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Lietuva ir Kinija stiprins ekonominî bendradarbiavimâ
Vilnius, birželio 16 d. (Presi-

dent.lt) – Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė priėmė Lie-
tuvoje viešintį aukštą Kinijos vadovy-
bės narį He Guoqiang. Susitikime ap-
tarti Lietuvos ir Kinijos santykiai,
dvišalio ekonominio bendradarbiavi-
mo galimybės, galimybės skatinti abi-
puses investicijas, rudenį rengiamą
prezidentės apsilankymą Kinijoje vyks-
tančioje tarptautinėje „Expo” parodoje.

„Viena didžiausių ekonomikų pa-
saulyje Kinija yra pasaulinio masto
investuotoja, su kuria bendradar-
biauja didžiosios pasaulio valstybės,
JAV, Europos Sąjunga. Ekonominio
bendradarbiavimo stiprinimas, verslo
investicijų skatinimas mokslinių ty-
rimų, aukštųjų technologijų, atomi-
nės ir atsinaujinančios energetikos
srityse, transporto, logistikos infra-
struktūros plėtra yra abiejų šalių –

Lietuvos ir Kinijos – siekis”, – kalbėjo
prezidentė D. Grybauskaitė.

Valstybės vadovės teigimu, vie-
nas perspektyviausių dvišalių ekono-
minio bendradarbiavimo sričių – ga-
limybė pervežti Kinijos krovinius per
Lietuvą, tam naudojant giliavandenį
Klaipėdos uostą. Susitikimo dalyviai
taip pat apžvelgė galimybes steigti
mokslo ir aukštųjų technologijų cent-
rus Lietuvoje.

Netekome dirigento V. Viržonio

B. Obama žada priversti naftos bendrovê
sumok∂ti už neatsakingumâ
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Vilnius, birželio 16 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama pa-
žadėjo priversti britų naftos bendrovę
,,British Petroleum” (BP) sumokėti
už savo ,,neatsakingumą”, dėl kurio
Meksikos įlankoje išsiliejo nafta. Tai
prezidentas pareiškė sakydamas
svarbią kalbą Ovaliniame kabinete,
kurioje paragino imtis naujos ,,na-
cionalinės misijos” – sumažinti Ameri-
kos priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Tačiau praėjus aštuonioms sa-
vaitėms nuo nelaimės pradžios B.
Obama nepateikė jokių aiškių atsa-
kymų, kaip sustabdyti naftos plūsmą
iš Meksikos įlankos dugne esančio pa-
žeisto gręžinio. Specialistų vertini-
mais, kasdien iš gręžinio į aplinką pa-
tenka 60,000 barelių naftos. Prezi-
dentas taip pat nepaaiškino, kaip ren-
giasi įtikinti priešiškai nusiteikusį
Kongresą pritarti jo švarios energijos
revoliucijai.

Savo pirmajame kreipimesi į
Amerikos žmones iš Baltųjų rūmų
Ovalinio kabineto B. Obama taip pat

pažadėjo, kad bus imtasi ilgalaikių
pastangų padėti nuniokotai Meksikos
įlankos pakrantei. Jis taip pat gynė
savo sprendimą paskelbti šešių mėne-
sių moratoriumą naftos gavybai di-
delėse jūros gelmės, kuris, pasak pre-
zidento, yra būtinas siekiant užtik-
rinti regiono saugumą.

B. Obama prieš šį kreipimąsi ap-
silankė trijose nelamės zonoje esan-
čiose valstijose, kur mėgino atremti
kritiką dėl savo vadovavimo kovojant
su šia krize.

,,Milijonai galonų naftos, išsilie-
jusios į Meksikos įlanką, yra labiau
panašu į epidemiją, tokią, su kuria
mes kovosime daug mėnesių ar net
metų”, – sakė prezidentas savo krei-
pimesi, kurį tiesiogiai rodė visos pag-
rindinės JAV televizijos.

B. Obama sakė, jog šią savaitę
Baltuosiuose rūmuose susitiks su BP
valdybos pirmininku Carl-Henric
Svanberg ir pareikalaus, kad jis su-
tiktų, jog būtų sukurta speciali depo-
zitinė sąskaita naftos išsiliejimo pa-

darytai žalai atlyginti ir leisti nepri-
klausomai komisijai stebėti šį procesą.

BP santūriai reagavo į šią B.
Obama kalbą: ,,Drauge su prezidentu
siekiame kiek įmanoma greičiau už-
kimšti gręžinį, surinkti išsiliejusią
naftą ir sušvelninti poveikį žmonėms
bei įlankos pakrantės aplinkai.”

Nukelta į 7 psl.

Vilnius, birželio 16 d. (ELTA/
,,Draugo” info) – Anapilin išėjo vie-
nas žymiausių Lietuvos operos diri-
gentų profesorius Vytautas Viržonis.
Lietuvos operos riteris, be kurio indėlio
nebeįsivaizduojama Lietuvos operos
raida, mirė eidamas 80-uosius metus.

,,Rugpjūtį būtume šventę 80 me-
tų jubiliejų, iš jų teatre praleista be-
veik 60 metų. Nuostabus pasakoto-
jas, savo prisiminimais atskleidęs už-
buriančią teatro magiją, kuomet teat-
ras buvo ne darbas, bet gyvenimo bū-
das. Įvykiai, tapę istorija, emocijos ir
išgyvenimai, nuvedantys į tolstančią
praeitį. O gal tai ir buvo Maestro jau-
natviškumo bei žibančių ugnelių aky-
se šaltinis?” – sakoma Nacionalinio
operos ir baleto teatro pranešime.

V. Viržonis Operos ir baleto teat-
re dirbo nuo 1953 m. Pradėjęs darbą
kaip pianistas, dirigento padėjėjas,
1956 m. ėmė savarankiškai diriguoti.
1959 m. paruošė savo pirmąją prem-
jerą – V. Gokieli ,,Raudonkepuraitė”.
1961 m. tapo teatro dirigentu.

V. Viržonis parengė 43 operų, 10
baleto premjerų, jo repertuare buvo
per 60 operų ir 15 baleto spektaklių.

Jis buvo penkių lietuvių kompozito-
rių operų pirmasis dirigentas. V. Vir-
žonis dirigavo Rygoje, Taline, Mask-
voje, Kazanėje, Nukelta į 6 psl.

B. Obama pareiškė, jog Ameri-
kai ir pasauliui būtina nauja energe-
tikos politika. AP nuotr.

Atsistatydina kultùros
ministras R. Vilkaitis

A. a. Maestro V. Viržonis.
ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) –
Kultūros ministras Remigijus Vilkai-
tis įteikė premjerui Andriui Kubiliui
atsistatydinimo pareiškimą. Vyriau-
sybės vadovas nuoširdžiai padėkojo
ministrui už darbą. Ministras pirmi-
ninkas taip pat išreiškė viltį, kad mi-
nistro R. Vilkaičio pradėtas svarbias
sistemines pertvarkas kultūros poli-
tikos srityje sėkmingai tęs naujasis
ministras ir jo komandos žmonės.

,,Ministro dalia – atsakinga ir
įnoringa. Vertinu ministro R. Vilkai-
čio veiklą, gerą įdirbį, žmoniškumą”,
– sakė A. Kubilius.

R. Vilkaitį atšaukti iš ministro
pareigų dar balandį nusprendė Tau-
tos prisikėlimo partija (TPP), kuriai
pagal valdančiųjų susitarimą ir pri-
klauso šios pareigos. ,,Prisikėlėliai”
teigė, kad jų netenkina R. Vilkaičio ir
ministerijos darbo kokybė bei padėtis
kultūros srityje.

TPP po ilgų svarstymų vietoj R.
Vilkaičio oficialiai premjerui pasiūlė
Arūno Gelūno kandidatūrą į kultū-
ros ministrus. A. Gelūnas baigė Vy-
tauto Didžiojo universitetą, apsigynė
filosofijos daktaro laipsnį. 1995–1997
m. studijavo Tokijo menų universi-
tete, prieš tai Vilniaus dailės akade-
mijoje įgijo dailininko grafiko diplo-
mą. A. Gelūnas ne vienerius metus
dėstė Vilniaus dailės akademijoje.
Nuo 2004 m. jis yra Vilniaus dailės
akademijos studijų prorektorius.
Taip pat jis yra Lietuvos dailininkų
sąjungos narys, nuo 2008 m. – Nacio-
nalinės kūrybinių ir kultūrinių in-
dustrijų sąjungos valdybos pirmi-
ninkas. Kandidatas į kultūros minist-
rus moka penkias užsienio kalbas.
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Redakcijos žodis

Gal norite pasitikrinti istori-
jos žinias? Štai Jums pirmas
klausimas – ,,Kada buvo panai-
kinta vergija?” Sakysite – labai
seniai? Netiesa – ji tebeegzistuo-
ja iki šiol, nors ir vadinama šuo-
laikine vergija. Naujausias to
įrodymas – JAV Valstybės depar-
tamento ataskaita, kurioje nuro-
doma, kad visame pasaulyje dau-
giau nei 12 mln. žmonių kasmet
tampa prekybos žmonėmis au-
komis, jie yra prievarta verčiami
dirbti arba užsiimti prostitucija.
Praėjusiais metais dėl prekybos
žmonėmis buvo nuteisti tik 4,166
žmonės. Kaži, ar paguos šio tyri-
mo autorių teiginys, kad Lietuva
savo pastangomis kovoti su pre-
kyba žmonėmis lenkia daugumą
kaimyninių valstybių ir posovie-
tinių šalių. Nuo tada, kai Jung-
tinės Tautos prieš 10 metų priė-
mė kovos su šiuolaikine vergija
įstatymą, kovos su žmonių pre-
kyba įstatymai buvo priimti 116
šalių. Tačiau nereikia puoselėti
daug vilčių, kad XXI a. vergija iš-
nyks – juk prekyba žmonėmis yra
milijardų dolerių vertės verslas.

Redaktorė Loreta Timukienė

St. Petersbug lietuvių naujienos
Motinos dienos minėjimas

Šeštadienį, gegužės mėn. 1 d., St.
Petersburg lituanistinės mokyklos
,,Saulutė” mokiniai atliko Motinos
dienos programą, ,,Kolorado vabalai”
grojo ir dainavo, o šokių grupė ,,Rit-
mas” gražiai pašoko keletą šokių.

,,Saulutės” programai vadovavo
lituanistinės mokyklos vedėja Sotera
Kungytė-Maksvytienė. Aistė Zalepū-
gaitė paskaitė ,,Žodžiai Mamai”. Ta-
da visi mokiniai sudainavo ,,Žibuok-
lėm pražydę”, A. Zalepūgaitė pianinu
pagrojo Shopin valsą, o eilėraštį ,,Ma-
mytei” padeklamavo Rūta Navickas.
Cosette Kay ir Gabija Beinaravičiūtė
padeklamavo eilėraštį ,,Mama”. Ind-
rė Zalepūgaitė pianinu pagrojo Beet-
hoven ,,Sonatina Moderato”. Eilė-
raštį ,,Mamytei” padeklamavo ber-
niukai Nojus ir Matas Blotniai ir Ma-
rijus Maksvytis. I. Zalepūgaitė pa-
deklamavo eilėraštį ,,Tau, Mamyte”.
Programos pabaigai ,,Mamos suk-
nelę” padainavo mokytoja Ramutė
Krikščikienė, jai pritarė visi mokyk-
los mokiniai.

Šv. Kazimiero misijos vadovo
atostogos

Šįmet kan. Bernardas Talaišis
atostogaus Lietuvoje nuo liepos mėn.
2 d. iki rugpjūčio mėn. 25 d. Jį pava-
duos Vilniaus pedagoginio universite-
to dėstytojas ir sielovados vadovas,
kunigas, docentas, teologijos dr. Algis
Baniulis, SJ.

Iškilių artistų pasirodymas

Šeštadienį, gegužės mėn. 29 d.,
7:30 val. vakaro Lietuvių klubo Kul-
tūros būrelio dėka klubo salėje St. Pe-
tersburg operos iškilūs solistai suren-
gė kitą savaitę ,,Palladium Theater”
įvyksiančios George Bizet operos
,,Carmen” peržiūrą, kuriame dalyva-
vo 9 solistai ir pianistas Constantine
Grame. Koncertui vadovavo Operos
dirigentas Mark Sforzini, kuris kartu

su režisieriumi Dean Anthony prie
mikrofono aptarė solistų atliekamas
scenas.

Koncertą atidarė Klubo Kultūros
būrelio vadovė Angelė Karnienė, sa-
kydama, kad yra ypatingai malonu,
kada St. Petersburg operos daininin-
kai dainuoja Lietuvių klubo scenoje.
Salėje dalyvavo apie 130 muzikos my-
lėtojų. Pertraukos metu publika buvo
pavaišinta lietuvišku sūriu, pyragu ir
kava. Koncertas su pertrauka tęsėsi
apie dvi valandas.

Kelionės per Lietuvą užbaigimas

Lietuvių klubo Kultūros būrelis,
vadovaujamas A. Karnienės, prieš
dvejus metų sekmadienio popiečių
metu pradėjo kelionę per Lietuvą.
Buvo aplankyta Žemaitija, Aukš-
taitija, Vidurio lygumos, Vilnija, Dzū-
kija, Sūduva. Beliko aplankyti Ma-
žąją Lietuvą ir Klaipėdos kraštą.

Š. m. gegužės mėn. 16 d., sekma-
dienį, po pietų Lietuvių klube buvo
apžvelgta Mažoji Lietuva – kultūri-
nis-istorinis Prūsijos regionas, apė-
męs ryčiausias Prūsijos dalis.

Savo kalboje A. Karnienė sakė,
kad Kryžiuočių ordinas XIII amžiaus
pradžioje pradėjo plėstis į senųjų
prūsų-lietuvių gyventas vietas su tik-
slu jas kolonizuoti ir apkrikštyti. Ka-
dangi gentys nebuvo susivienijusios
ir stokojo kryžiuočiams prilygstan-
čių ginklų, jos gana greitai buvo nu-
kariautos. Taip iki 1525 metų Ma-
žosios Lietuvos žemes valdė Vokiečių
ordinas. Ordino valstybę panaikinus,
iki 1701 m. ji priklausė Prūsijos her-
cogystei, po to iki 1871 m. – Prūsijos
Karalystei, o vėliau iki mūsų laikų –
Vokietijai.

Šiuo metu dauguma buvusios
Mažosios Lietuvos priklauso Kalinin-
grado sričiai, dalis Lietuvai ir dalis
Lenkijai. Lietuvai priklausanti dalis
vadinama Klaipėdos kraštu. Šis var-
das atsirado tik po Pirmojo pasau-
linio karo, į jį, sakė vadovė, keliausi-
me kitą kartą.

Kairėje Nemuno pusėje esančios
žemės dažniausiai buvo vadinamos
senu Prūsų Lietuvos vardu, šiandien
jos vadinamos Kaliningrado sritimi.

