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Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –
Rugpjūčio 17 d. Vilniuje prie Prezi-
dentūros įvyko susirinkimas, kurio
dalyviai sakė esą nepatenkinti teisin-
gumo vykdymu Lietuvoje.

Protesto susirinkime dalyvavo vi-
suomeninės organizacijos „Jungtinis
demokratinis judėjimas” (JDJ) ir ju-
dėjimo „Drąsiaus kelias” atstovai.
Susirinkusieji sakė, kad šiais savo
veiksmais jie nori prezidentei Daliai
Grybauskaitei priminti jos žodžius,
kad Lietuvoje nėra teisingumo, kad
reikia kuo skubiau jį atstatyti. Ren-
ginio dalyviai tvirtino, jog Lietuvą, o
ypač teisėsaugą yra giliai apėmęs ko-
rupcijos vėžys ir kuo toliau, tuo la-
biau darosi nebeįmanoma gyventi.

Anot susirinkusiųjų, protestuoti
prie Prezidentūros atvyko žmonės iš
Vilniaus, Kauno, Tauragės, Kėdainių,
Klaipėdos. Akcijos dalyvius prižiūrėjo
keturi policijos pareigūnai. Paklausti,
ar turi Vilniaus miesto savivaldybės
leidimą protesto akcijai surengti, JDJ

atstovai teigė, kad dalyvauja tik 9
žmonės, todėl leidimo esą nereikia.
Rodydami į mirusio kauniečio Drą-
siaus Kedžio šalininkus jie teigė, kad
sutapimas, jog ir šie S. Daukanto
aikštėje susirinko tuo pačiu metu.

Vilniaus policijos atstovė sakė,
kad Susirinkimų įstatymas nepa-
žeistas, nes dalyvavo dvi grupės po

devynis žmones. „Pirma grupė ‘Stop
pedofilijai’, kita – Jungtinio demo-
kratinio judėjimo. Pažeidimų nepas-
tebėta, įstatymas nepažeistas”, – sa-
kė policijos atstovė Dalia Petrauskie-
nė.

Įstatymas numato, kad leidimo
reikia, jei protesto akcijoje dalyvauja
daugiau nei devyni žmonės.

D. Kedžio šalininkai prie Prezidentūros. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Prie Prezidentùros rinkosi
nepatenkintieji teisingumu Lietuvoje

Lietuvoje perspèjama
dèl vètros
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D∂l karõçio sunegalavo Lietuvos kariai
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Vilnius, rugpjūčio 17 d. (DELFI.
lt) – Lietuvos hidrometeorologijos
tarnyba praneša, jog rugpjūčio 17 d.
po pietų Lietuvoje prasidės vėtra, jos
metu kai kur numatomas stiprus vė-
jas. Orai palaipsniui pradės vėsti.

Pasak Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnybos vyriausiosios specia-
listės Izoldos Marcinonienės, di-
džiausia vėtros tikimybė – rytiniuose
ir šiaurės rytiniuose Lietuvos regio-
nuose, tačiau Vilniaus kraštą jis tu-
rėtų aplenkti. Sinoptikės teigimu,
žmonės turėtų pasirūpinti, kad prie
namų neaugtų sutrešę ir seni me-
džiai, nes tokiems pavojingas tiek vi-
dutinio, tiek didelio stiprumo vėjas.

Pasak I. Marcinonienės, vėtra į
Lietuvą gali įsiveržti iš Lenkijos ir
Baltarusijos. ,,Jis apima ir Ukrainos
dalį, bet liniuote negalime nubraižyti
fronto, jis taip banguotai eina”, – aiš-
kino sinoptikė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas įspėja gyven-
tojus būti atsargius. Pučiant stip-
riam vėjui ir žaibuojant gali sutrikti
elektros energijos tiekimas, virsti di-
deli medžiai, lūžti jų šakos.

Lietuva – 34-oji geriausi¨
gyventi valstybi¨ sâraše

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– JAV žurnalo ,,Newsweek” sudary-
tame geriausių gyventi valstybių są-
raše Lietuva, atsilikusi nuo Estijos ir
Lenkijos, užima 34-ąją vietą. Nau-
jausias vertinimas sudarytas atsi-
žvelgus į ekonominius, politinius,
sveikatos apsaugos bei gyvenimo ko-
kybės rodiklius. Lietuva vertinimo
lentelėje yra per vidurį tarp Latvijos
ir Estijos, kurioms skirtos atitinka-
mai 36 ir 32 vietos. Lenkija yra 29-oji
tarp geriausias gyvenimo sąlygas su-
darančių valstybių, o kaimyninė Ru-
sija – 51, Baltarusija – 56-oji.

Anot ,,Newsweek”, 99,6 proc. lie-
tuvių, praleidę vidutiniškai 15,9 me-
tus besimokydami, yra raštingi. Pa-
gal šį rodiklį švietimo kategorijoje
Lietuvai skirta 28-oji vieta. Šioje kate-

gorijoje pirmoji vieta atiteko Suomijai.
Atsižvelgus į tai, kad vidutinė gy-

venimo trukmė šalyje yra 63 metai,
Lietuvai teko 61-oji šios kategorijos
vieta. Pirma – Japonija. Gyvenimo
kokybės kategorijoje – atsižvelgus į
pajamų nelygybę, mažiausią pragy-
venimo lygį (mažiau nei 2 doleriai per
dieną), nedarbą (13,7 proc.), aplinkos
kokybę, savižudžių skaičių 100,000
gyventojų (7,2) – Lietuvai skirta 39-
oji vieta. Šiuo požiūriu geriausia gy-
venti Norvegijoje.

Ekonomikos vystymosi katego-
rijoje Lietuvai skirta 41-oji (pagal šį
rodiklį pirma vieta atiteko Singapū-
rui), o politinės aplinkos, kur vertin-
tas demokratijos lygis, politinis daly-
vavimas ir politinis stabilumas – 26-
oji vieta. Šioje kategorijoje pirmauja
Švedija.

Anot ,,Newsweek”, geriausia gy-
venti Suomijoje, po kurios rikiuojasi
Šveicarija, Švedija, Australija, Liuk-
semburgas, Norvegija, Kanada, Ny-
derlandai, Japonija ir Danija. Blo-
giausiomis šalimis pripažintos Bur-
kina Fasas (100), Nigerija (99) ir Ka-
merūnas (98).

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Į Pirminės karių sveikatos priežiū-
ros centrą Rukloje su įvairiais svei-
katos nusiskundimais kreipėsi 32 Bū-
tinųjų karinių mokymų (BKM) kariai
ir šiuose mokymuose taip pat daly-
vaujantys Lietuvos karo akademijos
kariūnai.

Aštuoniolikai iš jų buvo nustaty-
tas perkaitimas, kuriam būdingas

bendras silpnumas, galvos svaigimas,
sąnarių skausmai ir kiti požymiai.
Dvylika iš trisdešimt dviejų įvairiais
sveikatos sutrikimais besiskun-
džiančių karių nuspręsta paguldyti į
Karo medicinos tarnybos Pirminės
karių sveikatos priežiūros centro
Rukloje ligoninę. Jų būklė stebima.

Rugpjūčio 16 d. mokomajame
pulke Rukloje viena BKM karių kuo-

pa ir kariūnų dalyvavo teorinėse pa-
skaitose ir pusvalandžio fizinio ren-
gimo pratybose, kita kuopa – lauko
taktikos pratybose, naktį – orientaci-
jos žygyje.

Šiuo metu Ruklos mokomajame
pulke Būtinuosiuose kariniuose mo-
kymuose iš viso dalyvauja apie 80 ka-
rių, iš jų 49 yra liepą tarnybą pradėję
ketvirtosios BKM laidos kariai ir 32 –

trečiosios BKM laidos kariai, kurie
dalyvauja antrajame mokymų rate.
Mokymuose taip pat dalyvavo 27 Ka-
ro akademijos kariūnų. Pasak Dr.
Jono Basanavičiaus karo medicinos
tarnybos Ryšių su visuomene sky-
riaus viršininkės kapitonės Jekateri-
nos Suvorovos-Dadurkienės, šios va-
saros karščiai didesnio poveikio karių
sveikatai nei įprastai neturėjo.



2 DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis

Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą rasite internete adresu:
www.skautai.net

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Õerelytè

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Redakcijos žodis

Net 100,000 jaunų britų – nuo
16 iki 24 metų – gyvena iš valsty-
bės mokamų pašalpų, nes sakosi
esantys per daug silpni, kad ga-
lėtų dirbti. Penktadalis jų gyve-
na iš „incapacity benefit” – ne-
galėjimo dirbti, tačiau tai – ne
neįgalumo pašalpa. Šios pašal-
pos Jungtinėje Karalystėje sie-
kia 91,40 svaro per savaitę. Įta-
riama, kad dauguma šių jaunuo-
lių tokias pašalpas gauna netei-
sėtai, jie apsimeta negalintys
dirbti. Darbo ministras, kuris at-
skleidė šią stulbinančią statis-
tiką, sako, kad skaičiai rodo iš
leiboristų valdymo laikotarpio
paveldėtos socialinės apsaugos
sistemos ydingumą. Tūkstančiai
jaunų žmonių, kuriems visas gy-
venimas dar prieš akis, tiesiog
sėdi gyvenimo šalikelėje ir gy-
vena iš paliegėlių pašalpų, užuot
ieškoję kelių savo gyvenimams
keisti. Taigi negalima teigti, kad
išlaikytinių karta auga daugiau-
siai pokomunistinėse šalyse.

Redaktorė Loreta Timukienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

ALÈ NAMIKIENÈ

Skautų užsiėmimuose yra popu-
liarus estafetės žaidimas, kur lazdelė
ar gairelė vis perduodama kitam.
Taip pat svarbus lietuvių skautų
paprotys yra savo tuntus vadinti Lie-
tuvos miestų, vietovių vardais, drau-
goves ar būrelius – istorinių, žymių
asmenų vardais, kurių kilniu pavyz-
džiu stengiamės sekti.

Tokios mintys ateina dabar, S.
Juzės Daužvardienės vyr. skaučių
būreliui, švenčiant 35 metų veiklos
sukaktį ir tuo pačiu prisimenant ir
Lietuvos generalinės garbės konsulės
Juzės Daužvardienės 20-ties metų
mirties sukaktį.

Mieloji mūsų Sesė konsulė – taip
ją vadinome 1971–1985 m. Chicagoje.
Po Antrojo pasaulinio karo nuo pir-
mųjų dienų ji dėliojo kelio ženklus
naujai atvykstantiems imigrantams.
Ji buvo Lietuvos generalinio konsulo
dr. Petro Daužvardžio žmona, viena
iš ryškiausių Chicagos miesto mote-
rų, 1943 m. Mokslo ir pramonės mu-
ziejuje pradėjusi naują paprotį – tau-
tines Kalėdų eglutes. ,,Ir kai mes
(dirbo visa šeima) papuošėm baltais
šiaudinukais eglę ir pasakėm, kad ji
bus be švieselių tol, kol Lietuva pa-
vergta, muziejus gavo 500 laiškų.
Sensacija!” – pasakojo Sesė konsulė.

