų. Neišlikusią šiaurinio fasado
skulptūrinę kompoziciją teks atkurti.
Siekiama, kad visi darbai būtų atlikti
kuo autentiškiau.

Šie darbai kainuos apie 5 mili-

jonus litų. Iš Europos Sąjungos fondų
tikimasi gauti lėšų ir rūmų vidui
restauruoti. „Vidui reikia apie 20 mi-
lijonų litų. Žadam atkurti tris origi-
nalias sales, kaip ir buvo Oginskio
laikais, su visu inventoriumi. Čia
buvo ir bus Žemaitijos Versalis”, – sa-
kė Žemaičių dailės muziejaus direk-
torius Alvydas Bakanauskas.

Rūmuose įsikūrusio muziejaus
direktorius tikisi, kad ateityje nau-
jam kultūriniam gyvenimui pavyks
prikelti visus septynis dvarui priklau-
siusius pastatus. Tačiau neslepia, kad
tai gali užtrukti dešimtmetį ar dar
ilgiau.

Asta Kažukauskienė 
Lrt.lt 

2010 m. birželio 2 d. NY,  Central Valley, sulaukusi 81 metų mirė

A † A
TERESĖ JASENAUSKAITĖ

PRIZGINTIENĖ

Ji buvo Telšių Katedros vargonininko ir chorvedžio Albino
Jasenausko duktė.

Keliais mėnesiais anksčiau, mirė jos vyras Viktoras Prizgintas.
Teresė Jasenauskaitė-Prizgintienė paliko du sūnus ir dukterį.

Vienas sūnus žuvo, tarnaudamas JAV Marines daliniuose, Vietnamo
karo metu.

Nuliūdę artimieji

A † A
ONAI PAULIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms ir
sūnums su šeimomis ir kartu liūdime.

Teresė ir Alina Maruškevičius
Juozas Marus su šeima

A † A
VIKTORIJAI DIEDINIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų VITĄ, gimines ir
draugus.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

Gyvenimas yra kaip miražas

Mielai
A † A

Dr. EUGENIJAI KRAUČIŪNIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui KAZIUI ir visai
giminei.

Dr. Regina Saldaitis-Čiurlienė
Dana R. Saldaitis, MD

Gražiausia etnografinė sodyba
Valstybinė saugomų teritorijų

tarnyba prie AM organizuoja kon-
kursą „Gražiausia etnografinė sody-
ba Lietuvos saugomose teritorijose”.
Šią vasarą nacionaliniuose ir regioni-
niuose parkuose bus renkamos etno-
grafiškiausios – gražiausiai tvarko-
mos ir atspindinčios tam tikram re-
gionui būdingą tradicinę architektū-
rą – sodybos.

Konkurso tikslas – atkreipti vi-
suomenės dėmesį  į saugomose teri-
torijose esančias autentiškas ir nau-
jas, pastatytas laikantis tradicijų,
etnografines sodybas, skatinti sau-
goti etninės architektūros paveldą,
pateikti visuomenei gražiausius etno-
grafinės architektūros pavyzdžius
nacionaliniuose ir regioniniuose par-
kuose.

Pasak Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos direktorės Rūtos
Baškytės, per amžius ištobulinta
lietuviškų sodybų struktūra, jų sta-
tiniai įkūnija žmogaus ir gamtos
dermę. Jos yra tinkamiausios žmogui
gyventi mūsų gamtinėmis sąlygomis.
Labai norisi, kad saugomose teritori-
jose išliktų kuo daugiau autentiškų
arba tęsiant tradicijas pastatytų
naujų pastatų. Tik taip galima iš-
laikyti etninės architektūros tradici-

jas. Džiugu, kad vis daugiau žmonių
suvokia tradicinių sodybų privalu-
mus.

Konkursas vyks visą vasarą.
Valstybinių parkų direkcijos iki rug-
pjūčio 31 dienos Valstybinei saugomų
teritorijų tarnybai prie prie AM
pasiūlys po tris etnografiškiausias
sodybas. Konkurse bus vertinamos
tiek senos, tiek naujos statybos etno-

grafinės sodybos.
Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir

30 regioninių parkų. Saugomos teri-
torijos užima 15,6 procentų visos
Lietuvos ploto. 

Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos info

Autentiška etnografinė sodyba.
O. Drobelienės nuotr.

Kultūros paveldo departamento I
nekilnojamojo kultūros paveldo ver-
tinimo taryba į Kultūros vertybių
registrą įrašė Rasų kolonijos pastatų
grupę, esančią Balstogės g. 8, Vil-

niuje. Minėtą pastatų grupę sudaro
namas ir ūkinis pastatas. Abu stati-
niai statyti XIX a. pab.– XX a. pradž.,
jiems suteiktas regioninio reikšmin-
gumo lygmuo.

Į Kultūros vertybių registrą įtraukta Rasų kolonijos pastatų grupė
Rasų kolonijos pastatų komplek-

so namas pasižymi architektūrinėmis
ir dailės vertingosiomis savybėmis.
Istorizmo laikotarpio namą projekta-
vo architektas Augustas Kleinas.

Balstogės g. 8 pastatų kompleksas
priklauso Vilniaus miesto istorinei
daliai, vadinamai Rasų kolonija.

Bernardinai.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos gegužinė Tėvo
dienai paminėti vyks birželio 12 d.,
šeštadienį, 12 val. p. p. adresu 5129
South Wolf Rd.,  Western Springs, IL
60558. Jūsų laukia  muzika, loterija
ir gera nuotaika. Kviečiame visus
dalyvauti.

�Lietuvių Fon do bei Pasaulio
lietuvių centro ruo šia mas golfo tur -
ny ras vyks bir želio 19 d. Old Oak
Country Club, (adresas: www.lithua-
niangolf.com). Turnyrą remia ,,Li ber  -
ty Mu tual In surance”. Vakare vyks
iškil minga puo ta. Daugiau in for  maci -
jos gausite pas Daivą Rugie niū tę tel.:
949-735-2779 arba Rimą Griš kelį tel.:
312-315-5739.

�Kun. Kęstutis A. Trimakas bir -
že lio 20 d., sekmadienį, kviečia visus
į Padėkos šventę. Padėkos Mi šios 9
val. r. Šv. Antano šventovėje (15 St. ir
50 Ave. gatvių sankryža, Ci ce ro).
Aka deminė ir meninė programa,
Gar  bės daktaro regalijų kun. K. Tri-
makui įteikimas – 11 val. r. bei vai šės
– 12 val. p. p. vyks Willow brook Ball-
room salėje (8900 S. Ar cher Rd., Wil-
low Springs). Kreiptis į dr. Romą
Kup rienę tel.: 708-447-9319.

�Birželio 26 d., šeštadienį, Gar -
den Chalet salėje (110 gatvės ir
Ridgeland Ave. sankirtoje, Worth, IL)
vyks Balzeko lietuvių kul tūros mu -
zie  jaus Moterų gildijos pie tūs ,,Ka  -
ribų ritmai”. Pradžia 12:30 val. p. p.
Vietas užsisakyti tel.: 773-334-3343.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Ade lės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa -
lėje. Lietuvių visuomenė, ypač jauni-

mas kviečiamas dalyvauti. Minėji mą
ruošia Ateitininkių Giedros korpora -
cija. Programoje  – aktorės Giedrės
Griš kėnaitės-Gillespie monospektalis
,,Šviesos žiburys Sibiro taigoje” ir
mu zikinė programa, kurią atliks
mok sleiviai Žara, Mantas ir Zigmas
Kisieliai bei Dovas Lietuvninkas.

�2010 m. birželio 11 d., penkta -
die  nį,  koncerte ,,Festival of the New
Republics” skambės lietuvių kompo -
zi torės Ži buoklės Martinaitytės kūri -
niai. Kon certas vyks Elebash Recital
Hall, Graduate Center, City Univer si -
ty of New York, Fifth Ave. at 34th St.,
Man hattan. 6:30 val. v. vyks prieš -
kon  certinis pokalbis. Koncerto pra -
džia 7:30 val. v. 

�Birželio 13 d. – Gedulo ir Vil ties
diena, Birželio išvežimų į Sibirą pa -
mi nėjimas Boston, MA prasidės 10:30
val. r. šv. Mišiomis Šv. Petro parapijos
bažnyčioje, o 11:30 val. r. vyks minėji-
mas parapijos salėje. Po minėjimo
vyks Boston Lie tuvių Bendruomenės
ataskaitinis susirinkimas, kuris pra -
si dės 12:30  val. p. p. parapijos salėje.