Žemės paviršius yra dalis Baltijos
plokštumos. Kraštas yra kalvų, paki-
limų ir įvairaus aukštumo kalnelių
mišinys. Kadangi gana ilgu vandens
ruožu Mažosios Lietuvos žemė remia-
si į Baltijos jūrą, iš ten išsiskiria dvi
didelės marios – Kuršių ir Aismarės
su ilgais, siaurais pusiasaliais – smė-
lio juostomis. Iš upių svarbiausia da-
lis Nemuno deltos, toliau Minija, Gi-
lija, Šateika, Nemunynas su Lauk-
nės, Argės, Osos, Parvės, Timberio
intakais. Susijungusios Unguros ir
Įsros upės sudaro Priegliaus upę. Yra
daug plynių, miškų. Ežerų Mažojoje
Lietuvoje nedaug ir tie patys nedideli.

Iš miestų pažymėtini (skliauste-
liuose dabartiniai rusiški miestų pa-
vadinimai): Karaliaučius (Kalining-
radas), Tilžė (Sovetskas), Piliava
(Baltijskas), Įsrutis (Černiachovs-
kas), Gumbinė (Gusevas), Ragainė
(Nemanas) ir kt. Gamtovaizdžiai gra-
žiausi ties Ragaine, aplink Rambyną,
žavūs, miškingi Nemuno krantai,
vaismedžiais apsodinti keliai. Mažo-
joje Lietuvoje daug piliakalnių, dau-
giausia iš prūsų bei lietuvių kovų su
kryžiuočiais.

Iki XVIII a. lietuviškai kalbėjusių
gyventojų vyravimas šioje teritorijoje
nekelia abejonių. Baltiškas pavardes
turėdavo 95–100 proc. valstiečių. Ta-
čiau XVIII amžiuje lietuvių gyventos
vietovės Prūsijoje pradėjo mažėti.
Viena iš priežasčių buvo tai, kad per
1709–1711 marą išmirė maždaug pu-
sė Lietuvos provincijos gyventojų.
Prūsijos karalius Friedrikas Vilhel-
mas I, iškart netekęs didelės natūri-
nių prievolių ir pajamų dalies, šią ne-
tektį norėjo greitai atlyginti, todėl į
Prūsų Lietuvą iš Austrijos, Vokie-
tijos, Šveicarijos, Olandijos buvo pa-
kviesti kolonistai, vadinami ,,zalc-
burgiečiai”. Kolonistų atsikėlimas
skatino lietuvių poreikį bendrauti
vokiečių kalba. Tačiau Mažoji Lietu-
va niekuomet nebuvo pavaldi Lietu-
vos valstybei, tik nuo 1923 m. jos
dalis – Klaipėdos kraštas priklausė
Lietuvai.

Mažosios Lietuvos Karaliaučiuje
buvo išleista pirmoji lietuviška knyga
– Martyno Mažvydo ,,Katekizmas”.
Čia pasirodė ir pirmoji lietuvių kalbos
gramatika. Pirmą kartą į lietuvių kal-
bą buvo išversta Biblija. Karaliaučiu-
je buvo išleista pirmoji lietuviškos
grožinės literatūros knyga, įsteigta
pirmoji lietuviška mokytojų semina-
rija. Pasirodė pirmieji lietuviški eilė-
raščiai, buvo sukurtas pasaulinio
garso šedevras – Kristijono Donelai-
čio ,,Metai”. 1883 m. čia buvo spaus-
dinami svarbiausi lietuviško tautinio
atgimimo leidiniai – ,,Aušra”, ,,Var-
pas”. Šiame krašte gyveno ir dirbo ne
tik Martynas Mažvydas, Kristijonas
Donelaitis, bet ir Jonas Bretkūnas,
Liudvikas Rėza, Imanuelis Kantas,
Vydūnas, Jurgis Zauerweinas.

J. Zauerweino eilėraštį ,,Lietuv-
ninkais mes esame gimę” padeklama-
vo Alvita Kerbelienė. Donelaičio ,,Pa-
vasario linksmybes” padeklamavo A.
Karnienė, o ,,Vasaros pasveikinimą”
padeklamavo Roma Mastienė.

St. Petersburg
,,Lietuvių žinios”

2010 m. gegužė-birželisKonigsberg pilis 1895 m.
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Užsienio politika —
priekin į praeitį

KÊSTUTIS GIRNIUS

ADOMAS SIUDIKA

Paprastai prireikia teisininkų pa-
galbos, kad būtų galima išsrėbti kitų
privirtą košę. Jau beveik ketverius
metus nerimstančios diskusijos dėl
LR Konstitucinio Teismo (KT) 2006
m. lapkričio 13 d. priimto nutarimo
,,Dėl Lietuvos Respublikos piliety-
bės” rodo, kad teisinių galvosūkių
buvo užduota daugiau nei buvo iš-
spręsta problemų. Šiuo metu Seimas
pradėjo svarstyti įstatymo projekto
XIP-353(2) nuostatas, kurios, jei būtų
priimtos įstatymo forma, padėtų bent
iš dalies spręsti susidariusią padėtį.
Lietuva nebeįpareigotų tam tikroje
geografinėje plotmėje gyvenančių
„neištikimų” savo piliečių, kurie iš-
vyko iš Lietuvos po 1990 metų ir tapo
kitos šalies piliečiais, atsisakyti Lie-
tuvos pilietybės. Žingsnis į priekį. Iš
kitos pusės, mano nuomone, reikėtų
toliau ieškoti tokio teisinio reguliavi-
mo, kuris padėtų išbristi iš susidariu-
sios padėties su dar progresyvesniu
rezultatu.

Negalime pakeisti KT pateiktos
Konstitucijos 12-to straipsnio 2-os
dalies (išskyrus įstatymo numatytus
atskirus atvejus, niekas negali būti
kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės pilietis) griežtos interpre-
tacijos. Tačiau galime įsiklausyti ir
dirbti su konstitucinės teisės žino-
vais, kad bent kiek priartėtume prie
universalaus teisinio reguliavimo –
atveriant galimybę visiems po 1990
metų išvykusiems lietuvių kilmės
emigrantams išlaikyti Lietuvos pilie-
tybę. Tam reikia politinės valios ir
noro, o perspėjimai apie galimus to-
kio teisinio reguliavimo pavojus ne-
įtikina dėl vienos priežasties. Esame
per daug maži. Branginkime kiek-
vieną Lietuvos pilietį, o ne teisinėmis
priemonėmis kurkime „pseudogeno-
cidą” primenantį teisinį reguliavimą.

Kol konstitucinės teisės žinovai
ieško būdų, kaip ne referendumo ke-
liu universaliai praplėsti dvigubą pi-
lietybę galinčių turėti asmenų ratą,
pateiksiu keletą konkrečių pavyz-
džių, kurie iliustruoja, kodėl šiuo me-
tu Seime svarstomo įstatymo projek-
to nuostatas reikėtų įtvirtinti įstaty-
mu.

Šiauliuose gimusi ir užaugusi,
prieš 10 metų, būdama 20-ies, į JAV
išvykusi lietuvė manęs klausia, ar jai
reikia imtis kokių nors žingsnių, kad
galėtų išlaikyti Lietuvos pilietybę,
kurią ji gali prarasti, nes neseniai
tapo JAV piliete? Lietuvaitės istorija
išskirtinė. Ji pasiliko JAV, nes sutiko
lietuvių kilmės vyrą, JAV pilietį, ku-
rio mama, pirmojoje Nepriklausomo-
je Lietuvoje gimusi lietuvė, per Ant-
rąjį pasaulinį karą bėgo į JAV ir ten
sukūrė šeimą. Kai 1990 metais Lie-
tuva atkūrė Nepriklausomybę, vyro
mama paragino sūnų imtis veiksmų
dėl teisės į Lietuvos pilietybę įgyven-
dinimo. Vyras padavė paraišką dėl
antros pilietybės gavimo Lietuvos
konsulinei įstaigai JAV. Amerikos
lietuvis mokėjo vos kelis žodžius lie-
tuviškai ir niekada nebuvo lankęsis
mamos gimtinėje. Po metų vyras tapo
Lietuvos piliečiu. Po dešimties metų
sutiko jauną lietuvaitę iš Šiaulių ir
sukūrė šeimą. Augina du vaikus –

JAV ir Lietuvos piliečius. Nepaisy-
dama to, kad šiaulietė vienintelė iš
visų šeimos narių gimė ir augo Lie-
tuvoje, kalba lietuviškai ir savo vai-
kus stengiasi auginti pagal lietu-
viškas tradicijas, Lietuvos pilietybės
ji turėtų atsisakyti. Jos vyras tokią
padėtį vadina teisiniu nesusipratimu.
Negaliu su juo nesutikti.

Kitas pavyzdys. JAV gyvenan-
tiems broliui ir sesei jau daugiau nei
50 metų. Jų mama, Lietuvoje gimusi
kaunietė, paliko Lietuvą ne savo no-
ru Antrojo pasaulinio karo metais.
Atvykusi į JAV, ji sukūrė šeimą. Gimė
sūnus ir dukra. Lietuvai atkūrus Ne-
priklausomybę mama įgyvendino tei-
sę į Lietuvos pilietybę. Prieš kurį lai-
ką mamos paraginti vaikai taip pat
ėmėsi reikiamų žingsnių ir tapo dvi-
gubais JAV ir Lietuvos piliečiais. Tiek
brolis, tiek sesuo lietuvių kalbos ne-
moka, bet žino svarbiausias Lietuvos
istorijos datas, kurias tradiciškai
kiekvienais metais pažymi kartu su
JAV lietuvių bendruomene. Nė vie-
nas iš jų iki šiol nėra buvę Lietuvoje.
Jiems tai tolimas geografiškai, bet
kartu labai artimas kraštas, kur
užaugo jų mama, seneliai.

Atsakykime į klausimą, kurie iš
mano minėtų lietuvių turi daugiau
ryšių su Lietuva. Ar Lietuvoje gimusi
ir augusi, po 1990-ųjų į JAV emi-
gravusi ir šeimą sukūrusi šiaulietė,
ar Lietuvoje niekada nebuvę ir lietu-
vių kalbos nemokantys brolis ir se-
suo? Manau, kad šiaulietė. Jeigu kel-
tume klausimą, kas prie turimos JAV
pilietybės labiau nusipelnė Lietuvos
pilietybės, manau, kad abiem atvejais
vienodai, nes Lietuvos pilietybė –
įtvirtinimas ir priminimas apie savo
kilmę. Visi esame lietuviai.

Nematau reikalo svarstyti veiks-
nius, pagal kuriuos iš vienų, kurie
turi kitos šalies pilietybę, Lietuvos
pilietybė turėtų būti atimta, o iš kitų
– ne. Ir vėl norisi priminti, kad esame
per maži, kad galėtume sau leisti
tokią prabangą. Siūlyčiau verčiau
svarstyti, kaip išplėsti piliečių ratą,
nes Lietuvos demografinė statistika –
niūri. Racionaliau būtų veikti ta
kryptimi, kuri padėtų išlaikyti Lietu-
vos gyventojų skaičių, o ne jį mažin-
tų.

Per 20 Nepriklausomybės metų
iš Lietuvos išvyko daug jaunų, talen-
tingų piliečių. Kai kurie jų sugrįš.
Kiti liks šaknis leisti svetur. Valdžia
nepajėgi sustabdyti emigracijos, nes
gyvename laisvės ir pasirinkimo prin-
cipais grįstoje visuomenėje. Kiekvie-
nas savarankiškai sprendžia, kaip ir
kur geriausia kurti savo gerovę. Vals-
tybė turėtų dėti pastangas, kad susi-
grąžintų bent dalį išvykusiųjų. Įpa-
reigojimas atsisakyti Lietuvos piliety-
bės sukelia nereikalingą priešpriešą
ir trintį. Nedeginkime tiltų tarp ne
Lietuvoje gyvenančių piliečių ir
valstybės, geriau juos tvirtinkime.
Emigrantai Lietuvos nepamirš, o ryšį
su Lietuva padės išsaugoti piliečio
statusas. Kodėl reikia atimti, jeigu
galima palikti?

Alfa.lt

Adomas Siudika – JAV lietuvis
teisininkas.

DVIGUBA PILIETYBĖ:
KODĖL ATIMTI,

JEIGU GALIMA PALIKTI?

Prieš kelis mėnesius buvęs prezidentas Valdas Adamkus sakė nega-
lįs vertinti Lietuvos užsienio politikos, nes jos paprasčiausiai ne-
matąs. Nematė, nes nežiūrėjo. Pokyčiai akivaizdūs, ir jie tik į gera.

V. Adamkaus komanda, iš tiesų Užsienio reikalų ministerija, itin daug
dėmesio skyrė Rytų politikai. Rytų politikos šerdį sudarė viltys/pretenzijos
pirmauti regione, ryškus antirusiškumas, besąlygiškas Gruzijos ir Ukrai-
nos palaikymas, mėginimas paversti Europos Sąjungą (ES) ir NATO įran-
kiais dvišaliams santykiams su Rusija išsiaiškinti. Politika buvo ambicin-
ga, bet ir bergždžia. Neturėdama realių priemonių savo politikai įgyven-
dinti, Lietuva tenkinosi deklaracijomis ir pamokslavimu.

Lietuvos Rytų politika keičiasi iš dalies, nes turi keistis. 2009–2010
metais tarptautinė padėtis iš esmės skiriasi nuo buvusios 2006–2008
metais. Lietuvos užsienio politikos vedėjai smarkiai klydo, manydami, kad
2006–2008 metų sąlygos buvo norma, o ne išimtis. Tiesiog išnyko politinė
terpė, kurioje Lietuva galėjo kaktomuša susidurti su Rusijos politika.
Amerika nutarė gerinti santykius su Rusija, naujoji Lenkijos vyriausybė
ryžtingai pasuko ta pačia linkme, naujai išrinktas Ukrainos prezidentas
Viktor Janukovyč šoko į Maskvos glėbį. Lietuva atsisakė visų keturių V.
Adamkaus Rytų politikos stulpų. Nepagrįsti norai pirmauti regione palai-
dotos visiems amžiams.

Santykiai su Rusija gerėja. Ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir prem-
jeras Andrius Kubilius susitiko su Rusijos premjeru Vladimir Putin, šįmet
numatoma prezidentės kelionė į Rusiją. Normalūs arba geri santykiai su
kaimynais yra pranašumas. Iki 2004-ųjų Lietuva didžiavosi, kad ji labiau
sugeba susikalbėti su didžiuoju kaimynu negu Estija ir Latvija. Norma-
lesni santykiai turėtų leisti lengviau spręsti prekybinius ir kitus ekono-
minio pobūdžio nesutarimus, o tai ne smulkmena, kai prekyba su Rusija
įgyja vis didesnę reikšmę Lietuvos ūkiui. Rusijos elgesio nelemia altruiz-
mas. Iš V. Putin pokalbių su D. Grybauskaite ir A. Kubiliumi akivaizdu,
kad Kremlius siekia net labiau įsitvirtinti Lietuvos energetikoje. Viliuosi,
kad prezidentė ir Vyriausybė apgins Lietuvos interesus.