1948 m., vos atvykus Chicagon,
pradėjo steigtis skautų skiltys, drau-
govės. Pirmąją sueigą sušaukė buv.
Lietuvos prezidento dr. Kazio Gri-
niaus sūnus Liūtas, o pirmasis viešas
laužas suliepsnojo Marquette Park
rajone 1949 m. liepos 21 d. Ir nuo tos
dienos atdaros buvo mums Lietuvos
konsulato durys, nuo tos dienos po-
nia Daužvardienė tapo mūsų Sese.
1950 m. rugpjūčio 23 d. ji, ,,Aušros
vartų” tunto tuntininkės Zuzanos
Juškevičienės kviečiama, sutiko būti
tunto globėja. Per tuos 40 metų kartu
šventėme skautavimo sukaktis, įžo-
džius, tautines šventes, džiaugėmės
Kaziuko mugėmis, parodomis ir ki-
tais darbais. Apie 1950 m. Chicagos
skautininkų ramovės sueigoje Sesei
Daužvardienei buvo užrištas žalias
skautininkės kaklaraištis, ji ėjo tarp-
tautinio skyriaus vedėjos pareigas
Skaučių seserijos vadijoje (1954–1957

m.), o 1954 m. Akademikių skaučių
draugovė pakėlė ją į ASD garbės na-
res.

1971 m. mirė generalinis kon-
sulas dr. Petras Daužvardis. Sunkaus
rūpesčio dienos. Kas toliau? Ar dide-
liam Lietuvos okupantų džiaugsmui
bus uždarytas konsulatas? Ir štai –
konsule paskiriama Juzė Rauktytė-
Daužvardienė. Darbas vyksta toliau,
tik jau ant vienų pečių. (Trumpa pri-
siminimų akimirka – dr. P. Dauž-

vardis Vasario 16-osios rytą per jų na-
mo antro aukšto langą (konsulate)
visada iškeldavo Lietuvos trispalvę.
Jam mirus, tą pirmąją Vasario 16-ąją
naujoji Lietuvos generalinė garbės
konsulė tą garbingai pareigą atlikti
pakvietė jaunuolį skautą.)

1977 m. jau dvejus metus gyvuo-
jantis vyr. skaučių būrelis, kurį su-
darė buvusios bei esamos ,,Aušros
vartų” tunto skaučių vadovės, papra-
šė Sesę konsulę leidimo pasivadinti
jos vardu. Sesė maloniai sutiko, bet
kartu ir nustebo – ,,Paprastai žmogui
reikia numirti, kad kas jo vardą
pagerbtų, o jūs tai darot dar man
gyvai esant...”

Jėgoms susilpnėjus (jau buvo 80
metų) jos generalinės konsulės darbą

Turėjome kuo sekti

1985 m. perėmė Vaclovas Kleiza,
kurio ilgos tarnybos metu sulaukėme
Lietuvos Nepriklausomybės. J. Dauž-
vardienei trūko tik dviejų mėnesių
iki tos dienos. Verkėme jos, verkėme
mūsų tėvų, kurie tos Kovo 11-osios
nesulaukė. Dar 1989 m., jai būnant
slaugos namuose, kalbėjomės apie
trijų Lietuvos burlaivių ,,Lietuva”,
,,Audra” ir ,,Dailė” kelionę per At-
lantą. Sesė ir sako: ,,Jei jie plauktų
per Atlantą gelda, tai pasaulis gal ir
pastebėtų, bet dabar svarbu tik
mums – lietuviams, ir aš džiaugiuos
kartu su visais.”

S. Juzės Daužvardienės vyr.
skaučių būrelis savo bendro darbo
sukaktyje švenčia Sesės konsulės gy-
venimą, o ne prieš 20 metų ją išti-
kusią ligą ir mirtį. Jos vardas gyvas,
jos pavyzdžiu dar sekama.

* * *
S. Juzės Daužvardienės būreliui

priklauso: vyr. sk. v.sl. Daiva Bakšie-

nė, v.s. Adelė Grinienė, v.sl.fil. Vida
Jesewitz, ps. Roma Norkienė, ps.
Aristida Parakininkienė, ps. Alė Raz-
mienė, s. Birutė Sasnauskienė, sl. Al-
dona Urbienė, s. fil. Aurelija Vaičiu-
lienė; būrelio vadovė – v. s. Dalė Got-
ceitienė, buvusi Skaučių seserijos
vyr. skautininkės pavaduotoja, ,,Auš-
ros vartų” tunto tuntininkė. Šventė
ruošiama š. m. rugsėjo 26 d. Juzės
Daužvardienės šviesų atminimą savo
dalyvavimu žada pagerbti buvęs Lie-
tuvos generalinis garbės konsulas
Vaclovas Kleiza ir a. a. konsulės J.
Daužvardienės buvusi artima ben-
dradarbė Marija Krauchunienė.

Nuoširdūs skautiški sveikinimai
ir linkėjimai S. Juzės Daužvardienės
būreliui, sėkmės sekant kilniuoju Se-
sės konsulės pavyzdžiu.

Įžodžio šventėje – prie skautiško pyrago visos kartu: Dalė Gotceitienė, Adelė
Grinienė, Roma Norkienė, Birutė Sasnauskienė, Sesė konsulė Juzė Daužvar-
dienė, Daiva Paulienė, Aurelija Vaičiulienė ir Aristida Parakininkienė.

Šios vasaros akimirkos iš ,,Rako” stovyklos. Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Krūvelė įspūdžių
iš Lietuvos

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ką tik grįžau iš kelionės į Lietuvą. Kelionė susidėjo iš dviejų dalių:
krašto, giminių bei draugų aplankymo ir dalyvavimo Ateitininkų
federacijos šimtmečio jubiliejaus renginiuose. Kelionėje mane

lydėjo ir manimi rūpinosi sūnus Aldas. Be jo pastangų nebūtų buvę ko ra-
šyti apie pirmąją kelionės dalį – ji būtų likusi labai kukli. Tad dalijuosi kele-
tu įspūdžių iš savo pirmosios kelionės dalies.

Pirmą kartą į Lietuvą grįžau praėjus dienai po trispalvės pakėlimo Ge-
dimino bokšte – 1988 m. spalio mėn. pradžioje. Paskutinysis apsilankymas
įvyko 2002 metais, kai Druskininkuose vyko Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės kraštų pirmininkų ir jų atstovų suvažiavimas. Aš jau tada buvau su-
sikūręs gruboką Lietuvos ekonominės gerovės matą. Tai sugedusių auto-
mobilių gausa, matyta Vilnius–Panevėžys greitkelyje. Pirmųjų apsilanky-
mų metu jų priskaičiuodavau net keliolika. Automobiliai buvo Rusijos ga-
mybos. Su laiku sugedusių automobilių skaičius tame kelio ruože mažėjo.
Dabartinėje kelionėje temačiau vieną ,,pavargusį” automobilį, Vokietijos
gamybos, su pakeltu variklio dangčiu. Tai tikra pažanga, ar ne? Kita detalė
iš oro uosto Vilniuje. 1988 metais keleivių bagažą oro uosto darbininkai iš-
metė prie durų. Visi šoko ieškoti savo turto. Prie durų buvę atvežtus laga-
minus patys turėjo virš galvų kelti ir siųsti toliau stovintiems savininkams.
Dabar – oro uostas praplėstas, su bagažo juostomis ir vežimėliais lagami-
nams pakrauti. Jokio stumdymosi, jokių progų svorį kilnoti. Dingo ir pati
muitinė. Taigi, ir vėl pažanga. Panašių pažangų, keliaujant po kraštą, ma-
čiau ir daugiau.

Teko nuvykti į Neringą, keliauti
iki pat Nidos. Keltas Klaipėdoje ge-
rai sutvarkytas. Nereikėjo ilgai
laukti, nors automobilių buvo nema-
žai. Juodkrantėje lipome į įspūdingą
Raganų kalną, išpuoštą raganų
skulptūromis iš medžio. Nidoje susi-
gundėme plaukti laivu, kuris mus
nuplukdė iki smėlio kopų ir priarti-
no pora šimtų metrų prie Rusijos
sienos. Susirūpinimą man kėlė ne
Rusijos artumas, bet Kuršių marių
tarša. Marių vanduo buvo purvinai
žalias. Praplaukiantys laivai kėlė
putojančias bangeles, kurios nors su
laiku ir išnyksta, ilgesniam laikui, gal net visai dienai, palieka sukeltų putų
srautą. Pasikalbėjęs su laivo kapitonu sužinojau, kad, jo nuomone, dėl to
kalta aukšta marių temperatūra, kuri sudaro palankias sąlygas taip vadi-
namam jūros vandens žydėjimui. Pati Nida buvo pilna nuotaikingų lanky-
tojų, nesirūpinančių dėl pamažu mirštančių Kuršių marių. Dėmesio vertas
Neringos istorijos muziejus Nidoje.

Aplankėme Amerikoje susipažintą šeimą jų vasarnamyje netoli Molė-
tų. Lauke kepėme jautienos kepsnius, gėrėme vyną ir prisiminėme prieš
penkioliką metų užmegztą draugystę Michigan State University. Pava-
karieniavus laukė jau pakaitinta pirtis ir pakartotinas pasimaudymas pa-
gilintame ežerėlyje. Visos dienos Lietuvoje buvo karštos, tiesiog tvankios,
todėl ir taip visą laiką jaučiausi tarsi pirtyje. Tad dar jaunystėje pradėto
lankymosi pirtyje nepakartojau. Mūsų bičiuliai teigė, kad žiemą, užšalus
ežerėliui, jie po pirties pasivolioja sniege. Tokia jau tvarka ar ritualas. Į
sveikatą!

Apsilankėme ir tikrame kaime prie Šventosios upės krantų, netoli
Anykščių. Mažai kas ten pasikeitė nuo mano vaikystės laikų, tik gretimai
esančios kapinaitės plečiasi. Aplankėme netoli esančią Jono Biliūno gimti-
nę ir įkopėme į Laimės žiburio kalną. Pakelėje aplankėme vieną piliakalnį,

kur buvo galima pašaudyti strėlė-
mis. Pagaliau atvykome į Panevėžį,
kuriame gimiau. Iš ten išsirengėme į
ilgesnę kelionę, kurios metu aplan-
kėme senovišką dvarą, porą istori-
nės reikšmės bažnyčių ir Šiluvos
šventovę. Visur matėsi žmonių, bet
nebuvo minių. Jos turbūt susidaro
tik per atlaidus ar didžiąsias šven-
tes.