�Joninės – Rasos šventė ,,Smo -
lak Farms” (315 S. Bradford St.,
North  Andover, MA 01845) vyks bir -
že lio 20 d. nuo 10 val. r. iki 6 val. v.
Lie tuviai renkasi prie ,,Treadwell’s
Ice Cream”  pastato. 

�Gediminas Kijauskas, SJ birže-
lio 20 d., sekmadienį, švęs 50 metų
ku nigystės tarnybos sukaktį. Padė -
kos šv. Mišios – 10 val. r. Šv. Kazi mie -
ro parapijos bažnyčioje, 18022 Neff
Rd., Cleveland, OH 44119.  Po Mišių
parapijos salėje kartu su kun. G.
Kijausku, SJ pažymėsime šią dieną.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

8-ta Antano Vaičiulaičio lite-
ratūrinė premija skiriama kas
antri metai, kartu su ,,Metų” redak-
cija remti Lietuvos literatūrą, ypatin-
gai novelės formą. Premijos įteiki-
mas vyks birželio 22 d., antradienį,
3 val. p. p. Vilniaus pedagoginiame
universitete (II rūmai, Lituanistikos
fakultetas, 222 auditorija, T. Šev-
čenkos g. 31, Vilnius).

Kviečiame į Antano Vaičiu-
laičio tėviškę, į jo kūrybos kon-
kurso programą birželio 25 d.,
penktadienį, 2 val. p. p. (Didžiųjų
Šelvių kaimas Gele žin kelio stotis,
Klausučių apylinkė, Vil ka viškis).

Jau ketvirtus metus birželio
mėnesį, minint iškilaus rašytojo gi-
mimo dieną, į A. Vaičiulaičio tėviškės
Didžiųjų Šelvių kiemą rinksis apskri-
ties kūrybinės minties žmonės –
konkurso „Gimtoji žemė tavęs ilgisi
ir savo širdyje tavęs didžiai pasigen-
da” dalyviai. Čia skambės litera -
tūriniai kūriniai, dainos, sodybą puoš
dailės darbeliai. Šį konkursą A.

Vykstančių į IX Dainų šventę Toronto, Canada, 
dėmesiui

Bilietai į Dainų šventės koncertą parduodami iki liepos 4 d. www.
ticketmaster.ca, tel.: 1-416-870-8000, arba ,,Hershey Center” (5500 Rose
Cherry Place Mississauga, ON L4Z 4B6, Canada) prie įėjimo.

Nepraleiskite progos pasiklausyti Marijono Mikutavičiaus, žvaigždės iš
Lietuvos, kuris pirmą sykį pasirodys Šiaurės Amerikoje (,,Trys milijonai”,
,,Pasveikinkit vieni kitus”). Bilietus į M. Mikutavičiaus koncertą, miestelio
va karonę ir pokylį iki birželio 15 d. galima įsigyti internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org 

Visą birželio mėnesį, sekmadieniais bilietus galėsite nusipirkti Prisikė-
limo parapijos salėje ir Hamiltono jaunimo centre. Nuo liepos 2 d. bilietais bus
prekiaujama Airport Marriott viešbučio (901 Dixon Rd., Toronto, ON M9W
1J5, Canada) informacijos centre ir renginiuose prie įėjimo.  

IX Dainų šventės organizacinio komiteto info 

Lietuvos rašytojo Antano Vaičiulaičio šeima
praneša ir kviečia dalyvauti 

dviejuose renginiuose Lietuvoje šią vasarą

Antanas Vaičiulaitis

Akimirka iš birželio 5 d. Dainų slėnyje vykusios Kauno miesto dainų ir šokių šven-
tės, skirtos Žalgirio mūšio 600-sioms metinėms. Stanislovo Sajausko nuotr.

Vaičiulaičiui atminti rengia rajono
Savivaldybės švietimo skyrius, Su-
valkijos (Sūduvos) regioninis kutūros
centras ir Vilkaviškio krašto mu-
ziejus, remia A. Vaičiulaičio dukros ir
kiti artimieji.

Juozas Ardys, gyvenantis Fairview, PA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