Prieš metus Lietuva buvo ironiškoje padėtyje. Linkusi vaizduotis Ru-
sijos ir Rytų žinove, Lietuva neturėjo aukštesnio lygio ryšių su Kremliumi.
Kai kitų šalių diplomatai kalbėdavo apie susitikimus su Rusijos vadovais
ar apie tai, kas darosi Kremliaus užkulisiuose, Lietuvos diplomatai galėda-
vo tik tylėti. Nors nereikia nei sureikšminti, nei sumenkinti tiesioginių
ryšių – valstybės neskirtų jiems tiek lėšų, laiko ir jėgų, jei jie nebūtų svar-
būs. Jei D. Grybauskaitė ir A. Kubilius per savo pokalbius įgyja kokių nors
įžvalgų apie Kremliaus vadovų mąstyseną, tuo geriau Lietuvai.

Kritikai kalba apie principų atsisakymą, interesų išdavystę, keliaklups-
čiavimą prieš Maskvą, vartoja ir labiau liaudiškus išsireiškimus. Šis švais-
tymasis epitetais nėra pagrįstas argumentais, veikiau yra dar vienas įran-
kis D. Grybauskaitei ir A. Kubiliui pliekti. Juoba kad vadinamoji „prin-
cipinga” politika neturėjo jokio poveikio Maskvai.

Bene kontroversiškiausias naujos politikos požymis – tai santykių su
Gruzija atšalimas. D. Grybauskaitei priekaištaujama, kad ji nepakvietė Gru-
zijos prezidento Michail Saakašvili į Vasario 16-osios iškilmes ir nevyko į Tbi-
lisį dalyvauti Gruzijos šventėje. Klausimas yra tiek opus, jog prezidentės
patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jonas Markevičius tikina, kad
politika Gruzijos atžvilgiu nesikeičia. Net jei yra mažiau apsilankymų, susi-
tikimų, realus darbas yra vykdomas Briuselyje ir tų valstybių sostinėse, kur
palaikomas Gruzijos pastangos įsijungti į euroatlantines struktūras. Nema-
nau, kad šie raminantys žodžiai atitinka tikrovę. Pokyčiai yra realūs.

Kritikai piktinasi, kad atsiribojama nuo Gruzijos, siekiant įtikti ES,
kuri skeptiškai vertina M. Saakašvili. Bet kodėl nederinti savo užsienio po-
litikos su ES, juoba kad šiuo atveju Washington nuostatos mažai kuo ski-
riasi? Prezidentas Barack Obama atmetė M. Saakašvili prašymą asme-
niškai susitikti. Tiesa, JAV ambasadorius Gruzijoje irgi teigia, kad san-
tykiai nėra pakitę. Bet savo neatsakingais veiksmais M. Saakašvili prara-
do pasitikėjimą ir jo neatgaus.

Lietuvos Rytų politika, ypač veto pavartojimas sukėlė nepasitenkinimą
ES. Ne todėl, kad ES senbūviai yra neprincipingi, o Lietuva bene vieninte-
lė tikrų vertybių sergėtoja. Lietuvos užsispyrimas ją atskyrė, nes šiuo klau-
simu nepasisekė rasti bendros kalbos net su Skandinavijos ar kitomis Bal-
tijos šalimis. Europiečius erzino tai, kad Lietuva kritikavo jų pasiūlymus
dėl santykių su Rusija, bet pati neturėjo konkrečių, konstruktyvių planų.

Naujos užsienio politikos rėmai aiškėja. Didesnis santūrumas bei rea-
listiškesnis savo galių įvertinimas, normalesni santykiai su Rusija ir Balta-
rusija, glaudesnis bendradarbiavimas su ES, ypač santykiuose su galimais
ES ir NATO nariais. Svarstymai, ar Lietuva atsisakys savo proamerikie-
tiškos krypties ir labiau žiūrėti į Briuselį, tampa teoriniai, JAV ir ES san-
tykiams šiltėjant ir atsisakant dirbtinio suskirstymo į „senąją” ir „naująją”
Europą. Per anksti nustatyti, kokie veiksmai lydės kalbas apie poreikį la-
biau kreipti politiką į skandinavų šalis. Kiekvienu atveju grįžtama į labiau
„tradicinę” užsienio politiką.

Paskutinė pastaba. Lietuvoje vyrauja keista nuostata, kad užsienio
politika yra savarankiška tik tuo atveju, jei ji skiriasi, gal net ryškiai, nuo
kitų valstybių politikos. Jei Lietuva gali įgyvendinti savo nacionalinius in-
teresus tik bendradarbiaudama su kitomis šalimis, arba jei ji pasirenka po-
litikos kryptį, panašią į kitų šalių, ar tai reiškia, kad Lietuvos politika ne-
tenka savarankiškumo? Sakyčiau, kad ne. Alfa.lt
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Bostono lituanistinė mokykla mini veiklos 60-metį
Smagiai nugarmėjo dar vieni

mokslo metai JAV lituanistinėse mo-
kyklose. Puikūs metai praėjo ir Bos-
tono lituanistinėje mokykloje. Kiek
daug renginių surengta, smagių pa-
mokų vesta, šokta, dainuota, išmok-

ta, pažinta, patirta… Mokyklai vado-
vauja energingas Tėvų komitetas,
mokyklos vedėja Rita Štuopienė bei
jos puiki padėjėja Audronė LeBlanc.
Mokykloje dirba stiprus mokytojų
būrys, kuris, negailėdamas laiko ir

Kam nėra malonu gauti gėlių?
Jos tinka bet kokia proga: džiaugsmo
ir liūdesio, norint kam nors padėkoti,
pasveikinti ar linkint sveikatos.

Šiais mokslo metais, kelių abitu-
rienčių pasiūlymu vėl buvo prisim-
inta akcija ,,Šypsena”. Prieš dvejus
metus aukštesniosios mokyklos mo-
kiniai, pažiūrėję A. Matelio doku-
mentinį filmą ,,Prieš parskrendant į
žemę”, surinko ir išsiuntė 3 gražiai
papuoštas dėžes su žaislais į Vilniaus
vaikų onkologinę ligoninę.

Buvau maloniai nustebinta, kad
mokiniai nepamiršo šios akcijos ir pa-
noro joje dalyvauti. Dalyvaujant visai
mokyklai buvo surinktos 2 dėžės

naujų žaislų, kurie jau Lietuvoje ir šią
vasarą abiturientės Rūtos Misiū-
naitės bus išdalinti ligoninėje besi-
gydantiems ligoniukams.

Tačiau besirūpindami dėžių iš-
siuntimu susidūrėme su finansine
problema: kas apmokės persiuntimo
išlaidas? Ne veltui liaudies patarlė sa-
ko ,,Kas ieško, tas randa.” Pirmoji
auka atėjo iš K. Staškevičiaus, po to
prisidėjo mokyklos direktorė A. Elvi-
kienė ir S. Kerelytė. Siuntinius jau
galėjome išsiųsti, bet labai greitai su-
laukėme geros žinios iš New York ka-
talikų organizacijos ,,Knights of Co-
lumbus”, kurie sutiko apmokėti siun-
timo išlaidas į Lietuvą. Taigi, liko

suaukoti pinigėliai, kurių aukotojai
atgal nenorėjo paimti. Pridėjus keletą
dolerių, susidarė 100 dol. ir tuomet
kilo dar vienas sumanymas: kodėl už
tuos pinigus nenupirkus gėlių ir
nepapuošus nors dalelės ligoninės? O
gal vaikučiai išsirinks savo gėlytę ir,
ją prižiūrėdami, bent laikinai pamirš
skausmą, kurį tenka iškęsti?

Velykų atostogų metu su dukra
Viktorija apsilankėme ligoninėje ir
susitikusios su administratore Dalia
Malinauskiene aptarėme, kur tas gė-
les galėtume pastatyti. Dukters Vik-
torijos rūpesčiu gėlės buvo nupirktos
su priderintais vazonėliais ir nuvež-
tos į ligoninę. Buvo nuspręsta jomis

papuošti koridoriaus palanges, nes
juk mažieji pacientai daug kartų jais
praeina. Šypsosi sau gėlytės ant pa-
langių, džiugina kiekvieno praeinan-
čio akį ir linki daug daug sveikatos ir
didelio Stebuklo! Tegul jis ir išsipil-
do.

Dėkoju visiems aukotojams ir ki-
taip prisidėjusiems, įgyvendinant šį
gražų sumanymą čia ir Lietuvoje ir
dar kartą padovanojusiems ,,Šypse-
ną” vaikučiams ir jų tėveliams bei
ligoninės darbuotojams.

Vilija Staškevičienė
Maironio lituanistinės mokyklos

Lemont, IL mokytoja

jėgų, veda vaikus lietuvybės keliu.
Kiekvieną šeštadienį galima sutikti
prieš metus ar kelerius mokyklą bai-
gusio jaunimo, kuris ateina pagelbėti
mokytojams, padeda rengti mokyklos
renginius ir kt. 2010 m. mokyklą bai-
gė gražus būrys abiturientų: Lina
Baltaitė, Marius Bernotas, Adomas
Grigonis, Mikolė Kalesinskaitė, Lina
Neidhardt, Barbora Rimkutė, Jonas
Šimkus, Kristina Šimkutė, Rūta
Strazdytė ir Laura Šukytė.

Bostono lituanistinė mokykla,
kurią šiuo metu lanko apie 100 moks-
leivių, džiaugėsi ne tik puikiais, bet ir
ilgais mokyklos gyvavimo metais.
Lituanistinės mokyklos užuomazgos
Bostone siekia 1947-uosius metus. Iš
Europos atvykę tremtiniai įsteigė
Tremtinių ratelį, kuris siekė ne tik
ieškoti atvykėliams paramos ir darbo,
bet ir nusprendė organizuoti lietuvių
bei anglų kalbos kursus šeštadieniais
bei sekmadieniais. 1949 m. Tremti-
nių ratelis atidarė šeštadieninę mo-
kyklą, kad tremtinių vaikai giliau su-
sipažintų su lietuvių kalbos, litera-
tūros, istorijos bei geografijos žinio-
mis. Mokslo metų pabaigoje joje mo-
kėsi jau 69 mokiniai. 1950 m. vis dau-
gėjant norinčiųjų mokytis, vaikams
buvo įkurta vasaros mokykla, o nuo
rudens duris atvėrė lituanistinė mo-
kykla, kurią 1950–1951 m. lankė 129
mokiniai.

Per daugelį metų Bostono litua-
nistinę mokyklą baigė įspūdingas
skaičius mokinių, joje dirbo atsidavę,
gabūs ir be galo kūrybingi mokytojai.
Mokyklos vedėjais per tuos šešiasde-
šimt metų yra dirbę: Vladas Kulbo-
kas, Kazys Mockus, J. Vaičaitis, An-

tanas Gusta ,,vairą suko” Rima Gir-
niuvienė, Rima Bernotienė ir Rita
Štuopienė, o nuo 2002 m. iki dabar
mokyklai vadovauja R. Štuopienė.
Įdomus faktas, jog Bostono lituanis-
tinėje mokykloje yra dirbęs poetas
Bernardas Brazdžionis. Iki šių dienų
lituanistinės mokyklos kartas jun-
gianti grandis yra jau daugiau kaip
30 metų mokytojaujanti Aldona Dab-
rilienė.

Šią svarbią mokyklai datą pa-
minėti buvo pasirinktas netradicinis
būdas – buvome pakviesti dalyvauti
išvykoje į Isabella Stewart Gardner
muziejų. Northeastern University
Dailės ir dizaino fakulteto, Emma-
nuel kolegijos Dailės fakulteto profe-
sorė bei Architektūrinės istorijos
draugijos, Naujos Anglijos regiono
prezidentė dr. Milda Richardson iš-
vykos metu anglų ir lietuvių kalba
išsamiai papasakojo muziejaus istori-
ją, architektūrą ir įspūdingą meno
darbų rinkinį, galėjome grožėtis gam-
tos žiedais pasipuošusia aplinka.

Per tradicinę, jau daug metų vyk-
stančią Šeimų dieną susirinkusios
mokinių šeimos džiaugėsi mokykla
bei jos vykdoma misija. Mokyklos
mokiniai surengė šventinį koncertą
(dainininkus paruošė Daiva Navic-
kienė, šokėjus – Daiva Neidhardt). Su
pasididžiavimu buvo sugiedota ,,Il-
giausių metų”, o mokyklos vedėja R.
Štuopienė su vyresniųjų klasių at-
stovu Adomu Grigoniu bei lopšelio
klasės mokine Kriste Bernard užpūtė
jubiliejinio torto žvakutes.

Gyvuok ilgai ir skambiai, Bosto-
no lituanistine mokykla!

Parengė Dana Vainauskienė

Šventinio koncerto akimirkos. Ritos Štuopienės nuotr.

Prie jubiliejinio torto: (iš kairės) 10-tos klasės mokinys Adomas Grigonis,
lopšelio klasės mokinė Kristė Bernard ir mokyklos vedėja Rita Štuopienė.

Danos Vainauskienės nuotr.

Gėlės ir laukiamas stebuklas
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LIGIJA TAUTKUVIENÈ

Žinia, žmogus su saule negyvena
– visi esame šios žemės svečiai, tik
iškeliaujantys skirtingu laiku. Kiek
esame geri, kiek gailestingi, kiek
pasiaukojantys – viskas priklauso
nuo mūsų, kiek sugebame išspindu-
liuoti visa tai iš mūsų širdies. Gai-
lestingumas, gerumas atveria kelią
ne tik dvasinei paramai, bet ir ma-
terialinei, neretai taip svarbiai sun-
kiu laiku. Draugiška ranka, atvėrusi
piniginę aukai, nelaukiant įvertini-
mo, skambių žodžių, ypač tada, kai to
reikia tam, kuriam atvėrėme, – ver-
tas didžiausios pagarbos sektinas
pavyzdys.

Sekmadienio, birželio 6 d., lab-
daros koncertas Gintautui Abariui ir
jo šeimai paremti (kompozitorius,
pianistas šiandien yra ypač sunkios
būklės – onkologinė liga, neseniai at-
sitraukusi, ir vėl parodė savo aštrius
dantis), sutraukė per du šimtus tau-
tiečių į Lietuvių Fondo salę Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Surinkta
nemaža suma pinigų, tikime, nors
kiek galės prisidėti prie taip rei-
kalingos medicininės pagalbos Gin-
tautui.

Prieš koncertą organizatoriai
gavo G. Abariaus laišką-padėką, skir-
tą mums visiems – organizatoriams,
aukotojams, žiūrovams ir visiems,
vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie
šio renginio: ,,Gerbiamieji šio ypa-
tingo koncerto rengėjai ir dalyviai,
leiskite visos mūsų šeimos vardu iš
visos širdies padėkoti Jums už šią
kilnią paramos ir palaikymo akciją.
Labai norėjome, kad aš pats ar kas
nors iš mūsų šeimos narių dalyvautų
šiame renginyje, deja, dėl mano svei-
katos ir šeimyninių aplinkybių tai ne-
pavyko. Tačiau širdimi esame drauge
su Jumis, šioje salėje. Jau antrą kar-
tą per pastaruosius ketverius metus
tenka eiti per tą patį tamsos slėnį,
tačiau kaip niekada anksčiau jau-
čiame Jūsų, brangūs tautiečiai, pa-
drąsinantį palaikymą, kuris suteikia
naujų jėgų ir vilties.