Aldo bičiulio dėka nusidangino-
me iki Rygos. Tarp Lietuvos ir Lat-
vijos sienos nebėra jokių muitinių ar
kitos kontrolės. Tokia tvarka dabar
visose Europos Sąjungos valstybėse.
Šioje kelionėje pirmą kartą viešuo-
siuose tualetuose radome tualetinio
popieriaus. Lietuvos viešuosiuose
tualetuose jo niekur nematėme. Bu-
vo paaiškinta, kad žmones vagia ir
reikia vežiotis savo. Įdomu, kad Lat-
vijos provincijoje Nukelta į 9 psl.

IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

Po Antrojo pasaulinio karo Vo-
kietijoje ir Austrijoje buvo uždrausta
viešose vietose iškelti ranką taip,
kaip nuo 1933 m. Trečiajame Reiche
buvo privaloma sveikintis oficialiose
vietose, ištariant „Heil Hitler” arba
„Sieg heil”. Į istoriją įėjo du terminai
– „hitlerinis pasisveikinimas” ir „vo-
kiškas pasisveikinimas”. Vokietijos
baudžiamasis kodeksas už tokį ran-
kos pakėlimą pagal 86a paragrafą
(„Antikonstitucinių organizacijų sim-
bolių naudojimas”) numato iki trejų
metų laisvės atėmimo arba piniginę
bausmę. Bausmės numatytos ir vien
tik už minėtuosius pasisveikinimo
žodžius, taip pat, pavyzdžiui, už SS
organizacijos naudotą šūkį „Mano
garbės vardas – ištikimybė”. Pasisvei-
kinti ir ištarti šias frazes leidžiama
tik scenoje ir filmuose.

Už „hitlerinį pasisveikinimą” –
tik 1,800 eurų

Rugpjūčio 11 d. vienai 26 metų
Lohnės miesto gyventojai teismas
skyrė 1800 eurų baudą už tai, kad ji
Damės mieste (Damme) vykusio kar-
navalo metu (šis miestas jau beveik
400 metų garsėja įspūdingais kar-
navalais) vieno restorano terasoje
kelis kartus ištiesė dešiniąją ranką,
sušukdama „Heil Hitler!” Moteris
buvo apsirengusi afrikietiškais dra-
bužiais. Kai prisiartinę policininkai
„afrikietės” paprašė pasakyti savo
vardą ir pavardę, ji pažėrė frazių, už
kurias įstatymas taip pat numato
bausmes. Be to, moteris priešinosi
pareigūnams.

Teisme kaltinamoji sakė, jog ji
minėtąsias frazes ištarė juokais, nes
šalia stovėjęs uniformuotas, ned-
viprasmiškas asociacijas keliančiais
ūsais karnavalo dalyvis. Moteris tei-
gė, jog užkalbinta policininkų ji per-
nelyg jautriai sureagavo. Taip pat ji
teigė nepriklausanti jokiai dešiniųjų
grupuotei. Ji atsiprašė, sakė apgailes-
taujanti dėl savo poelgio.

Advokatas tokį moters poelgį
bandė pavaizduoti kaip liaudiškos
šventės, kurios metu buvo vartoja-
mas alkoholis, dalį ir iš pat pradžių
prašė nutraukti bylą. Bet prokuroras
nesutiko. Teisminis tyrimas parodė,
jog policininkas moterį kelis kartus
buvo perspėjęs dėl frazių, kurios
pagal įstatymą yra baustinos, bet ji
esą argumentavo pamatine žmogaus
teise į žodžio laisvę. Policininko tei-
gimu, moteris jiems net siūlė pasi-
žiūrėti atitinkamą tatuiruotę vienoje
jos kūno vietoje, bet pareigūnai šio
pasiūlymo atsisakė.

Pagrįsdamas nuosprendį, teisėjas
pabrėžė, jog kaltinamoji tikrai ne-
juokavo. „Be to, tokios frazės yra iš
esmės uždraustos, nesvarbu, ar jos
pasakytos juokais, ar rimtai”, – pa-
sakė teisėjas. Teismas skyrė tokią
„švelnią” bausmę tik dėl to, kad kal-
tinamoji neturi pajamų šaltinio ir
slaugo vieną šeimos narį.

Dvidešimtmetis iš Lohnės

Vokiečių kalba leidžiamoje inter-
netinėje spaudoje apstu pavyzdžių

apie bausmes už „hitlerinį pasisvei-
kinimą”. Pastebėtina, jog prieš gerą
pusmetį toje pačioje Lohnėje vienas
dvidešimtmetis jaunuolis už tokį
„pasisveikinimą” teismo sprendimu
turėjo pervesti 200 eurų vienam vai-
kų kaimui. Jaunuolis buvo kaltina-
mas pasisveikindamas ištiesęs ranką
praėjusių metų gegužės 1-ąją prie
Lohnės geležinkelio stoties. Į bylos
nagrinėjimą buvo pakviesti net aš-
tuoni liudininkai.

Trys iš jų teigė, jog kaltinamasis,
iš tolo pastebėjęs netoli policijos
poskyrio stovinčius savo pažįstamus,
pasisveikino su jais pakeldamas de-
šinę ranką. Penki kaltinamojo pažįs-
tami liudijo, jog jų kolega sveikin-
damasis pakėlė ranką, bet ne taip,
kaip „hitleriniam pasisveikinimui”.
Vienas jo bičiulis teigė, jog kaltina-
masis yra dešiniųjų pažiūrų, bet nėra
dešinysis ekstremistas, todėl jis vie-
šojoje vietoje taip nesisveikintų.

Vienas liudininkas, kuris teigė
matęs „hitlerinį pasisveikinimą”,
papasakojo apie kaltinamojo „pra-
eitį” ir politines pažiūras. Apkaltin-
tasis pareiškė, jog jis sveikinosi, bet
tai nebuvęs „hitlerinis pasisveikini-
mas”. Jis taip pat sakė: „Aš didžiuo-
juosi, kad esu vokietis, bet už tai juk
nebaudžiama.”

Advokatė reikalavo išteisinti vai-
kiną, kadangi buvo daug priešingų
liudijimų. Bet prokurorui ir teisėjai
buvo „visiškai aišku”, kad jaunuolis
kaltas.

Įkliuvo žinomas aktorius ir
dainininkas

Kitas įsidėmėtinas atvejis. Prieš
keletą metų žinomas vokiečių akto-
rius ir dainininkas Ben Becker apie
vidurnaktį parskrido iš Ispanijos.
Berlyno Tegelio oro uoste artėdamas
prie išėjimo jis iš tolo pamatė kelis jį
pasitinkančius bičiulius. Becker ap-
skundusio liudininko teigimu, akto-
rius, pamatęs bičiulius, ištiesė dešinę
ranką, kairiąją prispaudė prie krūti-
nės ir sustojo pasitempęs.

Buvo iškelta byla. Teisme Becker
atsiprašė dėl neva „hitlerinio pasi-
sveikinimo”. Bet pasakė esąs įsižei-
dęs ir nusivylęs dėl to, kad jį bandyta
sieti su dešiniųjų radikalų pažiūro-
mis. Teismo sprendimu aktorius
turėjo sumokėti 5,000 eurų.

Įtariamas ir Bundestago narys

Berlyno prokuratūros akiratin
pateko Bundestago socialdemokratų
frakcijos atstovo spaudai pavaduoto-
jas Matthias Will. Prieš kelis mėne-
sius jis buvo apskųstas, jog, būdamas
viename restorane, iškėlė ranką „hit-
leriniam pasisveikinimui”. Atsirado
ir daugiau liudininkų. Prokuratūra
atlieka tyrimą dėl „uždraustų anti-
konstitucinių organizacijų simbolių”
naudojimo.

P. S. Ko lietuviai galėtų pasimo-
kyti iš vokiečių dėl uždraustų totali-
tarinės sistemos simbolių naudojimo?

Irena Tumavičiūtė – publicistė,
filologė, vertėja, Lietuvai pagražinti
draugijos narė.

UŽ RANKOS IŠKĖLIMĄ
HITLERINIAM PASISVEIKINIMUI –

TŪKSTANČIAI EURŲ

Romualdo Kriaučiūno nuotr.



4 DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 18 d., treçiadienis

Linksmų atostogų!
Iš politinės satyros ciklo

JUOZAS GREVELDA

Vasaros saulė pagaliau atšildė
gamtą ir papuošė ją linksmais žie-
dais. Oras prisipildė gaivių kvapų,
linksmo drugelių plazdėjimo. Tarsi
prižadinti po gilaus žiemos miego,
atkuto ir Lietuvos piliečiai. Suru-
kusios visų fizionomijos atsileido, tai
vienur, tai kitur, žiūrėk, jau ir šypse-
na spindi išvargintame pensininko
veide. Na, bet ir ne dyvai – tempia
žmogelis iš kolektyvinio daržo kašutę
agurkų, morkų ar kitokių gėrybių ir
džiaugiasi gyvenimu, kuris jam bu-
vo toks biznas per jo amželį bran-
daus socializmo laikotarpiu ir toks
šykštus trapios, dar jaunos neprik-
lausomybės metu. Sovietinis okupan-
tas iščiulpė iš jo jaunystę, o laisvoji
tėvynė baigia išsunkti paskutinius
gyvybės syvus.

Vasara – atostogų metas. Mūsų
laikraščio įgaliotasis atstovas Lietu-
vos Respublikoje Juozas Grevelda
gavo užduotį – išsiaiškinti, ką šiemet
žada vasara Lietuvos vasarotojams,
ar pakaks jiems pinigų kurortams,
kuriuose jie galėtų pailsėti ir sukaup-
ti jėgas naujam darbo sezonui, o gal
jiems dar ir sutaupyti pasiseks vieną
kitą litą? Nejaugi Lietuvoje tik prem-
jeras ir finansų ministrė sugeba iš-
manyti taupymo paslaptis?

Deja, Juozas pavėlavo. Premjeras
sėdo ant dviračio ir kaip širšės įgeltas
išdūmė į Baltarusiją. Reikia mat pa-
saulio pasižiūrėti ir save parodyti.
Juokai menki, kai visa Europa, abi
Amerikos, Azija ir Okeanija duste
duso po žiaurios ir klastingos pasau-
linės finansų krizės gniaužtais, kole-
ga Lukašenka sugebėjo išlaikyti savo
valstybėje ekonomikos kilimą bene
aštuonių procentų lygyje! Reikia pa-
sidomėti, kur čia šuo pakastas: ar tai
tiesa, ar tik išmoningas žaidimas
skaičiais? Ir vienu, ir kitu atveju iš
tėvelio Lukašenkos yra ko pasimo-
kyti. Pirmu atveju būtų galima pasi-
mokyti, kaip atgaivinti naktinėmis
mokesčių reformomis nustekentą
Lietuvos ekonomiką, o antru – kaip
Lietuvai (ir pasauliui) pūsti miglą į
akis ir parašyti naują ekonomikos
vadovėlį.

Juozas premjerą rado vaizdingoje
pamiškės pievelėje, beilsinantį nu-
vargusius sąnarius. Čia pat gulėjo jo
ištikimas dviratis, nešantis jį visose
atostogų kelionėse. Greta, vos beat-
gaudami kvapą, išdrikę kaip varlės
tysojo asmens sargybiniai. Premjeras
atrodė guvus, linksmas ir gražus, lyg
būtų ką tik atlikęs rytinę mankštą.
Pakalbintas mielai sutiko duoti inter-
viu (kol atsigaus jo nustekenti as-
mens sargybiniai – tąsyk bus galima
toliau keliauti).

– Galite vadinti mane tiesiog
vardu, Andrium, – kilniadvasiškai pa-
siūlė premjeras.

– Labai ačiū, – nudžiugo Juo-
zas. – Tokiu būdu galėsime ben-
drauti atvirai ir nuoširdžiai. Be
abejo, mūsų skaitytojams tai pa-
darys malonų įspūdį.

– Apie ką kalbėsime?

– Visų pirma, apie atostogas,
po to apie ekonomiką.

– Apie atostogas mielai, o apie
ekonomiką bus kiek sunkiau, nes po
ranka neturiu skaičių.

– Skaičių tikrai neprireiks.
Gal galėtumėte papasakoti, kaip
šiemet išleidote atostogų mūsų
tautą: darbo liaudį ir pensinin-
kus, studentus ir profesorius,
gimnazistus, mokytojus ir gydy-
tojus, ar jie galės galą su galu
sudurti po visų Jūsų taupymo
vajų?

– Jūs keistai suformulavote klau-
simą, mielas kolega. Visuotinai žino-
ma, jog atostogų metas yra skirtas po
sunkaus darbo jėgoms atgauti, atsi-
pūsti ir pailsėti. Per atostogas reikia
ne sukti galvą apie galų su galais
sudurstymus, o atsiduoti poilsiui:
maudynėms, saulės vonioms, akty-
viam sportui ir vasaros koncertams.

Vasaros metu galima perskaityti išti-
sas bibliotekas, aplankyti visus mu-
ziejus. Beje, prisiminiau, visiems pa-
tarčiau aplankyti Luvrą ir Luksorą,
Drezdeno galeriją, Britų muziejų ir
Gugenheimo muziejų, kurio padali-
nys po metų kitų bus sėkmingai pas-
tatytas ir Vilniuje.

– Bet ar turi iš ko lietuviai
bastytis po visą pasaulį – Pran-
cūziją ir Indiją, Vokietiją, Ang-
liją ir Ameriką? Juk tokios ke-
lionės nemažai kainuoja. O iš
ko keliauti? Jūs turėjote liepos
pirmai dienai paruošti kom-
pensacijos mechanizmą, kuriuo
būtų užtikrinama nusavintų at-
lyginimų ir pensijų grąžinimo
tvarka, tačiau vietoj to tauta
gavo tik miglotą Jūsų pažadą
grąžinti nepriemokas, kai at-
slūgs krizė ir atsigaus ekonomi-
ka. Kitaip tariant, ir patikrini-
mai liko tik šakėmis ant vandens
surašyti. Tuo tarpu nenumaldo-
mai artėja Seimo rudens sesija,
ir Jums niekaip nepavyks iš-
vengti ateinančių metų biudžeto
svarstymo. Ką Jūs pateiksite
Seimui? Kokių dovanų iš Vyriau-
sybės reikia laukti Lietuvos
rinkėjams?

– Jūs mane tiesiog užvertėte
klausimais. Tai jau ne interviu, o kri-
tika. Nereikia įsijausti į opozicijos
kailį, gerbiamas kolega. Kritiką ge-
riau palikite Seimo opozicijai, jie yra
labiau patyrę kibti man į skvernus ir
kandžioti kulnus. Pamėginkite įsi-

vaizduoti, ką Jūs darytumėte mano
vietoje, kai žūtbūt reikia nuo visų
nurėžti po truputį, kad užlopytum
keturių ar aštuonių milijardų litų
biudžeto skylę, o tavęs kaip smakas
nekaltos mergelės dar tyko Vilniaus
prekybos dešimtukas? O kur dar pa-
pildomas galvos (pridurčiau – ir šir-
dies) skausmas, kai užgula Lietuvoje
siautėjantys užsienio bankai, kurie į
ožio ragą suvarė mūsų verslininkus?
O kaip suvaldyti tą užsispyrusį
Lisabonos asilą, jeigu norite Lietuvai
padovanoti išganingąjį eurą? Ar da-
bar suprantate, koks milžiniškas krū-
vis yra užgulęs mano pečius, mielas
kolega?

– Suprasti tai suprantu, ta-
čiau man labiau norėtųsi iš Jūsų
išgirsti, kaip ir kada Jūs grąžin-
site nepriemokas biudžeto sri-

ties darbuotojams ir pensinin-
kams, kuriems jau visai tapo
striuka. Lietuvos žmonės ir be
Jūsų komentarų suprato, jog nei
Jūs ruošiatės jiems nepriemokas
grąžinti, nei turite tam galimy-
bių, nei sugebate tas galimybes
surasti, nes, ištikus krizei, užuot
atleidęs varžtus verslininkams,
juos dar labiau priveržėte. O tą-
syk nėra ko nė kalbėti apie tai,
kad krizės pasekmės kada nors
Lietuvą paliktų ramybėje, – iš
pelų virvės nenuvysi!

– Na, nebūkite jau toks beviltiš-
kas pesimistas. Truks čia pasibaigti
mano kadencija, ir Lietuva gaus kitą
Vyriausybę ir kitą premjerą. Pažiū-
rėsiu tąsyk, kaip seksis socialde-
mokratams biudžeto skyles kamšyti.
Bepigu jiems dabar nosį krapštyti ir
mane kritikuoti, kai aš be poilsio
dieną naktį dirbu, kad Lietuvai būtų
geriau.

– Ar galėčiau išgirsti, kokie
artimiausi Jūsų kabineto planai?
Gal jau turite planą, kaip suma-
žinti socioekonominę nelygybę
tarp skurdžiausių ir turtingiau-
sių mūsų valstybės sluoksnių?

– Palikime nelygybę rakinėti so-
ciologams, tai jų duona, jų karvutė.
Tegul jie sau ją ir melžia. Mano arti-
miausias darbas, kaip jau minėjau, –
Lietuvą įvesdinti į eurozoną. Tada
daugelis mūsų ekonomikos bėdų išsi-
spręs savaime.

– Bet palaukite, nelygybė tai

ne tuščia teorija. Mokslininkų
tiksliai nustatyta, kad šalyse, ku-
riose didžiausia nelygybė, skur-
džių visuomenės sluoksnių mir-
tingumas ypač didelis. Skandi-
navijoje, kur nelygybė mažiau-
sia, piliečių gerovė yra didžiau-
sia. Nejaugi tai Jums nerūpi?

– Tikrai nežinau, tai man nauja.
O ar galėtų nelygybės mažinimas
užkamšyti biudžeto skyles?

– Tolimesnėje ateityje, be
abejo, nes didesnė pajamų lygy-
bė užtikrintų ir didesnes įplau-
kas į biudžetą.

– Lygybė? Tolimesnėje ateityje?
Kolega, ar tik ne socialdemokratai
bus Jus pasiuntę?

– Tikrai ne. Prašom sakyti, ar
jau išsigydėte nuo nelaimingos
meilės aritmetikai?

– Kodėl nelaimingos?

– Kaip tai kodėl? Juk vienpu-
sė meilė visuomet nelaiminga.

– Užtat nelaiminga meilė visuo-
met yra tikra ir tyra. Prisipažinsiu
Jums, jog mano meilė kaip tik tokia ir
yra. Aš nekreipiu dėmesio, ką apie tai
plepa visokie opozicionieriai ir kito-
kie niektauzos. Jau vien tai, kad aš
atradau aritmetikos tvermės dėsnį,
daug ką pasako. Šiandien aš turiu pil-
ną teisę ir tvirtą pagrindą laikyti save
aritmetikos klasiku. Prisipažinsiu
Jums ir kitką: savo atrastą aritme-
tikos tvermės dėsnį aš ruošiuosi už-
patentuoti ir pateikti paraišką No-
belio komitetui premijai gauti.

– Na, bet Jūs mane ir nu-
stebinote, gerbiamas premjere!
Apie energijos tvermės dėsnį
kažkada girdėjau mokykloje, tik
jau seniai jį užmiršau, bet apie
aritmetikos?.. Kaip gi jis skam-
ba? Ką jis skelbia?

– Mielai Jums jį priminsiu. Ener-
gijos tvermės dėsnis skelbia, jog ener-
gija iš niekur neatsiranda ir niekur
nedingsta arba nepražūva. Uždaroje
sistemoje jos kiekis yra pastovus, kin-
ta tik jos pavidalas – iš vienos energi-
jos rūšies į kitą. Tokius pat procesus
stebime ir aritmetikos srityje. Mano
atrastas dėsnis skelbia, jog aritmeti-
ka yra aritmetika ir jos negalima
pakeisti. Tiktai skirtingai nuo energi-
jos, aritmetika negali reikštis skirtin-
gais pavidalais. Aritmetika yra arit-
metika, ir baigtas kriukis! Stabilu-
mas yra ir aritmetikos, ir valstybės
pagrindas. Ekonomika, kuri nesiskai-
to su aritmetika, yra pasmerkta
žlugti, ir aš tai įrodysiu, ir gana grei-
tai!

– Neduok Dieve, jeigu Jums
tai iš tikrųjų pavyks įrodyti!
Gaila man mūsų Lietuvos.

– Kodėl gaila?

– Jūs tai jau įrodėte, kai įve-
dėte naktinę mokesčių reformą.
Galima būtų sutikti, kad tai buvo
tik žlugimo pradžia. Nejaugi Jūs
iš tikrųjų esate pasiryžęs ją tik-
rai sužlugdyti?

– Jeigu ekonomika nesiskaitys su
aritmetikos tvermės dėsniu, nema-
tau, kaip kitaip ji galėtų išvengti liūd-
no likimo.

Nukelta į 8 psl.

A. Kubiliaus atostogos Baltarusijoje. www.karikatura.lt
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Prisipažinsiu, kad kiekviename
,,Draugo” numeryje randu ką nors įdo-
maus, gražaus, naudingo, pamokan-
čio, patariančio, kūrybingo, kultūrin-
go iš JAV, išeivijos gyvenimo, Lietuvos
ir pasaulio ir mano gyvenimą pratur-
tinančio. Yra trumpų ir ilgų straips-
nių, kartais juokingų ar liūdnų, daug
specialių skyrių, daug pranešimų ir
nedaug reklamų. Kiekvienas nuolati-
nis bendradarbis ar komentatorius
turi savo skirtingą rašymo stilių, jų
skiltys skirtos įvairioms sritims bei
atspindi jų gyvenimo patirtį.