Kartą, važiuodamas pro Perlojos
miestelį, užsukau prie Vytauto Di-
džiojo paminklo, ant kurio buvo išli-
kęs užrašas: ‘Vytautai Didis, Tu būsi
gyvas, kol bus gyvas bent vienas lie-
tuvis!’ Mąstydamas apie šį Jūsų pa-
siaukojamai taurų susirinkimą, į
kurį sunešėte savo muzikinius talen-
tus, meilę, tikėjimą, vienybę, matau,
kad Lietuva nemiršta. Ji šiandien
nėra vien tik nedidelis žemės lopi-
nėlis prie Baltijos jūros. Ji gyva visa-
me pasaulyje, kur, anot poeto Ber-

nardo Brazdžionio, ‘lietuvis buriasi
prie lietuvio ir gyva širdis prie gyvos
širdies’. Kai mes atveriame savo šir-
dis vienas kito užuojautai, pagalbai,
padrąsinimui, mes esame stiprūs ir
nenugalimi!

Prieš 30 metų prasidėjęs mano
kūrybinis kelias buvo pašvęstas Lie-
tuvos vardo garsinimui, tai esu pasi-
ryžęs daryti ir toliau. Tikiuosi, kad
šis koncertas praeis ne vien tik kaip
graži akcija, bet dar labiau Jus su-
artins ir atvers tiesą, kad vienybėje ir
meilėje yra mūsų žydėjimo ir kles-
tėjimo paslaptis! Te gausiai atlygina
ir visokeriopai palaimina Aukščiau-
siasis kiekvieną iš Jūsų, mylimieji!”

Štai kelios eilutės iš Gintauto ir
Violetos Abarių laiško, rašyto jau po
renginio Loretai Karsokienei – kon-
certo sumanymo ir jos įgyvendinimo
autorei: ,,Esame abu giliai sujaudinti
tautiečių dėmesio. (...) Ačiū dar kartą
už viską. Šis renginys atvėrė mums
širdį į ateitį ir kaip kompozitorius
esu pasiruošęs sėti į Amerikos lie-
tuvių abiejų kartų ateitį. Nebėra lai-
ko mirti – taip ir meldžiausi vakar,
kai šitiek reikalų dar žemėje nenu-
veikta. (...) Aš dar dabar baigiu ciklą
vaikams, taigi, artimiausiu metu
parodysiu. Žodžiu, dirbame Lietuvai,
kur ji bebūtų – prie Baltijos ar Mi-
chigano. Apkabiname Jus visus.
Šiuo renginiu įpylėte man į kraują
pačių geriausių medikamentų! Ačiū!
Mylime. Iki pasimatymo!”

Nė vienas nežinome, kada reikės
išeiti, kada pasibaigs kelionė šioje
žemėje. Linkime Gintautui, jo šeimai
stiprybės, sveikatos ir vilties! Te-
saugo Jus Angelas sargas. Visiems
visiems linkime – saugokite vienas
kitą ir mylėkite – juk tai nekainuoja.

Renginį rėmė PLC, žiniasklaida:
,,Amerikos lietuvis”, Biciulyste.com,
,,Čikagos aidas”, ,,Draugas” ir Jau-
nimas.us. Renginio sumanymas –
Loretos Karsokienės, jai talkino Onu-
tė Cvilikienė (renginio eiga), Ligija
Tautkuvienė (spauda, spaudiniai),
Dalia Sokienė (renginio vedėja),
Arvydas Reneckis (filmuota medžia-
ga), Rasa Ibianskienė, Auksuolė Ki-
šonaitė (scena), Kęstutis Laurinaitis,
Juozas Karsokas, Robertas Monke-
vičius, Rimas Pažemeckas, Linas
Umbrasas ir Tomas Umbrasas (gar-
sas, apšvietimas, renginio perteiki-
mas internetu Abarių šeimai). Nuo-
širdžiai dėkojame koncerto dalyviams
– be jūsų geranoriško dalyvavimo
renginys neįvyktų. Renginyje dalyva-
vo kamerinis choras (vad. Jūratė

Grabliauskienė), grupė ,,Tu ir aš”
(vad. ir solistė Loreta Karsokienė),
trimitu grojo Vytas Jurevičius, dai-
navo Rimas Grabliauskas su grupe
,,Kaukas”, šoko ,,Pasaka” (vad. Rūta
Mičiulienė ir Vitalija Šakytė), grojo ir
dainavo Eimis ir Virgis Švabai, Daiva
Švabienė, ansamblis ,,Cigarai”, dai-
navo Rolandas Glizickas, Aldegunda
ir Kęstutis Stančiauskai, Artūras
Blažukas ir jo grupė. Organizatoriai
dėkoja talkininkams, juk vienas
lauke – ne karys, su jumis viskas vy-
ko lengviau. Tai Birutė Kugaudienė,
Ieva Narinkevičienė, moterų klubas
,,Alatėja”, Gerda Kugaudaitė, Man-
tas Kugauda, Gintarė Viršinskaitė,
grupės ,,Tu ir aš” dalyvių tėvai.

Į Biciulyste.com išspausdintą
straipsnį atsiliepė žmogus iš Aust-
ralijos, pažadėjęs paaukoti Abariaus
šeimai nemažą pinigų sumą. Aukas
muzikanto šeimai skyrė ,,Eagle
Transline, Inc. ”(sav. Juozas Karso-
kas), ,,Sky Line Trucking, Inc.” (sav.
Marius Mainelis), ,,SMS Line, Inc.”

(sav. Virgis Švabas ir Algis Micke-
vičius), ,,Waz Auto sales” (sav. Min-
daugas Čiuteikis), Vaikų estrados
studija ,,Tu ir aš” (vad. Loreta Kar-
sokienė), moterų klubas ,,Alatėja”
(vad. Audronė Sidaugienė), ,,Atlantic
Express Corp.” (sav. Kastytis Lat-
vys), ,,Non stop Inc.” (sav. Nerijus
Buikys), ,,Road Wolves, Inc.” (sav.
Tomas Umbrasas), Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinė, ,,Pasaka, Inc.” (vad.
Rūta Mičiulienė), ,,Kunigaikščių
užeiga” (sav. Andrius Bučas), ,,The
National Guard of Lithuania”, gen. T.
Daukanto jūrų šaulių kuopa, ,,Goral
Real Estate” (Jurgita Gurevičienė),
,,Pasaulio lietuvių senbernių sąjun-
ga” – PLSS (per Gintą Gerbetą),
PLSS Chicago’s apygarda (per Gintą
Gerbetą), Lekių kaimo SS (Švėkšnos
ap., per Gintą Gerbetą), ,,Dalia’s in
Home care agency, Inc.” (sav. Dalia
Markauskas) ir pavieniai aukoto-
jai.

Visą aukotojų sąrašą galima rasti
internete adresu: www.biciulyste.com

Labdaros koncerto akimirkos. Loretos Timukienės nuotr.
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Vilnius, birželio 16 d. (Delfi.lt) –
Europos Komisija (EK) galėtų finan-
siškai prisidėti prie Lietuvoje planuo-
jamos naujos atominės elektrinės
(VAE) statybos projekto. Tai galėtų
būti Europos atominės energijos
bendrijos (Euratomo) paskola, bet
prieš prašydama tokios pagalbos Lie-
tuva turi susirasti strateginį inves-
tuotoją ir parengti finansinį naujos
atominės jėgainės planą, sako EK
Energetikos ir transporto generalinio
direktorato direktorius branduolinei
energijai Peter Faross.

,,Europos Sąjungos (ES) taisyk-
lės numato galimybę paskirti Eura-
tomo arba Europos investicijų banko
(EIB) paskolas”, – diskusijoje ,,Re-
gioniniai branduolinės energetikos
projektai” Vilniuje sakė P. Faross.

Pasak jo, Euroatomo paskola ne-

gali viršyti 20 procentų projekto ver-
tės, EIB paskola gali būti papildoma.
,,Tačiau šie 20 proc. gali būti paskirti,
jeigu šalys narės jau parengė struk-
tūrą finansavimui. Kol kas Lietuva
dar nėra pasirengusi pristatyti tokios
finansavimo struktūros, nes vis dar
ieško strateginio investuotojo”, – aiš-
kino P. Faross. Jeigu EK projekto
įvertinimas ir atsakymas būtų tei-
giamas, tuomet šalis gali prašyti Eu-
ratomo paskolos arba EIB finansa-
vimo.

,,Bet kokiu atveju, privaloma są-
lyga yra, kad jūs atliktumėte savo na-
mų darbus, susijusius su projektu”, –
pažymėjo P. Faross. Jo teigimu, pa-
skolą galėtų gauti ir vien nacionalinis
projektas, bet tai, kad projektą vysto
kelios ES narės, yra privalumas.

Parlamentarai pageidauja daugiau
pinigû užsienio kelionèms

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTAAAASSSS

Netekome dirigento V. Viržonio

Lietuvi¨ buriuotojai tês istorinê 
kelionê î Šventâjâ Žemê�  

Vilnius/Jeruzalė, birželio 16 d.
(ELTA) – Lietuvos buriuotojų jachta
,,Gold of Lithuania” šįmet pratęs is-
torinę Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės (LDK) didiko Mikalojaus
Kristupo Radvilos-Našlaitėlio 1583–
1584 m. kelionę į Šventąją Žemę.
Taip buriuotojai pažymės Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 20 metų
jubiliejų. 

Jau antrus metus vykstančios is-
torinės kelionės metu buriuotojai iš-
kels milžinišką vėliavą 17-oje Vidur-
žemio jūros miestų. Misijos ,,Gold of
Lithuania” dalyviai susitiks su savi-
valdybių atstovais, merais, prekybos
ir kultūros atašė. Visiems jiems bus
įteikti Vilniaus miesto mero kvieti-
mai apsilankyti Lietuvos sostinėje, plė-
toti ekonominius ir kultūrinius ryšius. 

,,Nors Vilnius ir priklauso Balti-
jos regionui, mes linkę dairytis ir į Vi-
duržemį, nes iš ten galima parsivežti
patirties, kaip plėtoti turizmą, verslą
ir kultūrą”, – sako Vilniaus viceme-
ras Gintautas Babravičius. Anot jo,
tokie  sumanymai neša apčiuopiamą
naudą miestui – po praėjusių metų
jachtos ,,Gold of Lithuania” kelionės
buvo pasirašyta bendra Vilniaus ir Sici-
lijos regiono sostinės Palermo sutartis. 

,,Kadangi kelionė finansuojama

privačiomis lėšomis, džiaugiamės ga-
lėdami padėti jiems megzti diploma-
tinius ryšius”, – teigė G. Babravičius.

Planuojama, kad šiais metais
,,Gold of Lithuania” buriuotojai nu-
plauks 1,500 jūrmylių ir aplankys 5
šalis: Graikiją (Rodo sala), Turkiją,
Kiprą, Izraelį ir Egiptą. 

,,Mūsų tikslas yra ne tik propa-
guoti buriavimą, patriotizmą ir meilę
savo kraštui, bet tuo pačiu metu po-
puliarinti ir ‘verslo piligrimystės’ idė-
ją”, – teigia jachtos ,,Gold of Lithua-
nia” šturmanas Donatas Juškus. Pa-
sak jo, jachta gabens daug informa-
cinės medžiagos apie Lietuvą, jos eko-
nomikos ir turizmo galimybes. 

Jachtos kapitonas – patyręs jūrų
vilkas Darius Vinkevičius, daugiau
kaip 10 metų plaukiojantis Vidurže-
mio jūroje ir yra gerai žinomas dėl to,
kad pastatė pirmąjį Lietuvoje seno-
vinį laivą ,,Reliant’59”.

,,Gold of Lithuania” – tai visuo-
meninės organizacijos ,,JCI Vilnius”
ir Vilniaus miesto 2009 m. pradėtas
projektas. Istorinį pagrindimą kelio-
nei sukūrė profesorius Alfredas
Bumblauskas, buriuotojų misija ir
patirtis bus įprasminta kelionių apy-
braižų knygoje, kurią rašo Lietuvos
rašytojas Tomas Staniulis.

Portugalijoje atidarytas pirmasis
Lietuvos garb∂s konsulatas

Vilnius, birželio 16 d. (Delfi.lt) –
Portugalijos Vizėjaus mieste birželio
14 dieną atidarytas Lietuvos garbės
konsulo Jorge Antaso de Barroso va-
dovaujamas konsulatas. J. A. de Bar-
roso yra neseniai į šias pareigas pa-
skirtas teisininkas. Jo jurisdikcijoje
taip pat yra Portugalijos Koimbros,
Aveiro, Gvardo ir Vila Realio regio-
nai. 

Konsulato inauguracija vyko
miesto merijoje ir prie konsulato pas-
tato. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos
ambasadorius Portugalijoje Algi-
mantas Rimkūnas, Vizėjaus miesto
meras Fernando Ruas, kuris kartu
yra ir Portugalijos nacionalinių mu-

nicipalitetų sąjungos prezidentas,
miesto savivaldybės nariai, versli-
ninkai, kiti svečiai.

Vizėjaus miestas yra svarbioje
Portugalijos šiaurinėje dalyje, kurioje
įsikūrusios pramonės, energetikos,
žemės ūkio ir paslaugų įmonės, su
kuriomis plėsti ryšius siekia atitin-
kamos Lietuvos įmonės. Šių regionų
centrai taip pat turi universitetus,
kuriuose pagal ,,Erazmus” studentų
mainų programą studijuoja ir Lietu-
vos aukštųjų mokyklų studentai.

Lietuvos garbės konsulo vado-
vaujamas konsulatas Vizėjuje yra pir-
masis užsienio valstybės garbės kon-
sulatas šiame mieste.

Vilnius, birželio 16 d. (Delfi.lt) –
Raginimai taupyti, kurie dažnai aidi
iš Seimo rūmų, pasirodo, nė motais
patiems parlamentarams. Vienas di-
džiausių politinių keliautojų Arminas
Lydeka jau prašo papildomų pinigų
kelionėms. 

Liberalcentristo A. Lydekos va-
dovaujamo Žmogaus teisių komiteto
narių užsienio kelionėms šiemet buvo
skirta 15,000 litų. Tačiau jie jau išse-
ko. Komiteto pirmininkas kreipėsi į
Seimo valdybą, kad jo ir kolegų kelio-
nėms būtų papildomai skirta dar
15,000 litų.

„Nuo A. Lydekos važinėjimo į už-
sienį žmogaus teisių padėtis Lietu-
voje nė kiek nepagerėjo”, – kritiškai į
komiteto vadovo prašymą atsiliepė
Seimo vicepirmininkė „darbietė” Vir-
ginija Baltraitienė. Politikės teigimu,
Seimo valdyba kol kas nepritarė ko-

miteto prašymui skirti papildomų lė-
šų ir dėl to spręs tik konkrečiais atve-
jais. 

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė irgi pripažino, kad kai kurių iš-
vykų būtinumas kelia nemažai abe-
jonių, todėl pinigai bus skiriami tik
išskirtiniais atvejais. 

Bet A. Lydeka valdybos sprendi-
mą suprato visiškai kitaip: „Iš tiesų
lėšų skyrimui buvo pritarta, lėšų bus
skiriama pagal komiteto poreikius.”
Anot parlamentaro, jau dabar žino-
ma, kad kai kurių kelionių į užsienį
jam nepavyks išvengti. 

„Žmogaus teisių klausimus
mums tenka aptarti europiniu lygiu.
Europos Sąjungoje žmogaus teisių
problemoms šiandien skiriama bene
daugiausia dėmesio, todėl vyksta
ypač daug įvairių renginių”, – aiškino
liberalcentristas.

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) – Seimo parodų galerijoje įvyko Seimo kan-
celiarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus parengtos
parodos ,,Pirmieji sovietų okupacijos metai” atidarymas. Parodoje galima ap-
žiūrėti fotografijas ir rašytinius dokumentus iš Lietuvos centrinio archyvo, Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimų centro Genocido aukų muziejaus, Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių muziejaus,
Žemaičių muziejaus ,,Alka” fondų, Lietuvos diplomato Valdemaro Čarneckio
šeimos archyvo. ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Kišiniove, Jerevane, Bulgarijoje,
Vokietijoje, JAV, Olandijoje,
Suomijoje, Belgijoje, Šveicarijoje,
Taivanyje.

1995 m. V. Viržonis subūrė ka-
merinį operos orkestrą, su kuriuo 3
kartus koncertavo Šveicarijoje ir Vo-
kietijoje. Nuo 1963 m. dėstė Lietuvos
muzikos akademijoje, buvo šios aukš-
tosios mokyklos profesorius.

V. Viržonio veikla – itin įvairiapu-
sė, Lietuvos operai jis nusipelnė ir
kaip pianistas, ir kaip dirigentas. Jis
buvo žinomas kaip nuostabus pasa-
kotojas, dažnai vedęs įvairius vaka-
rus, susitikimus su operos žmonėmis.
Neįkainojama jo patirtis repetuojant
su solistais, atskleidžiant dainavimo
subtilumus. Nuo 2003 m. prof. V. Vir-

žonis dirbo Operos ir baleto teatro
Operos studijoje.

Maestro labai nuoširdžiai padėjo
Lietuvių Operai Čikagoje, diriguoda-
mas operų ir operečių spektaklius.
Pirmą kartą jis 1991 m. dirigavo
Amilcare Ponchielli operą „Lietu-
viai”. 1994 m.  Vytauto Klovos „Pilė-
nų” operai paruošė solistus iš Lietu-
vos, taip pat ir 1998 m. Johann
Strauss operetei „Čigonų baronas”,
2006 m. vėl solistai buvo paruošti
„Pilėnų” operai. 2007 m. dirigavo J.
Strauss operetę „Vienos kraujas”,
2008 m. – Giuseppe Verdi operą „La
Traviata” ir paskutinį kartą 2009 m.
– J. Strauss operetę „Šikšnosparnis”.
Lietuvių Opera Čikagoje neteko labai
gero bendradarbio ir patarėjo muzi-
kiniais klausimais.

Čikaga, birželio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Klaipėdietis Sergejus
Juškevičius tapo Čikagoje vykusio
braziliškojo džiu-džitsu kovų turnyro
nugalėtoju. Mūsiškis turnyre sužibė-
jo tarp 87 sporto klubų iš JAV, Brazi-
lijos ir Kanados atstovų. „Teko kautis
ne tarp mėgėjų, o profesionalų, pa-
saulinio lygio žvaigždžių. Tapti čem-
pionu tokio lygio varžybose – džiugus
pasiekimas”, – sakė jau kurį laiką
JAV gyvenantis ir sportuojantis A.
Juškevičius. Prieš kelerius metus S.
Juškevičius nuolat kovodavo ir skin-
davo pergales kovų be taisyklių tur-
nyruose, taip pat buvo išbandęs jėgas
ir visų kovotojų išsvajotame Japoni-
jos ringe. „Čikagoje palikau teigiamą
įspūdį. Jau artimiausiu metu turė-

čiau kovoti Las Vegas ringe. Kol kas
man ieškomas varžovas”, – džiaugėsi
savo sėkme S. Juškevičius.

EK atstovas teigia, kad Lietuva
gal∂t¨� gauti paskolâ naujai elektrinei

Sergejus Juškevičius
Nuotr. iš asmeninio archyvo
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WASHINGTON, DC
JAV pajėgų vadas Artimuosiuose

Rytuose David Petraeus Senato ko-
mitete atsakinėdamas į klausimus
apie padėtį Afganistane trumpam ne-
teko sąmonės. 57 metų D. Petraeus
Senato ginkluotųjų pajėgų komitete
sėdėjo prie stalo ir kaip tik turėjo
atsakyti į senatoriaus John McCain
klausimą, kai susmuko ir kelioms
akimirkoms prarado sąmonę. Gene-
rolą apžiūrėjo gydytojas. Posėdis
buvo laikinai nutrauktas. JAV pajėgų
vadas Artimuosiuose Rytuose į salę
grįžo po maždaug 20 minučių.

* * *
JAV prezidentas B. Obama dar

metams pratęsė apribojimus Šiaurės
Korėjai ir savo sprendimą pagrindė
tuo, kad Pchenjanas ir toliau kelia
pavojų nacionaliniam Amerikos sau-
gumui. B. Obama pirmtakas George
W. Bush prieš dvejus metus, 2008 m.
birželio 26 d., pranešė, kad įsigalioja
JAV Šiaurės Korėjai taikomi apriboji-
mai.

* * *
Vidutinė pasaulinė Žemės pa-

viršiaus temperatūra gegužę buvo
aukščiausia nuo 1880 m., taip pat
atnaujinti kalendorinio pavasario ir
sausio-gegužės laikotarpio tempera-
tūros rekordai. Tai pranešė JAV na-
cionalinės vandenynų ir atmosferos
tyrimų valdybos (NOAA) paskelbtais
duomenimis. Kaip pažymėjo NOAA,
gegužės mėnuo tęsia klimato rekordų
,,ruožą”: šilčiausias stebėjimų istori-
joje buvo ir 2010 m. kovas bei balan-
dis. Didžiausios temperatūros užfik-
suotos Šiaurės Amerikos rytuose,
Brazilijos ir Europos rytuose, Azijos
pietuose, Rusijos rytuose ir Pusiaujo
Afrikoje. 

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) duome-

nimis, vis mažiau pabėgėlių gali
grįžti į savo gimtąsias šalis. 2005 m. į
gimtines savo noru grįžo daugiau
kaip milijonas pabėgėlių, pernai – tik
250,000, paskelbė JT, kurią cituoja
agentūra AFP. Tai yra žemiausias
namo grįžusių pabėgėlių skaičius per
pastaruosius 20 metų. To priežastis –
ir toliau nestabili padėtis Afganis-
tane, Kongo Demokratinėje Respub-
likoje bei pietiniame Sudane. JT
duomenimis, visame pasaulyje šiuo
metu yra 15 mln. pabėgėlių. Trys
ketvirtadaliai jų gyvena besivystan-
čiose šalyse. 

Pasaulio naujienos

VARŠUVA
Krokuvos teismo ekspertizių

instituto specialistai, išnagrinėję prie
Smolensko sudužusio Lenkijos prezi-
dento lėktuvo pirmosios juodosios
dėžės garso įrašo kopiją, nustatė, jog
trūksta duomenų apie 16-a to skry-
džio sekundžių, lyginant su Rusijos
tyrėjų pridėta stenograma, todėl
tikėtina, kad šis įrašas buvo sumon-
tuotas. Be to, specialistai nustatė,
kad tas įrašas yra 8 min. 16 sek.
ilgesnis, nei gali tilpti lėktuvuose Tu-
154 įrengtų standartinių juodųjų
dėžių magnetinėse juostose.

* * *
Lenkijos gynybos ministras Bog-

dan Klich pareiškė, kad visi Afga-
nistane esantys lenkų kariai į tėvynę
turėtų būti grąžinti iki 2013 metų.
Pasak B. Klich, jau ateinančiais me-
tais dalis lenkų karių vykdomų pa-
reigų gali būti perduotos Afganistano
saugumo pajėgoms.

PARYŽIUS
Smarkios liūtys Prancūzijos pie-

tinio Žydrojo Kranto regiono kalnuo-
se sukėlė žaibiškus potvynius, kurie
nusinešė dešimties žmonių gyvybes,
o dar 4 žmonės dingo be žinios. Van-
dens lygis staigiai pakilo keliais met-
rais, todėl daugelis potvynių užklup-
tų žmonių nespėjo pasitraukti į
aukštesnes vietas ir buvo priversti
gelbėtis užsilipę ant namų stogų.
Gelbėtojai skuba padėti šimtams
žmonių, įstrigusių automobiliuose,
namuose arba ant pastatų stogų. 

TEHERANAS
Iranas projektuoja naują atominį

reaktorių, gaminantį medicinoje
naudojamus radioaktyviuosius izoto-
pus, kuris bus ,,galingesnis” už Te-
herane veikiantį tyrimų reaktorių.
Tai pareiškė Irano atominės ener-
getikos organizacijos vadovas Ali Ak-
bar Salehi. A. A. Salehi, atsakingas
už Irano branduolinę programą, ku-
rią, kaip įtaria Vakarai, Teheranas
vykdo siekdamas pasigaminti atomi-
nių ginklų, sakė, jog šiitiška Respub-
lika nori pastatyti kelis tokius reak-
torius.

EUROPA

Atkelta iš 1 psl.
B. Obama, pabrėžtinai iškeltu

pirštu rodydamas susirūpinimą ir
ryžtą, pareiškė, kad pastaroji nelaimė
dar kartą patvirtino, jog Amerikai ir
pasauliui būtina nauja energetikos
politika, pagrįsta atsinaujinančiais
energijos šaltiniais.

,,Negalime pasmerkti savo vaikų
tokiai ateičiai. Nelaimė, vykstanti
prie mūsų krantų, yra iki šiol skaus-
mingiausias ir stipriausias primini-
mas, kad jau atėjo laikas pasitikti
švarios energetikos ateitį, – aiškino
prezidentas. – Dabar atėjo metas šiai
kartai pradėti nacionalinę misiją –
panaudoti Amerikos inovacijas ir per-
imti mūsų pačių likimą į savo ran-
kas.”

JAV Atstovų rūmai jau priėmė
energetikos pertvarkos įstatymą,
tačiau jam atkakliai tebesipriešinama
Senate, todėl žlugo viltys, kad šis
teisės aktas bus patvirtintas iki lap-
kritį vyksiančių itin svarbių kadenci-
jos vidurio rinkimų.

,,Prezidentas Obama neturėtų
naudotis šia krize, siekdamas pri-
mesti nedarbą padidinsiantį nacio-
nalinį energijos mokestį sunkiai be-
siverčiančioms šeimoms ir mažajam
verslui”, – prieš pastarąją prezidento
kalbą sakė Atstovų rūmų respub-

likonų vadovas John Boehner.
B. Obama atmetė argumentus

dėl pavojaus ekonomikai, sakydamas,
jog JAV neveiklumas yra krentantis į
akis, lyginant su Kinijos atliktu šuo-
liu investuojant į darbo vietas, susiju-
sias su švarios energetikos techno-
logijomis, kurios taip pat labai pra-
verstų amerikiečiams.

Norėdamas savo kalbai suteikti
simboliškumo prezidentas pabrėžti-
nai kalbėjo Baltųjų rūmų Ovaliniame
kabinete, kuriame šalies vadovai
paprastai skelbia svarbiausius spren-
dimus per nacionalines krizes, įskai-
tant karus ir nelaimes.

Jeigu niūriausi spėjimai yra tei-
singi, tai reiškia, kad kas keturias
dienas į Meksikos įlanką išsilieja be-
veik tiek pat naftos, kiek jos pasklido
per 1989 m. prie Aliaskos krantų įvy-
kusią tanklaivio ,,Exxon Valdez”
avariją, iki šiol laikytą didžiausiu naf-
tos išsiliejimu Jungtinėse Valstijose.

BP nesėkmingai mėginant iš-
spręsti šią krizę, JAV naftos milžinės
,,ExxonMobil” vadovas Rex Tillerson
pribloškė įstatymų leidėjus Washing-
ton, pripažinęs, jog netgi didžiausios
bendrovės yra nepasiruošusios suval-
dyti didelio masto naftos išsilieji-
mo.

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Neramumų apimtoje Kirgizijoje pra-
sidėjo trijų dienų nacionalinis gedu-
las dėl beveik 180 per tarpetnines
riaušes žuvusių žmonių, o į šį regioną
planuoja atvykti JAV pasiuntinys,
mėginsiantis padėti spręsti tebesi-
plečiančią humanitarinę krizę. 

Daugiau nei 75,000 pabėgėlių
pasitraukė į kaimyninį Uzbekistaną
iš Kirgizijos pietinio regiono, apimto
įnirtingų kovų tarp etninių uzbekų ir
kirgizų, tačiau dabar Taškentas
įsileidžia tik sergančius ir sužeistuo-
sius, todėl prie sienos susitelkė tūk-
stančiai kitų beviltiškai mėginančių
ištrūkti Kirgizijos gyventojų.

Pirmąsias humanitarinės pagal-
bos pabėgėliams siuntas iš užsienio
gabenantys lėktuvai atskrido į Uz-
bekijos rytinį miestą Andižaną.

Kirgizijos pietiniuose miestuose
Oše ir Džalal Abade, kuriuose per
pastaruosius neramumus daugelis
kvartalų virto griuvėsiais, įsivyravo
įtempta ramybė, tačiau neatmetama
galimybė, jog bet kuriuo metu gali
atsinaujinti kraujo liejimas. Parei-

gūnai Oše pradėjo valyti gatves,
miesto gyventojai rikiavosi į eiles prie
parduotuvių, kurias saugo ginkluoti
kariai. Visame mieste buvo įkurta
daug kontrolės postų, kuriuose bu-
dintys ginkluoti kariai stabdė ir tikri-
no automobilius.

Praėjusios savaitės pabaigoje šios
Centrinės Azijos šalies pietuose tvy-
rojusi įtampa tarp etninių ben-
druomenių prasiveržė didžiule smur-
to banga, dėl kurios dešimtys tūks-
tančių etninių uzbekų buvo palikti
savo namus. Uzbekai taip pat kaltina
vyriausybės pajėgas, kurios esą vei-
kia išvien su siautėjančiomis kirgizų
gaujomis.

JAV vyriausybė skiria Kirgizijai
10,3 mln. dolerių sureguliuoti padė-
čiai, susidariusiai dėl įvykių šalies
pietuose. Lėšos skirtos vietos ben-
druomenėms remti, būtiniausiomis
medicinos priemonėmis įsigyti, pa-
galbai maisto produktais ir pagalbai
žemės ūkiui suteikti, taip pat vyk-
siantiems Kirgizijoje parlamento
rinkimams finansuoti.