Kiekvienas skaitytojas turi savo
skaitymo skonį. Man patinka daug
skaityti ir matyti straipsnius apie

jaunimą, jo veiklą, nuotraukas, mok-
slą, ateities vizijas, šeimas, lituanis-
tines mokyklas ir sportą. Visada ieš-
kau skaitytojų laiškų ir kelis kartus
per dieną atsidaręs internetą žiūriu,
ar ,,Draugo” leidėjai „pasigailėjo”
tokių, kaip aš, ir įdėjo ką nors naujo
paskaityti ir spalvotas nuotraukas
kompiuterio ekrane pamatyti... Tai –
tik dalis dienraščio įvairumo.

Ačiū „Draugo” vyr. redaktorei dr.
Daliai Cidzikaitei ir jos kolegėms
redaktorėms bei nuolatiniams ben-
dradarbiams už gerą „Draugą”. Lin-
kiu ir toliau jį gerinti.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

MAN PATINKA…

Rugpjūčio 5 dieną Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) Didžiojoje
auloje vyko iškilmingas vasaros sta-
žuočių programos uždarymas ir pa-
žymėjimų įteikimas LISS programos
dalyviams. Renginio metu studentai
gavo pažymėjimus, o jų darbdaviai –
padėkas. Studentus sveikino stažuo-
tės organizatoriai ir atstovai, padėkos
žodį tarė ir LISS dalyviai.

Prof. Auksė Balčytienė, VDU
sekretorė, pristatė dienos programą
ir papasakojo dalyviams ir atvyku-
siems svečiams trumpą LISS ir VDU
susijungimo istoriją. Profesorė sakė,
jog Birutė Bublienė, LISS programos
direktorė, padarė nuostabų ir įkve-
piantį darbą, kurdama ir puoselė-
dama šią programą. „Tai buvo pro-
gramų vadovų ir pačių studentų dar-
bas, kas palydėjo visą stažuotę į
sėkmę” – kalbėjo A. Balčytienė. Stu-
dentų, dėstytojų bei vadovų įgytos
patirtys ir išgyventi jausmai šio pro-
jekto metu buvo neeiliniai, o pats
VDU ir LISS susijungimas – labai
sėkmingas.

„Tai – globali patirtis” – taip apie
stažuotės svarbą kalbėjo prof. Egidi-
jus Aleksandravičius, Lietuvių išeivi-
jos instituto vadovas, pabrėžęs em-
patijos, savanoriško darbo ir patirties
svarbą. Ši stažuotė – dovana ne tik
studentams, bet ir pačiai Lietuvai.
Profesorius tikisi, kad patys Lietuvos
lietuviai sužinos apie šiuos darbus ir

labiau prisidės prie savanoriškų, vi-
suomeninių darbų, darbo praktikų.
Priešingai nei užsienyje, Lietuvoje to-
kio pobūdžio veikla dar nėra labai po-
puliari.

Žodį tarusi LISS programos
koordinatorė Rasa Ardytė-Juškienė
papasakojo, kaip ji, B. Bublienei pa-
siūlius, prisidėjo prie LISS progra-
mos, kaip  programa įgavo tris šakas.
Visos LISS atšakos – studentų sta-
žuotės programa, studentų studijų ir
stažuotės programa ir jaunimo lab-
daros programa – išaugo ir sutvirtėjo
per šiuos metus. Koordinatorė sakė,
kad tiek ji pati, tiek B. Bublienė di-
džiuojasi studentais ir sustiprėjusia
programa.

LISS studentai Darius Kuras ir
Eglė Gintautaitė visų studentų vardu
padėkojo vadovams, darbdaviams,
VDU ir LISS. Ši programa suteikė vi-
siems stažuotojams nuostabią gali-
mybę padirbėti Lietuvoje, pajusti tik-

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

Pažymėjimų įteikimas

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

rą lietuvišką gyvenimą. Vieniems bu-
vo lengviau, kitiems – sunkiau prisi-
taikyti, priprasti, dirbti, bet visų  ne-
pakartojamos patirtys buvo įdomios
ir naudingos. Studentų padėkos pa-
baigoje Daina Fischer ir Greata
Smidt duetu padainavo „Lakmė”.

Po pažymėjimų įteikimų susirin-
kusius pasveikino JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Vytautas Ma-
ciūnas. ,,LISS yra mano asmeninis
pasididžiavimas ir džiaugsmas, – sa-
kė jis. – Jaučiuosi laimingas, kad ši
programa pagaliau išsivystė, išaugo.”
Prieš ketverius metus jis net neįsi-
vaizdavo, jog šiandien čia stovės prieš

tokį gausų stažuotojų būrį ir tokius
puikius darbdavius. V.  Maciūnas pa-
ragino lietuvius neišsiblaškyti ir kur-
ti tautišką prasmę savo gyvenimo
kelyje. „Žiūrime į ateitį ir kuriame!”
– savo kalbą pabaigė JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas.

Padėkoms ir pažymėjimų įteiki-
mams pasibaigus, studentai turėjo
progą pabendrauti su savo darbda-
viais, LISS ir VDU atstovais, tarpu-
savyje. Netrukus labdaros bei stu-
dentų studijų ir stažuotės programos
atstovai iškeliaus atgal į namus, stu-
dentų stažuotės atstovai dar turės
vieną savaitę. 

Po pažymėjimų įteikimo LISS programos dalyviams.                                                                                                                   Tado Stonkaus nuotr.

Daina Fischer ir Greata Smidt duetu
padainavo „Lakmė”.

Gretos Kalvinskaitės nuotr.
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Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –
Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija parengė kovai su nele-
galiu darbu skirtą specialų įstatymo
projektą. Nelegalaus darbo įstatymo
projektas parengtas įgyvendinant
Europos Sąjungos (ES) teisės reikala-
vimus. 

Aiškinamajame rašte teigiama,
kad šiuo metu esami teisiniai rei-
kalavimai nėra pakankami, siekiant
veiksmingai kovoti ne tik su nelega-
liai Lietuvoje esančių trečiųjų šalių
piliečių, bet ir su Lietuvos piliečių ne-
legaliu darbu. 

,,Kyla būtinybė dabartinį teisinį
reguliavimą papildyti teisės aktu,
draudžiančiu visų asmenų nelegalų
darbą”, – teigiama įstatymo aiškina-
majame rašte. 

Šiuo metu nelegalų darbą regla-
mentuoja vienas Darbo kodekso

straipsnis, atsakomybė už jį numa-
tyta Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekse. Nelegalaus darbo įsta-
tymo projekte numatytos poveikio
priemonės apima ne tik finansines
baudas, bet ir kitas poveikio priemo-
nes – padalinių, kurie buvo panaudoti
nelegaliam darbui, uždarymas, leidi-
mo vykdyti tam tikrą veiklą panaiki-
nimas, pasiūlymo ar paraiškos daly-
vauti viešajame pirkime arba teisės
gauti paskolas atėmimas, įpareigo-
jimas padengti nelegaliai dirbusių
trečiosios šalies piliečių grąžinimo į
užsienio valstybę išlaidas. 

Įstatymo autoriai sako tikį, kad
įstatymas turės teigiamos įtakos
verslo plėtros sąlygoms bei sąžiningai
konkurencijai įtvirtinti, nes bus už-
kirstas kelias nesąžiningiems darb-
daviams naudoti darbo jėgą nemo-
kant mokesčių. 

,,Žalgirio” viršukalnèje rastas pirmûjû�
ten kopusiû alpinistû raštelis

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Minint Baltijos kelio 21-ąsias meti-
nes rugpjūčio 23 d. prie statomos
,,Laisvės kelio” skulptūros rengiamos
simbolinio plytų mūrijimo iškilmės.

Plytas su Lietuvos, Latvijos ir
Estijos trispalvėmis įmūrys Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė, vie-
nas iš Latvijos Tautos fronto įkūrėjų
Dainis Ivans, 1990–1992 m. buvęs
Latvijos Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininko pavaduotoju ir Enn Ees-
maa, Estijos Parlamento narys, Esti-
jos ir Lietuvos parlamentinės grupės
pirmininkas.

Bendrą visų šalių Baltijos kelio
plytą įmūrys ,,Laisvės kelio” iniciaty-
vinės grupės nariai – Sąjūdžio talki-
ninkė, viena iš Baltijos kelio organi-
zatorių Angonita Rupšytė ir Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės narys Algirdas

Kaušpėdas. Vardines plytas įmūrys
UNESCO atstovai, kadenciją baigęs
prezidentas Valdas Adamkus ir kiti
šalies pareigūnai.

Pasak projekto autorius Tado
Gutausko, iškilmėse bus paminėtos
Baltijos kelio 21-osios metinės ir
,,Laisvės kelio” skulptūros mūrijimo
darbų pusiaukelė. 

,,Skulptūrą atidengti planuojama
šį rudenį”, – sako T. Gutauskas.
,,Laisvės kelio” skulptūra bus ati-
dengta sostinės Konstitucijos pros-
pekte, greta Pedagoginio universiteto
žiedo. Baltijos kelią įamžinanti ,,Lais-
vės kelio” skulptūra simbolizuos gyvą
žmonių grandinę, daugiau nei prieš
20 metų sujungusią tris nepriklauso-
mybės siekusias Baltijos valstybes.
Trispalvę skulptūrinę sieną sudarys
daugiau nei 10,000 plytų.

D∂l gumini¨ kulk¨ –
ieškinys valstybei

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Kovai su nelegaliu darbu –
specialus îstatymas

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ga-
limo didelės vertės turto iššvaistymo,
susijusio su Guggenheimo muziejaus
Vilniuje projektu.

Anot Vilniaus apygardos proku-
ratūros atstovo Gintauto Stalnionio,
tyrimas dėl didelės vertės turto iš-
švaistymo pradėtas pagal Šarūno
Puidoko, Audriaus Nako ir Rolando
Boravskio skundą. Skundą pateiku-
sieji remiasi Valstybės kontrolės iš-
vadomis, kad sostinės savivaldybė ne-
teisėtai skyrė 810,000 litų Jono Meko
vizualiųjų menų centrui. Šiuos pini-
gus J. Meko centras panaudojo Gu-
ggenheimo projektui.

Auditorių teigimu, Vilniaus savi-
valdybei 810,000 litų valstybės biu-
džeto lėšų buvo skirta Vilniaus tarp-
tautinio konkurencingumo didinimo
projektui įgyvendinti. Neparengusi
šio projekto, savivaldybė, nesilaiky-
dama Biudžeto sandaros įstatymo
nuostatų, minėtus 810,000 litų per-
vedė J. Meko vizualiųjų menų cent-

rui, kuris beveik 600,000 litų šių lėšų
panaudojo S. R. Guggenheimo fondo
parengtai galimybių studijai apmo-
kėti ir pagal sutartį su savivaldybe
techninio projekto parengiamie-
siems, organizaciniams ir kitiems
darbams bei paslaugoms apmokėti. 

Pasak Valstybės kontrolės, nu-
statyta, kad sutarties sąlygos neaiš-
kios, nes nenurodyta, kokį techninį
projektą vykdant bus apmokamos iš-
laidos, ir nepaaiškinta, kokioms pa-
slaugoms ir organizaciniams dar-
bams apmokėti skirti pinigai. Vil-
niaus apygardos prokuratūros proku-
rorė Vilma Gužaitė sakė, kad dėl mi-
nėtų aplinkybių pradėtas ikiteisminis
tyrimas. 