Kirgizijoje paskelbtas gedulas

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

B. Obama žada priversti BP
sumokèti už neatsakingumâ

Per neramumus Kirgizijoje galėjo žūti šimtai žmonių.                  EPA nuotr. 
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AGURKAI — VAISTINĖ
DARŽOVĖ

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

Šeimininkės
patarimai

Iš daržovės istorijos

Agurkai – viena iš seniausių
daržovių, plačiai paplitusių visame
pasaulyje. Į Europą agurkai atkeliavo
iš saulėtos Indijos. Laukiniai agurkai
– tai lianos, augančios tropiniuose
miškuose. Ilgos jų šakos lipa aukštyn
medžiais, o vaisiai svyra žemyn. Nuo
Tiberijaus laikų žinoma, kad agurkų
sėklos ir jauni agurkėliai mažina
padidėjusį lytinį jautrumą. Tai gerai
žinojo vienuoliai, todėl vienuolynų
daržuose ir šiltnamiuose buvo augi-
nama daug agurkų.

Agurkuose daug vandens (95–96
proc.), mineralinių druskų (fosforo,
kalcio, magnio, geležies), mikroele-
mentų (vario, mangano, sieros, ko-
balto, cinko, silicio, jodo). Geležies
daugiau nei žemuogėse ar vynuogėse.
Naudingi sergant širdies bei krau-
jagyslių, inkstų ligomis, nes švelniai
šalina skysčius. ,,Pati vertingiausia jų
dalis – pačios gamtos distiliuotas
skystis” – taip apie agurkus rašė Paul
Bragg. 

Vertingosios agurkų medžiagos

Daktaras Walker tvirtino, kad
agurkai – puiki natūrali priemonė,
gerinanti šlapimo sekreciją, skati-
nanti šlapimo rūgšties pertekliaus
skyrimąsi iš organizmo, vadinasi,
puikiai tinkanti gydyti reumatines
ligas, podagrą. Agurkai malšina aci-
dozę, gydo lėtinius uždegiminius pro-
cesus, pūlinius.

Agurkuose mokslininkai aptiko
fermentą, savo sudėtimi artimą insu-
linui. Tai daro juos vertingu dietiniu
produktu. Juose esantis jodas gerai
veikia skydliaukės veiklą, o kalis pa-
lankiai veikia širdies ir kraujagyslių
sistemos funkciją.

Agurkuose esančios biologiškai
aktyvios medžiagos skatina kraujo
spaudimo nusistovėjimą. Būtent jų
dėka agurkai pasižymi ir šlapimą
varančiu poveikiu. Pektininės šios
daržovės medžiagos bei ląsteliena
aktyvina žarnyno peristaltiką (fiziolg.
tuščiavidurio organo, t. y. žarnų jude-
sius, kad slinktų jo turinys), gerina
virškinimo organų veiklą. Jos skatina
druskų pertekliaus šalinimą iš orga-
nizmo, slopina puvimo procesus žar-
nyne. Senovės graikų gydytojai nu-
rodydavo gerti agurkų sultis ligo-
niams su aukšta temperatūra. 

Agurkas – mažiausiai kaloringa
daržovė, bet joje yra gana daug žmo-
gaus organizmui svarbių mineralinių
medžiagų, tokių kaip kalis, kalcis,
geležis, fosforas, jodas. Šias daržoves
patariama valgyti sergant cukriniu
diabetu, inkstų, širdies ligomis, nu-
tukus, užkietėjus viduriams. 

Kadangi agurkuose yra daug ka-
lio ir mažai natrio, juos patariama
vartoti kaip šlapimo išsiskyrimą ska-
tinantį priemonę. Beje, agurkuose
yra šlapimo sistemos akmenis tirp-
dančių medžiagų.

Švieži agurkai gerina skrandžio
liaukų veiklą, gerina apetitą ir mais-

to pasisavinimą. 95 proc. agurko
masės sudaro vanduo, todėl anksčiau
buvo manoma, kad ši daržovė nėra
labai vertinga – ji tik pagerina pa-
tiekalų skonį. Bet vaisiuose ir dar-
žovėse esantis vanduo yra labai ver-
tingas, nes jis distiliuotas pačios gam-
tos. Ar ne taip pat buvo sakoma apie
arbūzus? 

Dėl didelio kalio kiekio agurkai
ypač naudingi žmonėms, turintiems
per didelį ar per mažą kraujo spau-
dimą. Pasak natūropatų, agurkai gali
ne tik sumažinti padidėjusį arterinį
spaudimą, bet ir padidinti suma-
žėjusį. Vadinasi, juos naudinga val-
gyti ir kamuojant hipotonijai. Mikro-
elementų derinys, esantis šviežiuose
agurkuose, padeda išvengti nagų
trupėjimo, plaukų slinkimo.

Agurkai liaudies medicinoje

Hipertenzija, nutukimas, disbak-
teriozė. Sergant šiomis ligomis, pata-
riama per dieną suvalgyti iki 3–4 sv.
agurkų. Sunku bus tiek suvalgyti, tad
paprasčiau bus gerti agurkų sultis. 

Gydomųjų savybių turi agurkų
sėklos, jos puikiai valo kraujo siene-
les ir šalina nereikalingą cholesterolį.
Tai labai svarbu aterosklerozės profi-
laktikai.

Agurkai veiksmingai gydo vidu-
rių užkietėjimą, gerina skrandžio
rūgštingumą. Agurkų sezono metu
galima atsikratyti kolito. Patariama
kasdien nepusryčiavus suvalgyti
smulkiai sutarkuoto agurko. Po to
30–40 min. negerti ir nevalgyti. Ne-
pakeičiami agurkai iškrovos dieno-
mis. Jie dera su visais produktais,
išskyrus pieną.

Reumatas, plaukų slinkimas.
Siekiant sušvelninti reumatinius
skausmus bei stabdyti plaukų slin-
kimą, reikia kasdien gerti agurkų ir
kopūstų arba morkų sulčių mišinį.

Skydliaukės veiklos sutrikimai,
endeminis gužys (struma). Agurkuo-
se yra jodo junginių, todėl kasdien
juos valgant galima atsverti šio ele-
mento trūkumą ir pagerinti hormonų
pusiausvyrą organizme.

Kosulys. Norint palengvinti atsi-
kosėjimą, reikia gerti agurkų sultis,
pasaldintas medumi (1 arbatinis
šaukštelis į 1 puoduką sulčių). Ser-
gant bronchitu, patariama 3 kartus
per dieną išgerti po šaukštą agurkų
sulčių, sumaišytų su šaukštu me-
daus. Be to, atsikosėti bus lengviau,
jei valgysite daugiau agurkų. 

Agurkai mūsų mityboje

Net nedidelis agurkų kiekis labai
pagerina mėsos bei žuvies patiekalų
skonį ir pasisavinimą. Agurkai deri-
nami praktiškai su visais produktais,
išskyrus pieną, tinka su rūgpieniu,
bet skaniausi jie su medumi arba
mėsos produktais. Norint sumažinti
kūno svorį, patariama valgyti sumuš-
tinius, pagamintus ant duonos už-
dėjus agurko griežinėlį, įvyniojus į
kopūsto arba salotos lapą, paskani-

nus smulkiai supjaustytais svogūnų
laiškais, žalumynais (petražolių, kra-
pų, baziliko) ir trupučiu grietinės
arba apšlaksčius citrinos sultimis ir
apibarsčius smulkiai supjaustytais
kiaušinių tryniais.

Gydytojai sergantiems širdies ir
kraujagyslių sistemos, kepenų, inks-
tų ligomis, kenčiantiems nuo nutuki-
mo, podagros, medžiagų apykaitos
sutrikimų sąlygoto poliatrito pataria
visą vasarą valgyti šviežius agurkus.
Dauguma agurkuose esančių mik-
roelementų susikaupė luobelėje, to-
dėl jos nereikėtų nulupti. Kuo jie ma-
žesni, žalesni ir mažiau prinokę, tuo
geresni ir skanesni.

Ar žinojote, kad į salotas su
agurkais geriau nedėti pomidorų, nes
tuomet smarkiai sumažėja agurkų
vertingumas?

Neišmeskite pernokusių agurkų.
Pernokusių agurkų sultys veiksmin-
gai skatina šlapimo išsiskyrimą: su-
trinkite pernokusius agurkus ir iš-
spauskite sultis. Gerkite po puse puo-
duko 3 kartus per dieną.

Gydomasis mišinys: 2 šaukštus
pernokusių agurkų sulčių sumaišy-
kite su šaukštu morkų sulčių ir
šaukštu burokėlių sulčių. Šių sulčių
mišinyje yra širdžiai reikalingo kalio,
jis mažina kraujospūdį bei padeda
sureguliuoti medžiagų apykaitą.

Perpjaukite peraugusį agurką ir
jo viduje esančiomis sultimis prieš
miegą patepkite veidą. Oda pajaunė-
ja, išnyksta dėmės, išsilygina raukš-
lės. 

Susilpnėjus imunitetui pataria-
ma valgyti raugintų agurkų. Japoni-
jos specialistų teigimu, juose yra me-
džiagų, gerinančių alfa interferono
gamybą organizme bei padidinančių
baltųjų kraujo kūnelių aktyvumą.

Agurkų kompresai

Jei skauda akis arba į akis išsi-
liejo kraujo, ant akių vokų uždėkite
šviežių agurkų griežinėlių arba trin-
tų agurkų kompresą. Paprastai akių
skausmas praeina po pusvalandžio.

Jei akių niežulį ir uždegimą su-

kėlė alergija augalų žiedadulkėms,
taip pat padės agurkų kompresas.

Sergantiems akių uždegimu pa-
tariama gydytis ir agurkų žievės ant-
pilo kompresais: puse puodelio su-
smulkintos agurkų žievės užpilkite
puse puodelio verdančio vandens ir
įberkite puse šaukštelio geriamosios
sodos. Šiuo mišiniu praplaukite akis
rytais ir vakarais. Toks akių praplovi-
mas iš vis sveikas.

Ant vabzdžių įgeltos vietos už-
dėkite agurko griežinėlį, skausmas
netrukus nurims, o patinimas – nus-
lugs. 

Agurkai grožiui

Agurkų sultys ir minkštimas
labai naudingi odai, todėl dažnai nau-
dojami gaminant kosmetiką ir par-
fumeriją. Jau XVI amžiuje gydytojai
patardavo tris kartus per dieną val-
gyti agurkų ir avižų sriubos, kuri gy-
do įvairios kilmė furunkulus, spuo-
gus, dėmes, veido ir nosies raudonį
bei blizgesį. Gydymo metu veidą rei-
kia valyti agurkų losijonu. Losijoną
pasigaminkite taip: 1 agurko sultis
sumaišykite lygiomis dalimis su deg-
tine. Šiuo losijonu galima tepti ir
saulės nudegintą odą, ,,degančius”
kojų padus.

Nuo strazdanų, spuogų, saulės
nudegintai odai nuluptą ploną agur-
ko žievelę užpilkite vandeniu, keletą
valandų palaukite ir perkoškite. Šis
antpilas naudojamas pavilgams, o
panaudotos žievelės vidine puse įtri-
nama oda. Arba: ką tik nuskintą
agurką smulkiai sutarkuokite (geriau
plastikine trintuve), užpilkite ver-
dančiu vandeniu (2 valg. šaukštai ko-
šelės ir puodelis verdančio vandens),
po 4 val. perkoškite ir naudokite pa-
vilgams. Trynimas agurko griežinė-
liu arba jo sultimis balina veido oda,
mažina pigmentinių dėmių inten-
syvumą, gydo spuogus bei straz-
danas; o vasarą mažina prakaita-
vimą.

Pasinaudota ,,Daržovės liaudies
medicinoje”.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Margumynai

Legendinis J. Cousteau laivas 
vėl išplauks į Viduržemio jūrą

Birželio mėnesį Prancūzijoje ži-
niasklaidai buvo pristatyta unikali
ekspedicija, kurią organizuoja Jac-
ques-Yves Cousteau draugija ir „Na-
tional Geographic” žurnalą leidžianti
Nacionalinės geografijos draugija.
Marselyje mokslininkai bei kino
filmų kūrėjai pradėjo kelionę legen-
diniu Cousteau laivu „Alcyone”, ku-
ris padės tyrinėti dabartinę – ir
buvusią – Viduržemio jūrą.

Ši kelionė yra dalis tyrinėjimų,
kuriuos atlieka Nacionalinės geogra-
fijos draugijos narys dr. Enric Sala,
siekiantis pažinti vandenyno ekosis-
temų būklės raidą. Kartu kelionėje

bendradarbiaudami su jaunesniuoju
Žako sūnumi Pierre-Yves Cousteau,
keliautojai kurs dokumentinį filmą,
kuriame sieks nufilmuoti, kaip pa-
sikeitė Viduržemio jūra nuo XX a.
penktojo dešimtmečio, kuomet kelia-
vo ir filmavo Cousteau.

Ekspedicija laikysis krypties į
rytus: iš Marselio plauks į Skandolos
(Scandola) gamtos draustinį Korsi-
koje, tuomet pasuks į Medeso salas
(Medes Islands) prie Ispanijos krantų
ir galiausiai nukaks į Kabreros (Ca-
brera) nacionalinį parką į pietus nuo
Maljorkos.

Šios kelionės, apie kurią „Na-
tional Geographic” televizija ketina
susukti dokumentinį filmą, dalyviai
siekia, kad šiuolaikinis mokslas įver-
tintų Viduržemio jūros būklę, įskai-
tant ir didelių žuvų bei vertingų rau-
donųjų koralų, kurių ištekliais nau-
dojamasi jau tūkstančius metų, gau-
są. E. Sala ir P. I. Cousteau pateiks
ataskaitas su išvadomis šalių ir ben-
druomenių vadovams, taip pat skelbs
jas „National Geographic” ir Cous-
teau draugijos interneto svetainėse
per visus 2010 metus.

Ekspedicijos dalyviai kai kuriuos
duomenis, nuotraukas ir filmuotą
medžiagą skelbs internete.

Balsas.lt

Pakalbinti lietuviškai, jie žiūri į
tave kaip kvailiukai. Nejaukiai šypsos
ir, žinoma, tyli. Nemokymas vaikų
lietuviškai yra ne tik vaikų, bet ir pa-
čios tautos apiplėšimas, tai yra jauno-
sios kartos išmetimas iš tautinės
orbitos, lietuviško kraujo atidavimas
svetimiems, tai yra susinimas tautos
kamieno, negailestingas kapojimas
jaunų atžalų. Mūsų viltis ir išsilaiky-
mo galimybės glūdi tose šeimose, kur
lietuvių kalba, kultūra ir istorija dar
nėra pamiršta.” 

Ant iš bloknoto išplėšto puslapio
– sakinys, skirtas literatūrai: „Lite-
ratūros didybė, grožybė ir, galų gale,
nauda yra ta, kad ji išsklaido žmo-
gaus vienatvę ir suteikia jam tūks-
tančius progų susitikti su įvairiais
žmonėmis; ir ne tik susitikti, bet ir
pagyventi jų gyvenimu.”

Ypatingi žodžiai – M. K. Čiurlio-
nio kūrybai: „Čiurlionio kūryboje
nėra jokių sienų tarp gyvenimo ir
mirties ir tarp pasakos ir tikrovės.

Čiurlionio paveikslai neturi nei
pradžios, nei pabaigos, neatstovauja
jokiai epochai. Čiurlionis yra vienin-
telis Legendinis lietuvis. 

Čiurlionio kūrybos misticizmas
ir simbolizmas – lietuviškos dvasios
giminystė su indų mąstymu.”