Anksčiau buvo planuota, kad ira-
kiečių kilmės architektės iš Londono
Zaha Hadid suprojektuotas ,,Hermi-
tage/Guggenheim Vilnius” muziejus
galėtų iškilti prie sostinės Baltojo til-
to, tačiau buvusio Vilniaus mero
Artūro Zuoko aktyviai remtas projek-
tas dabar yra įstrigęs.

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) – Lietuvos dailininkų sąjungos salėje
atidaryta 13-ojo tarptautinio dailininkų plenero ,,Soutine dienos 2010” daly-
vių kūrinių paroda.                                                              ELTA nuotr.

Prad∂tas ikiteisminis tyrimas 
d∂l Guggenheimo projekto

,,Laisv∂s kelyje” bus m∆rijamos
simbolinès plytos su trispalvèmis

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Į ,,Žalgirio” viršukalnę kopę žygei-
viai ant kalno rado pirmųjų ten apsi-
lankiusių Lietuvos alpinistų paliktą
raštelį. 

,,Alpinistai turi tradiciją – užlipę
į viršūnę parašo raštelį, kas jį randa,
paima ir parašo savo. Rastame rašte-
lyje parašyta: ‘1969 metų alpiniada.
Pirmasis pralipimas. Žalgirio viršū-
nė’. Išvardinti komandos nariai. Raš-
telyje ne viską įmanoma suskaityti,
bet mes labai džiaugiamės jį radę”, –
sakė vienos alpinistų grupės vadovas
Romas Apulskis.

Į Lietuvą grįžo dvi Vilniaus uni-
versiteto žygeivių klubo Kirgizijoje
organizuotos ekspedicijos ,,Žalgiris
600” grupės, kopusios į Tian Šanio
kalnuose esančią Žalgirio viršūnę.
Sėkmingai įkopę į 4,823 metrų aukš-
čio Žalgirio viršūnę Vilniaus alpinis-
tai paminėjo lietuvių pergalės Žalgi-
rio mūšyje 600 metų sukaktį.

Alpinistai sniegynuose, uolų ap-
suptyje praleido 15 dienų. Vieną eks-
pedicijos grupę sudarė 5 vaikinai ir 3
merginos, kitą – 5 vaikinai ir 1 mer-

gina. Didžiąją laiko dalį jie praleido
didesniame nei 4 kilometrų aukštyje.
Merginos kuprinė žygio pradžioje
svėrė 28 kilogramus, vaikinų – 37 kg. 

R. Apulskis pripažino, kad įkopu-
siuosius į šią atokią viršūnę galima
ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti.
Dabar, kai tik ir kalbama apie pasau-
linį atšilimą, alpinistus nustebino,
kad kalnuose yra neįprastai daug
sniego. 

Pirmieji alpinistai įkopė į šią vir-
šukalnę 1969 m. Jiems vadovavo Vi-
talis Stepulis. ,,Tais metais Tian Ša-
nyje vyko Lietuvos alpiniada. Daug
alpinistų ten mėnesį laiko gyveno,
laipiojo į įvairias viršūnes, ir grupė
alpinistų, labiau patyrusių, turėjo
tikslą įlipti į naują viršūnę ir pava-
dinti ją Žalgirio vardu. Jie specialiai
ieškojo naujų viršūnių, pamatė labai
gražią, smailiai trikampio formos.
Lipdami sudėtingoje vietoje paliko
raštelį”, – pasakojo R. Apulskis.

Tiek metų pragulėjusį raštelį al-
pinistai atrado atsitiktai nuklydę nuo
lengvojo kelio ir į viršukalnę kopę su-
dėtingu keliu. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Pareigūnų bandymas guminėmis
kulkomis išvaikyti minią prie Seimo
valstybei gali kainuoti 300,000 litų.
Tokį ieškinį teisme pateikė akies ne-
tekęs ir dėl to darbą praradęs vilnie-
tis. Jevgenijušas Tomaševskis – vie-
nintelis praėjusių metų sausio 16 d.
įvykių prie Seimo dalyvis, kuris dėl
patirtų sužalojimų kreipėsi į teismą.

Tolimųjų reisų vairuotoju dirbęs
33 metų vilnietis, kuris dalyvavo ak-
cijoje prieš valdančiųjų politiką, skur-
dinančią žmones, neteko akies. Be to,
pareigūnų paleistos kulkos sužalojo
šiam vyriškiui koją ir krūtinę. Vaizdo
medžiagoje, kuri buvo pateikta Vil-
niaus apygardos administraciniam
teismui, matyti, kad J. Tomaševskis
buvo šalia tų asmenų, kurie į Seimo
rūmus ir pareigūnus svaidė akmenis
ir kitokius daiktus. Greta stovintis
vyras buvo išsitraukęs pistoletą ir iš
jo iššovė. Tačiau vaizdo įraše nėra
matyti, kad pats J. Tomaševskis būtų
pažeidęs tvarką, todėl jam įtarimai
nebuvo pareikšti.

Kauno klinikose J. Tomaševskiui
buvo atliktos dvi akių operacijos. Jis
20 dienų gydėsi ligoninėje, pusantro
mėnesio truko reabilitacija. Viena
akimi nebematantis vilnietis šiuo me-

tu niekur nedirba, jis nebeturi jokio
pajamų šaltinio. Be 300,000 litų sie-
kiančio moralinės žalos atlyginimo,
vilnietis iš valstybės nori prisiteisti
1,192 litus už gydymą ir vaistus.

J. Tomaševskio pareiškimą Vil-
niaus apygardos administracinis teis-
mas nagrinėja jau apie pusę metų. Šį-
kart teisme nepasirodė policijos Kri-
minalistinių tyrimų centro specia-
listas, kuris turėjo pateikti išvadas,
kokios kulkos sužalojo vilnietį ir iš
kokio atstumo buvo šauta. 

Vilniaus vyriausiojo policijos ko-
misariato teisės poskyrio viršininkas
Leandras Pocius įsitikinęs, kad J. To-
maševskio reikalavimas valstybei at-
lyginti žalą – nepagrįstas. Anot parei-
gūno, yra įsiteisėjusi teismo nutartis,
kurioje teigiama, kad policijos veiks-
mai, panaudoti prieš riaušėse daly-
vavusius asmenis, buvo teisėti. 

Tuo tarpu bylinėtis su valstybe
pasiryžusio vilniečio advokatas turi
vilčių laimėti šią bylą. ,,Galbūt vals-
tybė neturės tiek pinigų. Tačiau mes
norime įrodyti, jog demokratinėje
valstybėje negalima naudoti ginklų
prieš žmonių minią. Mes siekiame,
kad tai daugiau nepasikartotų”, –
kalbėjo J. Tomaševskio gynėjas.
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BERLYNAS
Vokietijos valdžios pareigūnai

nusprendė šių metų pabaigoje į Ru-
siją išgabenti dalį šalies branduolinių
atliekų. Kaip teigiama Vokietijos dien-
raštyje ,,Sachsische Zeitung”, į Ru-
siją bus atgabenta branduolinių at-
liekų iš Vokietijos ,,Dresden-Rossen-
dorf” tyrimų centro. Manoma, kad
branduolinių atliekų krovinio per-
vežimas kainuos apie 10 mln. eurų. 

RYGA
Latvija sulaukė dar vienos Tarp-

tautinio valiutos fondo (TVF) pasko-
los dalies – 105,8 mln. eurų, praneša
Latvijos finansų ministerija. Tai jau
ketvirta fondo pervesta dalis pagal
tarptautinę skolinimosi programą.
Numatoma, kad šių metų rugsėjo
pabaigoje Latvijai atitinkamai 100
mln. eurų ir 200 mln. eurų perves
Pasaulio bankas ir Europos Komisija
(EK). Gautas lėšas Latvija panaudos
bendriesiems valstybės biudžeto rei-
kalams.

MASKVA
Sulaikytas Rumunijos ambasa-

dos Maskvoje politikos departamento
pirmasis sekretorius Gabriel Greku.
Diplomatas buvo sulaikytas, kai ban-
dė gauti slaptos karinės informacijos
iš Rusijos piliečio. ,,Iš įtariamojo
šnipo buvo paimta šnipinėjimo įran-
ga, kuri leidžia daryti išvadas, kad
Rusijos teritorijoje jis vykdė šaliai
priešišką veiklą”, – teigiama Rusijos
federalinio saugumo tarnybos prane-
šime.

BEIJING
Kinijos šiaurės rytuose netoli

Harbino miesto fejerverkų fabrike
nugriaudėjęs sprogimas nusinešė 19
gyvybių, dar 153 žmonės buvo su-
žeisti. Po pirmadienio rytą Jičuno
mieste įvykusios nelaimės dar penki
žmonės laikomi dingusiais. Nelaimė
įvyko, kai po smarkios liūties vanduo
užliejo vieną sandėlį ir darbininkai iš
pastato gabeno fejerverkus.

WASHINGTON, DC
JAV Senato daugumos vadovas

Harry Reid sukritikavo šalies prezi-
dentą Barack Obama už jo paramą
planui statyti mečetę New York ne-
toli 2001 m. rugsėjo 11-osios išpuolių
vietos, pareikšdamas, kad nesutinka
su šios statybos planais. H. Reid ats-
tovas teigė, kad senatorius manąs, jog
mečetę reikia statyti ,,kur nors ki-
tur”. Daugelis konservatorių tvirtina,
kad prezidento nuostata neatspindi
daugumos amerikiečių nuomonės.

* * *
JAV gynybos departamento atas-

kaitoje teigiama, kad slapta Kinijos
kariuomenės plėtra gali sukelti
,,daug nesusipratimų”. Kinija tobuli-
na turimas raketas, didina povan-
deninių laivų galią ir branduolines
atsargas, teigiama kasmetėje Pen-
tagono ataskaitoje, kuri buvo per-
duota Kongresui. Ataskaitoje taip pat
pažymima, kad Kinija turi karinį
pranašumą prieš Taivaną.

* * *
Viena amerikietė taikos aktyvis-

tė sviedė obuolių pyragą į veidą JAV
senatoriui Carl Levin, kai Ginkluo-
tųjų pajėgų komiteto pirmininkas
susitiko su rinkėjais Michigan valsti-
joje. Baigiantis susitikimui Big Ra-
pids mieste senatorius sutiko atsa-
kyti į vieno studentu prisistačiusio
vyriškio klausimą. Jaunuolis išsakė
ilgą kalbą, o jam baigus priėjo mo-
teris ir sviedė į politiką pyragą.  Po-
licija suėmė Coldwater mieste gyve-
nančią 22 metų Ahlam M. Mohsen,
kuriai pateikti kaltinimai dėl užpuo-
limo ir viešosios tvarkos pažeidimo. 