Istorijai skirtos eilutės: „Visą
laiką klaidžioju po Lietuvos istoriją.
Kartais man rodos, aš ten ir gyvenu
ir kritiškai vertinu vairuotojų vyrų
darbus. Man dabar aišku, kodėl Lie-
tuva susilaukė tokio likimo, kokį
šiandien turi. Valstybės vairuotojų
idėjos atsiliepia tautai ir po tūkstan-
čio metų. Jei Vytautas Didysis užuot
savo žirgą maudęs Juodojoje jūroje,
būtų jį maudęs Baltijoje, užuot klajo-
jęs slavų stepėse, būtų labiau domėję-
sis Pabaltiju, Lietuvos istorija būtų
nuriedėjusi kitu, mums kur kas lai-
mingesniu keliu.” 

O štai ir žemiškesnė sentencija:
„Jei povui išpeši iš uodegos vieną
plunksną, tai dar nesunaikinsi visos
jo plunksnų spalvų harmonijos.” 

Kada pastarosios mintys užrašy-
tos, sunku pasakyti, datos nėra. O
štai šias užrašė jau Irena, 1989 me-
tais, kai rašytojas ne tik nieko nebe-
matė, bet ir labai sirgo: „Rašytojo mi-
sijos, pašaukimo bei atsakomybės
problema įgauna apčiuopiamesnes
apybraižas, kai ją įspraudi į tautos
rėmus. Nėra tarpautinių rašytojų,
yra tik tautiniai rašytojai. Tik per
savo tautą ir iš savo tautos rašytojas
išplaukia į ‘plačiuosius vandenis’.
Rašytojas yra tautos augalas, net tam
tikro visuomenės bei socialinio sluoks-
nio augalas su savo tautiniais žie-
dais, sultimis, individualiomis spal-
vomis ir kvapsniais. Jis išauga iš savo
tautinio podirvio ir savo vaisiais grįž-
ta atgal. Jei jo kūryba peržengia tau-
tos ribas, tai jis nusipelno savo tautai
ir įdeda savo įnašą į visos žmonijos
kultūros aruodą. 

Atplėštam nuo tautos kamieno
rašytojui tenka kurti atplėštai tautos
šakai, nors, giliau pažvelgus, lietuvio
rašytojo svetur sukurtos vertybės liks
įnašas į bendrą lietuvių tautos kul-
tūros lobyną.”

Dideli, savo gyvenimu patikrinti
žodžiai.

Rašytojas dar spėjo sulaukti ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo. Tą dieną kalbėjo žmonai Ire-
nai: „Dar negalima taip begaliniai
džiaugtis, dar visko bus... Kad tik ne
per daug lietuviško kraujo nute-
kėtų.”140

Ta džiugia naujiena su V. Alantu
telefonu panoro pasidalinti Alė Rūta.
Apie savo paskutinį pasikalbėjimą su
rašytoju, praėjus penkeriems me-
tams, ji papasakojo Dirvos141 skaity-
tojams. Kalbėjosi neilgai, nes senoji
bičiulė žinojo jo sveikatos būklę. Tai
aiškiai jautėsi ir iš duslaus, sunkaus
ligonio balso. Tačiau, anot jos, jautėsi
ir dar stipri dvasia bei šviesus protas.
„Džiaugiuosi, bet... – kalbėjo V.
Alantas. – Vargšė Lietuva! Dar jai
teks daug iškentėti, sunkiai pavargti,
visokių pavojų išgyventi, kol tikrai
ateis laisvė...”

Irena įvykdė paskutinę rašytojo
valią. Nors jau buvo susigyvenusi su
ant darbo stalo stovinčia urna, nu-
lėmė Vytauto žodžiai: „Noriu nors pe-
lenais grįžti į tėvų žemę.”

*
Sugrįžusi užatlantėn, 1992 m.

rugpjūčio 30 d. I. Alantienė savo įspū-
džiais pasidalino per Detroito lietu-
viško balso radijo valandėlę. Apie ra-
šytojo sugrįžimą į tėvynę taip kalbėjo:

– Lipdama laipteliais iš lėktuvo,
stipriai prispaudusi prie savęs, ne-
šiau urną, lyg bijodama, kad kas ne-
atimtų. Lietuvos rašytojai, žurnalis-
tai bei valdžios atstovai sutiko Alantą
su gėlių puokštėmis, gražiais sveiki-
nimo žodžiais ir tiesė rankas perimti
iš manęs, kas brangiausia...”

Kaune, Vytauto Didžiojo šven-
tovėje urna su palaikais buvo palikta
trim dienom. Žmonės lankė, nešė gė-
les. V. Alantas ramiai rymojo savo
jaunystėje lankytoje šventovėje tarp
žvakių, žiedų ir trispalvės vėliavos,
kuri lyg garbės sargyboje jį saugo-
jo. 

Pirmadienį, birželio penkiolik-
tąją, šv. Mišias atnašavo ir labai pras-
mingą pamokslą pasakė kunigas
poetas Ričardas Mikutavičius. Jų
metu urna iš Vytauto Didžiojo kop-
lyčios buvo perkelta priešais Didįjį
altorių, kurio kairiajame šone stovėjo
didelė velionio nuotrauka. 

Petrašiūnuose urną iki pat kapo
nešė Irena. Skudučių ansamblio gar-
sai sutiko V. Alantą senovės raudo-
mis. Buvo deklamuojamos eilės, ta-
riami atsisveikinimo žodžiai. 

Kartu su urna naujajame kape
liko rožė ir suvenyrinė pelėda. Pa-
klausta Kauno rašytojų vadovo Petro
Palilionio, kodėl, I. Alantienė atsakė:
„Rožė – tai mano meilė jam. O pelėda
– išminties, kurios jis siekė, simbolis.
Alantas labai mėgo pelėdas. Turėjo jų
suvenyrinę kolekciją.” 

Tik Lietuvoje taip gali būti pa-
gerbtas rašytojas, palikusi savo Vy-
tautą tėvynės prieglobstyje, galvojo I.
Alantienė. 

1992–2009
Pabaiga.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 45

140 A. Gustaitis. PAKELĖJE Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ. – Satyrinės elegijos. Chicago,
1987.
141 Alės Rūtos laiškas V. Alantui. – 1975, sausio 9. I. Alantienės nuosavybė.

* Moteris ieško pastovių pakeitimų
vyresnio amžiaus žmonių priežiūros
darbe. Tel. 708-691-0103.

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

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

* Sunkia artrito forma serganti
moteris, prašo pagalbos padovanoti,
arba nebrangiai parduoti gerame
stovyje automobilį. Tel. 773-445-
7787.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-

dacijos, gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Vaikinas ieško darbo. Turi re-
komendacijas, vairuotojo teises, kal-
ba angliškai. Tel. 708-336-8896.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia kor-
ta, kalba angliškai, vairuoja. Tel.
312-593-5903.

* Reikalinga vertėja iš lietuvių kal-
bos į anglų kalbą išversti atsimini-
mus. Tel. 708-359-0899.

Jacques Cousteau.
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REMKIME DRAUGO FONDÂ – RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”! 
TEL.: 773-585-95000  

Krikščioniška-labdaringa jaunimo stovykla Lietuvoje,
,,Vanagai 2010”

,,Kai širdis prisipildo gerumo, kai
duodi nė truputėlio netrokšdamas
paimti, kai giedi iš visos širdies
Dievui, kai bendri kilnūs darbai su -
jungia skirtingus žmones, kai tavo
žodis uždega geriems darbams, kai
užsimerkęs matai draugo šypseną...
žinai – Vanagai! Ir širdies kamputyje
vėl pradedi laukti kitų metų ,,Vanagų
stebuklo”, (kun. Liudas Miliauskas).

Lietuvių evangelikų liuteronų
Tė viškės parapijos kunigas L. Mi -
liauskas išvyko į Lietuvą vadovauti
13-jai krikščioniškai-labdaringai jau-
nimo stovyklai Vanaguose, Klaipėdos
rajone. 

Vanagai – lietuvių literatūros
kla    sikės Ievos Simonaitytės gimtinė,
yra maždaug už 7 km į rytus nuo
Prie kulės. Tai senas kaimas. 1908–

Kaune atidaryta paroda 
,,Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.”

Lietuvos okupacijos 70-mečiui
pa minėti Istorinėje Prezidentūroje
Kaune birželio 15 d. atidaryta paroda
,,Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos
dailė 1940–1941 m.”

Šią vasarą apsilankiusieji Istori -
nėje Lietuvos Respublikos Preziden -
tūroje Kaune išvys gana netikėtą pa -
ro dą. Čia, prisimenant Lietuvos oku-
pacijos 70-mečio sukaktį, pirmą kartą
viešinami dailės kūriniai, tarnavę so -
vietų ideologijos sklaidai ir režimo
įtvirtinimui mūsų šalyje.

Pasak parodos kuratorės dr.
Gied rės Jankevičiūtės, iki šiol nesa -

me įvertinę, koks vaidmuo sovieti-
nant Lietuvą teko menui, konkrečiai
– dailei, o juk būtent dailės kūriniai
buvo gausiai naudoti, keičiant oku -
puo tos Lietuvos viešąją erdvę, pripil-
dant ją naujos politinės santvarkos
sim boliais, ženklais, įvaizdžiais. So -
vietų ideologai, greta kitko pasitelkę
žodinę ir vaizdinę propagandą, sprau -
džiančią mąstymą į siaurus ideologi-
jos rėmus, nuo pirmų okupacijos die -
nų skubėjo performuoti buvusios
nepriklausomos Lietuvos Respubli -
kos piliečių sąmonę.

Parodos rodiniai įvairiapusiškai

Istorinė Lietuvos Respublikos Preziden tūra Kaune.

at skleidžia šias pastangas: pristato-
mos 1940–1941 m. sovietų dailės įvai -
rios formos bei atmainos, t. y. SSRS
„meninis importas” bei Lietuvos dai -
lininkų kūriniai, šlovinę sovietų poli-
tinius idealus bei socialinę tvarką.
Palydimoji medžiaga – dokumentinės
nuotraukos, spaudos leidinių kopijos
bei originalai perteikia dailės kūrinių
sklaidos būdus, padeda įsivaizduoti
jų funkcionavimą kasdienybės erdvė-
je.

Parodoje vyrauja grafikos kūriniai
– plakatai, laikraščių, knygų, žurnalų
iliustracijos; rodomi negausūs mu -
ziejų rinkiniuose išsaugoti tapybos
pavyzdžiai. Ryškiausiai sovietizaciją
atspindėję ir kartu režimui paranki-
ausi dailininkų darbai neišli ko. Šie
kūriniai, kaip ir laikinosios ma si-
nių švenčių dekoracijos, prista tomi
antriniais vaizdais – nuotraukų
reprodukcijomis bei filmuota medžia-
ga.

Dramatiškąjį laikotarpį apibend-
rina baigiamoji monografinė parodos
dalis: pasakojamos istorijos tų daili -
nin kų, kurių likimus kruvinas stali -
ni nis režimas sulaužė jau okupacijos
pra džioje.

Parodos kuratorė: dr. Giedrė
Janke vičiūtė (Lietuvos kultūros
tyrimų institutas), architektė ir di -
zai  nerė: Julija Reklaitė.

Paroda surengta bendradarbiau-
jant Lietuvos kultūros tyrimų insti-
tutui ir Nacionaliniam M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejui.

Lietuvos centrinis valstybės ar -
chyvas suteikė galimybę pasinaudoti
kino ir foto dokumentų šaltiniais.

Projekto vykdymą koordinavo:
Istorinė LR Prezidentūra Kaune.

Rodinius ir vaizdinę medžiagą
pa rodai paskolino: Vygintas Bubnys,
Kauno apskrities viešosios biblio te -
kos Retų spaudinių skyrius, Lietu vos
centrinis valstybės archyvas, Lietu -
vos dailės muziejus, Lietuvos ypatin -
ga sis archyvas, Lietuvos mokslų aka -
demijos Vrublevskių biblioteka, Lie -
tu vos nacionalinis muziejus, Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejus,
Maironio lietuvių literatūros muzie -
jus, Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Meno skyrius, Šiaulių
„Aušros” muziejus, Vytauto Didžiojo
ka ro muziejus. Parodoje taip pat ro -
domi kūriniai iš Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių

Paroda Kaune veiks iki liepos 15
dienos.

Parodos leidinį numatyta išleisti
2011 m. birželio mėn. Parodos rėmė-
jai: Lietuvos moks lo taryba, Lietuvos
kultūros rėmimo fon das

Bernardinai.lt

1909 m. pastatyta mūrinė bažnyčia,
kuriai porą vitražų padovanojo kara -
lienė Augusta. Vanagų evangelikų
liuteronų bažnyčia – autentiška, ne -
pa liesta karo audrų, toli miškuose,
sunkiau pasiekiama. Šalia jos įsikū -
rusi stovykla visos Lietuvos jaunimui
jau 13-ti metai tampa miela vieta su -
sitikti, atrasti, suprasti vieni kitus.

Čia niekas neskirstomas į vie no -

kius ar kitokius, visi yra laukiami,
todėl kas metai atvykstančiųjų į sto -
vyklą skaičius didėja. Šią vasarą norą
atvykti pareiškė arti 800 vaikinų ir
merginų. 

Stovyklai aukas siunčia Ame ri -
kos, Kanados Anglijos, Vokie ti jos lie -
tuviai bei rėmėjai iš kitų šalių.

Lena Maksimavičienė

Tėviškės parapijos kun. Liudas Mi -
liauskas – stovyklos Vanaguose orga -
nizatorius.

,,Vanagai 2008”.                                                         
Kun. Liudo Miliausko 

asmeninio albumo nuotraukos
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

A † A
ELENA PALIULIONIS

LEBREKAITĖ
Mirė 2010 m. birželio 13 d., 5:25 val. vakaro.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, duktė Birutė ir Patrick Callahan,

anūkai  Christina su Mark Kozelka ir Michael Callahan; proanūkiai
Amanda ir Jacob Fond; seserys Emilija Žukauskienė, Stasė Sa-
kalauskienė, Julija Ivanauskienė; svainiai Bronė Stukelis ir Oswald
Sietniekas; pusbroliai Jūratė ir Vaslovas Agintai, daug sūnėnų ir
dukterėčių.

A. a. Elena buvo žmona a. a. Ipolito Stukelio ir a. a. Vlado Paliu-
lionio, sesuo a. a. Antano, a. a.  Izidoriaus  ir a. a. Jono Lerrickų.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 v. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL
(55th St. just West of Harlem).

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Foran FH. Tel. 708-458-0208 arba
www.foranfuneralhome.com

Viso pasaulio akys šiomis dieno-
mis krypsta į Pietų Afrikos pusę.
Prieš šešiolika metų ši valstybė pa-
suko demokratijos keliu, o šiemet ji
tapo visų futbolo gerbėjų meka. Pa-
saulio futbolo čempionato sostine ta-
pusi šalis – marga, kaip visas Afrikos
žemynas. Čia turtas ir skurdas yra
greta, o nusikaltėlių siautėjimai
stingdo kraują.  

Tiesa, per futbolo čempionatą
apie tai bus kalbama mažiau, o apie
sportą – daugiau. Nes sportas toks
svarbus, kad šalies prezidentas pa-
saulio futbolo šventę pavadino svar-
biausiu Pietų Afrikos Respublikos
įvykiu nuo apartheido panaikinimo
prieš šešiolika metų. 

Tiesa, vietinė futbolo komanda
iš varžybų dėl pasaulio futbolo kara-
lių vardo gali iškristi jau netrukus,
bet tai netrukdys pasauliui ir toliau
akylai stebėti futbolo šventę bei
užmesti akį į šalį, kuri laiko, kad jos
ekonomika galingiausia Afrikos že-
myne.  

Pietų Afrika – nepaprasta šalis.
Vos prieš šešiolika metų ji taikiai ir
sklandžiai atsikratė apartheido šlei-
fo, užsivilko demokratijos rūbą ir
bando kovoti su tamsia praeitimi. Bu-
vęs šios šalies prezidentas ir nenuil-
stantis kovotojas su apartheidu Nel-
son Mandela svajojo, kad šalis taptų
„vaivorykštine valstybe”, šalimi, ku-
rioje visų rasių, tautų ir tikėjimų
žmonės gyventų darniai.  

Svajonė graži, bet ją pasiekti
reikia nemažai pastangų, nes kaimy-
ninės Zimbabvės, o ir tolimesnių liki-
mo sesių pavyzdys rodo, kad demok-
ratija, liberalizmas ir svajonės apie
geresnį gyvenimą baigiasi vos po ke-
lerių metų, o tada valdžios soste įsi-
tvirtina „prezidentas amžiams” arba

„valdančioji partija iki gyvos galvos”.
Tokių pasikeitimų bijo ir šalies bal-
taodžiai bei juodaodžiai gyventojai.  

Futbolo sirgaliai, atvykę į Pietų
Afrikos Respubliką, mano, jog atva-
žiavo į turtingųjų pasaulį. Infrastruk-
tūra, susisiekimas, viešbučiai ir res-
toranai čia tokie pat geri ar net geres-
ni nei Vakarų pasaulyje. Akį maloniai
glosto naujutėlaičiai sporto stadionai,
greitieji traukiniai, sutvarkyti oro
uostai, prabangūs viešbučiai bei ža-
lios vejos miestuose. 

Atvykėliai gali apsistoti po ge-
riausio pasaulio viešbučio titulą ga-
vusio ,,Bushmans Kloof” stogu ar
papietauti kelionių žurnalų išliaup-
sintuose restoranuose, tačiau tai bus
tik parodomoji Pietų Afrikos Res-
publikos pusė. Ši valstybė nėra tur-
tuolių meka, ji – besivystančios eko-
nomikos šalis, kur vienam gyventojui
kliūva tik ketvirtis to, kas tenka JAV
piliečiui. 

Praraja tarp turtuolių ir vargšų
Pietų Afrikos Respublikoje – didžiulė.
Apartheidas baigėsi, bet geriausios
mokyklos, ligoninės ir gyvenamieji
rajonai vis dar priklauso baltiesiems,
dauguma juodųjų šalies gyventojų
murkdosi skurde, o pro jų gyvena-
muosius rajonus važiuoti baisu net
dieną.  

Nors Pietų Afrikos Respublika
yra 24 pasaulyje pagal savo ekonomi-
nį išsivystymą, žmogaus teisių gyni-
mo srityje ji velkasi gale. Tiesa, šalies
Konstitucija, priimta 1996 metais,
laikoma viena pažangiausių visame
pasaulyje.  Pagrindinis šalies doku-
mentas užtikrina lygias teises įvai-
rių rasių, kultūrų, religijų, lyčių ir
politinių įsitikinimų asmenims, bet
realybė kartais būna kitokia, nei
skelbia pagrindinis šalies įstatymas. 

Pietų Afrikos Respublikoje gyve-
na 79 proc. juodaodžių, 9 proc. bal-
tųjų, 9 proc. maišytų rasių atstovų ir
3 proc. Azijos ir Indijos gyventojų.
Šioje šalyje randama 90 proc. viso
pasaulio platinos išteklių, 70 proc.
chromo, 40 proc. aukso atsargų. Tie-
sa, šie turtai neužtikrina gero gyve-
nimo visiems šalies gyventojams, o
nusikalstamumo lygis ir Pietų Afri-
kos Respublikos nusikaltėlių akiplė-
šiškumas – garsus visame pasaulyje.

Reikia paminėti, kad reikalai pa-
mažu taisosi, šalis bando sutramdyti
ne tik nusikaltėlius, bet ir atsikratyti
juos vis dar persekiojančio, nors ir
vaiduokliško apartheido šešėlio.  

Pagal ,,The Economist” informaciją
parengė Jūratė Važgauskaitė

Bernardinai.lt

Pietų Afrika – marga, 
pavojinga, bet viliojanti

,,Bushmans Kloof” viešbutis.

A † A
JANINA „NINĖ”

SMILGEVIČIŪTĖ-PETRUŠIENĖ
Mūsų mylima mama, bobūnė, probobūnė, sulaukusi 104 metų,

sūnaus Vitalio ir Matulaičio Globos namų slaugių rūpestingoje prie-
žiūroje, ramiai baigė savo gyvenimo paskutines minutes ir iškeliavo
pas Dievą 2010 m. birželio 12 d.

Gimė 1905 metais, augo Užvenčio dvare (Šatrijos Raganos „Se-
name dvare”). Pradžioje mokėsi namuose, kur išmoko keletą kalbų
(gerai mokėjo šešias kalbas), vėliau baigė Aušros Mergaičių gimna-
ziją, studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Komunizmo siaubui vėl grįžtant į Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją. 1949 metais emigravo į Ameriką, apsigyveno Čikagoje,
kur ligoninėje pradėjo dirbti valytojos darbą. Vakarais mokėsi, pa-
baigė kursus, išlaikė egzaminus ir tapo slauge. Nors per savo ilgą gy-
venimą Janina patyrė daug vargo ir nelaimių, ji niekad neprarado
optimizmo. Sakydavo: „iš didelių bėdų darau mažom, o į mažas ne-
kreipiu dėmesio”. Visuomet buvo draugiška, linksma, mylinti žmo-
nes, pamaldi, tvirtai tikinti į Dievą. Ji gyveno ir mokė savo ainius
vartodama liaudies patarimus: „reikia visus suprasti ir viską atleis-
ti; niekada neturėsi per daug draugų...” Janina labai mylėjo Lietuvą,
buvo patriotiška, dalyvaudavo lietuviškuose parengimuose bei orga-
nizacijose, didžiavosi savo tėvu Jonu Smilgevičium, 1918 m. Vasario
16-tos Lietuvos Tarybos nepriklausomybės  Akto signataru.

Atsisveikinimas, šv. Mišios ir laidotuvės įvyks penktadienį, bir-
želio 18 d., 11:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je, 6812 S. Washtenaw Ave., Čikagoje. Po šv. Mišių a. a. Janina bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of Immaculate Conception
Putnam, CT arba Lietuvos Dukterims (galite kreiptis el. paštu:
tinau.@att.net).

Kviečiame visus giminaičius, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus Vitalis (Tulė) Petrušis su šeima, sūnaus
a. a. Vytenio Petrušio našlė Audronė, keturi vaikaičiai, aš-
tuoni provaikaičiai ir kiti artimieji
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�Janina (Ninė) Smilgevičiūtė-
Petrušienė mirė birželio 12 d. Šv. Mi-
šios ir laidotuvės įvyks birželio 18 d.,
penktadienį, 11:30 val. r. Švč. Mer ge -
lės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čika -
goje. Velionė bus palaidota Šv. Ka zi -
miero lietuvių kapinėse.

��Penktadienį, birželio 18 d., 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jus ir Čikagos-Vilniaus susigimi -
nia vusių miestų komitetas kviečia į
do kumentinio filmo ,,1941 metų Bir -
želio suki limas” (režisierius Linas
Au  gutis, truk mė: 30 min.) peržiūrą ir
susiti ki mą su dr. Kaziu Ambrozaičiu.
Telefonas pasiteiravimui: 773-582-
6500 Rita Janz.

��Dėmesio vykstantiems į kun.
dr. Kęstučio Trimako Padėkos šv. Mi -
šias, kurios bus birželio 20 d. 9 val. r.
Cicero Šv. Antano lietuvių parapijoje,
automobilius galės pasistatyti miesto
mokyklos automobilių statymo aikš -
telėje, kuri yra kitoje gatvės pusėje
nuo bažnyčios.

�Pasaulio lietuvių centras birželio
20 d. nuo 10 val. r. iki 9 val. v.  kviečia į
gražiausią, dar iš pagonybės laikų
atė jusią lietuvišką šventę – Jonines.
Visą dieną susirinkusieji galės klau -
syti lietuviškos muzikos – dalyvaus
gru pės „Kaukas’’, „Cigarai’’, dai  ni -
nin kai Rasa Zubreckaitė ir Algi man -
tas Barniškis, vaikų muzikos grupė
„Tu ir aš’’, šoks šokių grupės „Amber
Music and Dance’’ ir „Dan ceDuo’’.
Kol vaikai linksminsis, tėveliai galės
pasižiūrėti futbolo rungtynes tarp
Čikagos lietuvių komandų rinktinės
ir svečių komandos. Krepšinio gerbė-
jai galės stebėti gatvės krep ši nio
varžybas. Šventės svečias – Ar vy das
Vilčinskas. Šventė vyks bet kokiu oru.
Jei bus giedra – lauke, o jei lis lie tus –
PLC Jaunimo sporto salėje.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -

sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

��Liepos 25 d., 2 val. p. p. Seattle,
WA Lietuvos Dukterų organizuoja-
mas Mėlynių balius (Blueberry Acres,
32 McRae Rd. NE, Arlington, WA).
Kasmetinės suneštinės vaišės, vilio-
jantys prizai, tylusis aukcionas, links-
mybės ir, žinoma, linkstančios mėly-
nių krūmų šakos.

��Tradicinė Su siartinimo šventė
įvyks liepos 25 d. Švč. Mergelės Mari -
jos Nekalto Prasidėjimo seserų vie -
nuo lijoje, 600 Liberty High way, Put -
nam, CT 06260.  Informaciją suteiks
Daiva Izbickaitė-Veršelienė tel.: 508-
523-9058 arba el. paštu: daiva@ rcn.
com ir Diana Norkienė  el. paštu:
diananork@yahoo.com. 

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle Lie -
tuvių Bendruomenės šeimos sto-
vykla „Lankas”. Daugiau ir išsames-
nės infomacijos gausite iš stovyklos
vadovės Jūratės Audėjaitienės (hiju-
rate@hotmail.com)

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Kiek vie -
nas atsineš savo pagamintą maistą ir
galės nustebinti susirinkusius savo
ku linariniais sugebėjimais. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI...

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

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

Birželio 20 d., 
sekmadienį,  1:30 val. p. p. 
Boston Lietuvių klubo salėje, 

368 W. Broadway, South Boston
vyks susitikimas su režisieriumi ir 

ki no operatoriumi 
ALOYZU JANČORU

Susitikimo su režisieriumi metu
galėsite pamatyti du naujausius jo
sukurtus do kumentinius filmus: ,,Ak -
ligatvis” (apie Lietuvos pasiuntinius
Af ganis tane) ir ,,Ištraukos iš dieno-
raščio” (pasakojimas apie garsųjį ak -
torių Laimoną Noreiką). 

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–
1933) – įspūdingiausia figūra XX a.
pra džios lietuvių literatūroje. Žmo-
gus legenda, rašytojas, publicistas ir
kunigas, savojo laiko mo ralinis auto -
ri tetas, tautos atgimimo skelbėjas.

Jo kūryba lig šiol leidžiama, skai -
toma, analizuojama. Tačiau amži nin -
kų atsiminimų rinkinio apie šią
įdomią ir spalvingą asmenybę lig šiol
nebuvo, nors jau praėjo 140 metų
nuo Vaižganto gimimo ir bemaž 80
me  tų nuo mirties.

Knyga ,,Neužmirštamas Vaiž -
gan tas: atsiminimai, esė, laiškai” –
pirmas toks didelis prisiminimų apie
Vaižgantą telkinys. Klasi ką čia prisi-
mena paprasti kaimo žmonės, rašyto-
jo ir kunigo artimieji, su juo bendra -
vu sieji kultūros žmonės, daugybė
garsių rašytojų. Taip pat spausdina-
ma Vaižganto laiškų ir laiškų jam,
oficialių jo kaip kunigo raštų, kitos
archyvuose sukauptos medžiagos,
ver tingos, pirmą kartą spausdinamos
ikonografijos.

„Mūsų kartai Vaižgantas buvo
tar si Dievas, visur kabojo jo paveik-
slai, mes daugiausiai mėgom skaityti
Vaižgantą. Aš persirašydavau ištisus
puslapius iš jo knygų. Man Vaižganto
žodžiai buvo kaip duona, – kvapnūs
ir skalsūs. Žavėjo jo didelis noras
ieškoti ‘deimančiukų’ žmonėse, kū -
ry boje ir gyvenime. Be Vaižganto jau -
nystėje gal nebūčiau pamatęs ir su -
pratęs Lietuvos grožio, jos žmonių
dva sios. Jis mokėjo surasti, kas žmo -
nes jungia, o ne skiria, nes pačios
svar biausios vertybės – bendražmo -
giškos”, – 1997 m. apie Vaižgantą ra -
šė visų gerbiamas monsinjoras Ka zi -
mie ras Vasiliauskas.

Dar dažais kvepianti Maironio li -

teratūros muziejaus, Juozo Tumo
Vaižganto filialo vedėjo Al fo Pakėno
su daryta solidi knyga „Neužmirš ta -
mas Vaiž gantas: atsimi nimai, esė,
laiš  kai” – graži dovana li te ratūros
my lėto jams ir Vaižganto gerbėjams.
Norinčius patirti didelį skaitymo ir
su sitikimo su žmogumi-legenda J.
Tu mu Vaižgantu džiaugsmą, kviečiu
įsi gyti atsiminimų ir laiškų knygą
,,Draugo” knygynėlyje. Knygą (448
psl.) išleido Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla Vilniuje 2009 m. 

Knygos kaina  – 30 dol. Kny gą
ga lima įsigyti paštu, pri dedant 10,25
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis t -
racijai tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Gegužės mėn. vyr. skaučių ,,Verpsčių” tradicinės Poezijos pava sario sueigos
viešnia buvo poetė Liūnė Sutema. Trejetas valandų, praleistų su poete, prabė-
go nepastebimai. Liūnės Sutemos poezija, kurią skaitė N. Martinaitytė-Nel son
jautriai ir giliai palietė visas verpstietes. 
Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Milita Lauraitienė, Nijolė Martinaitytė-
Nelson, Liūnė Sutema, Vida Rimienė; stovi; Dalia Šlenienė, Danutė Dirvo-
nienė, Ritonė Rudaitienė, Joana Krutulienė, Genovaitė Treinienė, Dalia Po-
vilaitienė.                                                       Aldonos Rauchienės nuotr. 

Aloyzas Jančoras
I. Gelūno nuotr.

,,Neužmirštamas Vaižgantas: 
atsiminimai, esė, laiškai”