* * *
JAV apeliacinis teismas nus-

prendė, kad tos pačios lyties asmenys
California valstijoje negalės tuoktis,
kol teismas nutars, ar gėjų santuokų
draudimas neprieštarauja šalies kon-
stitucijai. 

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) paramos ir

darbo agentūra Palestinos pabėgė-
liams įspėjo, kad dėl lėšų trūkumo
gali uždaryti mokyklas ir ligonines
Gazos ruože. JT agentūros atstovas
pareiškė, kad agentūros biudžetas
šiuo metu patiria 84 mln. JAV dol.
deficitą. Jis dėl agentūrą ištikusių fi-
nansinių bėdų iš dalies apkaltino kai
kurias arabų valstybes, kurios vietoj
žadėtųjų 7,5 proc. į agentūros biu-
džetą sumokėjo tik 1,5 proc. lėšų.

Centrin∂je Rusijos dalyje
laukiama sniego

Berlynas, rugpjūčio 17 d. (Bal-
sas.lt) – Slovakijos parlamentas ir
ministrė pirmininkė Iveta Radičova
nepasidavė Briuselio spaudimui. Ša-
lis atsisakė mokėti 800 mln. eurų
graikams, kurių pragyvenimo lygis
nepalyginti aukštesnis nei slovakų.
Tačiau tokia nuostata įsiutino Vo-
kietiją. 

Slovakijos parlamento atsisaky-
mas prisidėti prie Europos gelbėjimo
plano Graikijai sukėlė ant kojų Vo-
kietiją. Ši be užuolankų leido sau pa-
reikšti, kad Bratislavos nenoras at-
seikėti 800 milijonų pavojingas jai pa-
čiai, mat šalies ekonomika laikosi tik
dėl Vokietijos investicijų. 

Tiesa, paprasti vokiečiai savo
šalies nuostatai nepritaria. Atvirkš-
čiai, dauguma jų tik ir svajoja, kad
Vokietijos Bundestagas balsuotų taip
pat, kaip slovakai, ir neslėpdami pa-
teisina tokį jų žingsnį. Mat Slovakija
neturi milžiniškų vidaus ir užsienio

skolų, tad kodėl ji turėtų padėti
Graikijai, kurioje, pavyzdžiui, ma-
žiausias darbo užmokestis yra tris
kartus didesnis nei Slovakijoje. 

Vis dėlto svarstoma, ar Slova-
kijos tartas ,,ne” yra iš tiesų apdai-
rus. Europos Sąjunga negali visaver-
tiškai gyvuoti, jei kiekviena šalis savo
nuostatą keis kaskart pasikeitus val-
džiai (ankstesnė Slovakijos vyriausy-
bė, kuriai vadovavo Robert Fico,
žadėjo prisidėti prie pagalbos Grai-
kijai). Jeigu panašiai elgtųsi Vokietija
ar Prancūzija, tai taptų rimtos krizės
ES ir net pasaulio ekonomikoje pra-
džia. 

Tačiau naujoji Slovakijos prem-
jerė I. Radičova mano, kad Graikijos
bėdų priežastis yra be saiko augintos
jos skolos. Ir tokią nuomonę galima
įvardyti kaip teisingą, bet nepaisant
nieko ES negali leisti Graikijos ban-
kroto, mat tai skaudžiai smogtų
stambiausiems ES šalių bankams. 

Už atsisakymå gelb∂ti Graikijå
vokieçiai grasina slovakams

JAV

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Maskva, rugpjūčio 17 d. (Bal-
sas.lt/l.zinios.lt) – Sinoptikų duome-
nimis, artimiausiu metu daugelio
centrinių Rusijos rajonų ir Pavolgio
srities laukia stiprus atšalimas ir
liūtys. Išlieka viesulo grėsmė, ke-
liuose rajonuose galima šalna. Apie
škvalą jau perspėti Maskvos, Jaros-
lavlio, Kostromos, Vladimiro sričių
gyventojai. 

Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad
valdžia stichijos šėlsmui ir vėl ne-
pasirengusi. Rusijos šiaurės vakarine
dalimi jau praūžė viesulai, palikę be
elektros daugiau kaip 90,000 žmonių.
Išversti medžiai užtvėrė kelius, nu-
trūko maždaug 50 traukinių eismas.
Daugiausia žalos audra padarė Le-
ningrado, Novgorodo, Pskovo, Tverės
srityse. Sankt Peterburge vėtra nu-
vertė du statybinius kranus, sužalota
viename jų dirbusi moteris paguldyta
į ligoninę. 

Maskvą kol kas viesulas aplenkė,
bet ten laukiama liūčių su perkūnija
ir net krušos bei staigaus tempera-
tūros kritimo. Vidutinė temperatūra
nukris iki maždaug 20 laipsnių, o
penktadienį atvės vos iki 15 laipsnių

šilumos. Maskvos meras Jurij Lužkov
įspėjo maskviečius būti labai atsar-
gius, neiti į lauką per vėtrą, nestatyti
automobilių po medžiais ir įvairiais
statiniais. Sostinėje darbui telkiamos
avarinės tarnybos. 

Dar neaišku, ar tų pastangų pa-
kaks, o gal gamta pagailės, tačiau
mokslininkai sako, kad Rusijoje nei
pastatai, nei energetikos įranga ar
naftos ir dujų vamzdynai nepritaikyti
nenumatytiems krūviams. Ypač di-
delis pavojus kyla elektros linijoms su
milijardais kilometrų kabančių lai-
dų. 

Degėsių smarvė iš Maskvos be-
veik pasitraukė, o žiniasklaida rašo,
kad ateinantys lietūs nuplaus ir visas
premjero Vladimir Putin klaidas, tad
po poros metų jis vėl taps prezidentu. 

Kol kas, gaisrams vos pradėjus
silpti, prezidentas Dmitrij Medvedev
jau puolė į naują mūšį su augančio-
mis kainomis. Iki žiemos mėsa, duo-
na ir pienas Rusijoje gali pabrangti
dvigubai. Nepasitenkinimas, jau da-
bar pasireiškiantis spaudoje, radijo ir
televizijos laidose bei internete, gali
tik padidėti.

Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad valdžia stichijos šėlsmui ir vėl nepasirengusi. 
SCANPIX nuotr. 
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Nebrangiai už $250 parduodu
liaudies meistrės išaustus 14–16

išmieros pilnam komplekte
aukštaitiškus tau-

tinius rūbus.

Lietuviai svetur
Juozo Barisos istorija –

Gydytojas J. Prunskis: 
,,Naujos pareigos įpareigoja”  

LORETA TIMUKIENÈ

Gydytojas Jonas Prunskis ir jo
vadovaujamas Illinois Pain Institute
šiais metais pateko į žurnalo ,,Chica-
go” geriausių skausmo medicinos
specialistų sąrašą. Tai jau penktas
kartas iš eilės, kai jis savo kolegų yra
išrenkamas kaip vienas iš geriausių
skausmo specialistų Čikagoje. Toks
įvertinimas – sunkaus ir daug laiko
bei jėgų reikalaujančio darbo rezul-
tatas.

J. Prunskis, būdamas gana užsi-
ėmęs, randa laiko ir  lietuviškai veik-
lai. Jis lietuvių bendruomenės gyve-
nime dalyvavo ir anksčiau, taip pat
palaikė ryšius su Lietuva,  bendravo
su prezidentu Valdu Adamkumi, pro-
fesoriumi Vytautu Landsbergiu, ta-
čiau tik prieš metus įsitraukė į ak-
tyvią JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) veiklą. J. Prunskis buvo išrink-
tas į JAV LB XIX tarybą, praėjusiais
metais vykusios sesijos metu – į Lie-
tuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisiją.
Šių metų pavasarį dėl Islandijoje iš-
siveržusio ugnikanio negalėjęs nu-
skristi į Vilniuje vykusį komisijos
posėdį jo darbe dalyvavo virtualioje
erdvėje – per ,,Skype”. Tai neliko ne-
pastebėta ne tik  Lietuvos, bet ir ame-
rikiečių žiniasklaidos. Pasak pašne-
kovo, taip buvo pagarsintas Lietuvos
vardas.

Šiuo metu Prunskis  yra ir JAV
LB Krašto valdybos visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkas. Nese-
niai taryba įteikė padėkos laiškus
JAV Kongreso ir Senato nariams, pri-
klausantiems Baltic Caucus, taip pat
kreipėsi į tuos Amerikos valdžios ats-
tovus, kurie dar nėra Baltic Caucus
nariai, kviesdami prisidėti prie Baltic
Caucus. JAV Kongrese yra grupė se-
natorių ir Kongreso narių, kurie do-
misi Lietuvos, Latvijos ir Estijos rei-
kalais – jie sudaro Baltic Caucus. 

Kitame laiške, skirtame D-day
Memorial Foundation direktoriui,
išsakytas neigiamas požiūris dėl
Bedford mieste esančiame memoriale
pastatyto Josif Stalin biusto. Mažame
Bedford mieste, maždaug 350 kilo-
metrų į pietus nuo JAV sostinės, jau
beveik dešimt metų veikia memori-
alas, skirtas Antrojo pasaulinio karo
pabaigą pagreitinusiam sąjungininkų
išsilaipinimui Normandijoje. Iki šiol
čia stovėjo JAV prezidentų Franklin
D. Roosevelt ir Harry S. Truman bei
Didžiosios Britanijos premjero Wins-
ton Churchill biustai. Memorialo
vadovai nutarė, jog čia turi atsirasti
vietos ir J. Stalin biustui. Toks
sprendimas sukėlė pasipiktinimą,
nepaisant to, kad šio sumanymo

autoriai pabrėžė, jog skulptūra skirta
ne pagerbti šį diktatorių, o atspindėti
istoriją. Tačiau tokie paaiškinimai
neįtikino kai kurių Rytų Europos
šalių atstovų,  tarp jų – ir lietuvių.

Dar vienas klausimas, kuris rūpi
JAV LB vadovams – nelegalių imi-
grantų padėtis. JAV LB Krašto valdy-
boje svarstoma, kaip galima padaryti
įtaką JAV įstatymų ruošimui dėl
nelegalių imigrantų legalizavimo. Tai
yra gana opus klausimas ne vienam
mūsų tautiečiui, Jungtinėse Valstijos

gyvenančiam  nelegaliai.  
Kaip sakė J. Prunskis,  naujos jo

pareigos Lietuvių Bendruomenėje
įpareigoja. Pasak gydytojo, dabar jis,
nuvykęs į kitas šalis, ne tik domisi
įžymybėmis, bet ir jaučia pareigą
susitikti su tautiečiais, įsikūrusiais
svečioje šalyje. Neseniai J. Prunskis
su šeima svečiavosi Japonijoje ir
Kinijoje, kur aplankė daugybę įsi-
mintinų vietų. Pavyko susitikti ir su
Lietuvos ambasadoriumi Kinijoje
Roku Bernotu. Proga tam pasitaikė iš
tiesų puiki – Jonas buvo pakviestas
kartu su ambasados darbuotojais ir
kitais lietuvias švęsti Jonines.  Kini-
jai, pasak gydytojo, reikia skirti dau-
giau dėmesio, plėsti bendradarbiavi-
mą, padidinti diplomatinį korpusą –
Lietuvos ambasadoje dabar dirba tik
3 darbuotojai. J. Prunskis Beijing su-
sitiko su Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto pirmininku Artūru Poviliū-
nu, atvykusiu susitarti dėl apsikeiti-
mo sportininkais ir treneriais. 

J. Prunskis pasidžiaugė, kad net
tokioje tolimoje šalyje pasitaikė proga
susitikti savo tautiečius, pasidomėti,
kaip jiems sekasi, papasakoti apie
mūsų Bendruomenę. 

J. Prunskis įsitikinęs, kad Kini-
jos, kaip ir daugelio kitų Rytų valsty-
bių, įtaka pasaulio politikoje ir eko-

nomikoje tik didės. Jo nuomone,  jau-
nimui, norinčiam savo ateitį susieti
su Rytais,  Kinijoje atsiveria puikios
karjeros galimybes. Mediko sūnui
Vytautui Kinijoje didžiulį įspūdį pa-
liko neįtikėtinai greiti šalies pasikei-
timai. Šioje šalyje, anot mediko, vyk-
sta kažkas ypatingo – per keletą metų
šalis įvairiose srityse sparčiai pažen-
gė į priekį, neatpažįstamai pasikeitė
miestai. 

Prunskių šeima apsilankė Šan-
chajuje vykstančioje pasaulinėje  pa-

rodoje ,,Expo 2010”,  kurioje yra ir
Lietuvos ekspozicija. Pasak Prunskio,
mūsų šalis pristatoma puikiai – vaiz-
dingai ir įdomiai pasakojama apie
Lietuvos savitumus, lankytojai gali
paragauti lietuviškų patiekalų, net
įrengta nedidelė krepšinio aikštelė,
kurioje galima išmėginti rankos taik-
lumą.

Šanchajuje jau šeštus metus savo
verslą sėkmingai plėtojantis Pruns-
kio giminaitis, anksčiau gyvenęs
Australijoje, džiaugiasi didžiulėmis

verslo galimybėmis – jis nuomoja
verslo patalpas užsieniečiams. 

Gydytojas sakė, kad lankantis
Kinijoje galima pajusti, kad miestuo-
se oras yra užterštas, ypatingai sos-
tinėje, Xi’an mieste labai užterštas ir
vanduo. Dar vienas sunkumas, su ku-
riuo susiduria užsieniečiai, – gana
sunkiai įveikiama mandarinų kalba,
o ką jau kalbėti apie raštą. Kinai pa-
tys mokosi rašyti, kol baigia mokyklą.
Laimei, didesniuose miestuose šalia
kiniškų užrašų yra ir angliški,  Bei-
jing tokių užrašų padaugėjo prieš
olimpiadą.

Lankantis Japonijoje medikui
krito į akis tvarka, puikus susisieki-
mas – greitaisiais traukiniais, kurie
skrenda 200 mylių per valandą grei-
čiu, galima greitai pasiekti visus di-
desnius Japonijos miestus. Trauki-
niai  važinėja labai punktualiai, pagal
juos galima nusistatyti laikrodį. Į
akis krenta japonų mandagumas,
tvarkingumas. Kinijoje atlyginimai
mažesni nei Japonijoje, bet vystyma-
sis daugelyje sričių yra žymiai spar-
tesnis. 

Pastaraisiais metais tiek kultūri-
niai, tiek ekonominiai Lietuvos ir
Japonijos ryšiai plečiasi ir gilėja. Jau
ne naujiena išgirsti ir apie lietuvius
Japonijoje – atvažiavusius čia ne tik
pakeliauti, bet ir apsistojusius šioje
šalyje ilgesniam ar trumpesniam
laikui. Sunku pasakyti, kiek jų gyve-
na Japonijoje, kadangi jie išsibarstę
po visą šalį, užsiėmę pačia įvairiausia
veikla. Prieš 5 metus Japonijoje įsi-
kūrė Lietuvių Bendruomenė. 

Paklausiau pašnekovo, ar nėra
sunku įtemptai dirbant, turint nema-
žai kitų įsipareigojimų, ištrūkti į
keliones. J. Prunskis įsitikinęs, kad
bet ko imantis visų pirma reikia gerai
viską apgalvoti, suplanuoti – ir tuo-
met galėsime džiaugtis rezultatais. 

Lietuvos parodoje Šanchajuje: Vytas, Jonas ir Kristina Prunskiai.
Iš Prunskių asmeninio albumo

Lietuvos pavilijonas Šanchajuje vykstančios pasaulinės parodos ,,Expo 2010”. 

Atkelta iš 4 psl.
– Prašau pasakyti, nejaugi

Jūsų kabinetas iš tikrųjų nes-
varstė galimybės mokesčius ne
didinti, taip suvarant ekonomiką
į ožio ragą, o juos mažinti, pa-
lengvinant smulkiems ir viduti-
niems verslininkams jų verslo
sąlygas? Nejaugi Jūs iki šiol dar
nesupratote, kokios yra mokes-
čių didinimo ir mažinimo pasek-
mės verslui?

– Apie pasekmes verslui tegul
sau svaičioja ūkio ministras, ekono-
mikos profesoriai ir socialdemokra-
tai. Mano reikalas surinkti biudžetą
ir užkamšyti biudžeto skyles. O vi-
sokie ekonomikos išminčiai ir opozi-
cijos gudruoliai, deja, čia yra bejėgiai.

– Palaukite, bet juk jeigu pa-
didinus mokesčius Jūs, iki šiol
dar nepastebėjote, kad biudžeto
surinkimas smarkiai krito, kad
dalis verslininkų sužlugo, kad
dalis verslo pasitraukė „į šešėlį”,
kad...

– Jūs be reikalo karščiuojatės,
mielas kolega. Kaip matėte, 2010
metų biudžetas buvo sėkmingai su-
derintas. Galite nė trupučio neabe-
joti, kad lygiai taip pat sėkmingai bus
suderintas ir 2011 metų biudžetas.

– Ar Jūs ir toliau būsite toks

kietakaktis ir smaugsite ir dar-
buotojus, ir pensininkus?

– Ačiū už komplimentą, kolega.
Man malonu, kad pripažįstate mano
asmens dalykines savybes. Visada
malonu matyti, jog nesi nesuprastas.

– Ar Jūs rimtai tai sakote?
– Dar ir kaip rimtai. Pirmasis

mano asmens dalykines savybes pa-
stebėjo ir teisingai apibūdino Virgis
Valentinavičius, pareiškęs, jog aš esu
politiškai kurčias. Tai man padarė
tokį puikų įspūdį, kad aš jį tučtuojau
padariau savo patarėju. Ar Jūs taip
pat sutiktumėte būti mano patarėju
ir patarti man kaip įvesti naujus mo-
kesčius?

– Saugok Dieve! Aš tikrai
nemanau, kad galėčiau daryti
atradimus aritmetikos moksle.

– To nė nereikės, tam esu aš –
vienintelis Lietuvoje. Jūs turėsite
man tik patarti, kokį naują mokestį
reikia įvesti, o visa kita jau mano
reikalas.

– Verčiau jau pasiliksiu su
savo laikraščiu ir su savo skaity-
tojais. Ačiū už pokalbį.

– Iki pasimatymo naujame biu-
džeto svarstymo sezone, linksmų
atostogų!

Linksmų atostogų!
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Baigėsi vasara, ūkininkai nuėmė
derlių ir jaunesni vyrai gavo šauki-
mus į kariuomenę. Niekas nenorėjo
tarnauti okupantų kariuomenėje, tuo
labiau žūti fronte. Šaukimus gavę
vyrai, kad apsisaugotų nuo netikė-
tumų, pasidarė slėptuves kluone (po
šienu), rūsyje arba išsikasė bunkerį
artimame miškelyje.

Artėjo žiema, namie slapstytis
darėsi sunkiau, nes valsčiaus garni-
zonas ir stribai pradėjo krėsti sody-
bas. Kaime sklido kalbos, kad Ame-
rika netrukus mūsų šalį išvaduos.
Reikia tiktai laikinai pasislėpti ir
išlaukti. Nors frontas nutolo, tačiau
ramiu oru rūsyje dar buvo girdėti
fronto bildesys. Tai kėlė baimę tarp
gyventojų, kad frontas gali grįžti.
Dalis kaimo vyrų gruodžio mėnesį
(1944 m.) susibūrė į grupę ir išėjo į
mišką (tada juos vadino „žaliukais”).

Praėjo žiema, artinosi Velykos, o
iš užjūrio „Amerikos balsas” perduo-
davo, kad Lietuva bus išvaduota.
Garnizonas ir stribai siautėjo kai-
muose. Valdžiai paskelbus reabilitaci-
ją šaukiamo amžiaus vyrams, dalis
nuvyko į valsčius ir užsiregistravo.
Tie vyrai, kurie turėjo ginklus ir buvo
partizanų gretose, areštuoti. Kiti li-
kusieji dar aktyviau įsitraukė į orga-
nizuotą partizanų veiklą.

1945 m. kovo 2 d. buvo girdėti
susišaudymas ir kulkosvaidžių kale-
nimas. Įvyko kraupi tragedija. Gudo-
nių kaime Karolio Stepšio sodyboje,
kur buvo apsistoję partizanai, vietoje
žuvo Karolis Stepšys, žmona, vyres-
nioji duktė ir motina. Pabėgo tik 5
metų dukrytė Marytė, motinos palie-
pimu nubėgusi pas šalia gyvenančią
tetą. Susišaudymo metu žuvo 19 par-
tizanų. Šis tragiškas įvykis sukrėtė
kaimo žmones, o kapinėse iškilo ke-
turi žemės kauburėliai.

Negalėdami nuslopinti partizanų
veiklos, KGB daliniai, padedami stri-
bų, pradėjo naikinti ir deginti sody-
bas. Prabėgus mėnesiui nuo Stepšių
tragedijos, balandį (1945 m.) ankstų
rytą iš anapus upės pradėjo šaudyti iš
padegamosiomis kulkomis ir uždegė
mūsų ir kaimyno Juozo Utkos kluo-
ną. Mes dar nespėjome vienkiemyje
įsikurti, todėl kluone laikėme arklius,
grūdus, pašarus ir inventorių. Pama-
tę liepsnojantį kluoną, mes su tėvu
puolėme prie kluono durų, tačiau
liepsna buvo išsiplėtusi ir  išgelbėti
arklių negalėjome. Sudegė trys ark-
liai, sėkla, pašarai, vežimai ir kita.
Prisimenu, anksti rytą, ugniavietei
išblėsus, gulėjo apdegę arklių lavonai,
tebesvilo pašarai. Klaikus vaizdas,
didelė nelaimė mūsų šeimai. Jau rei-
kėjo žemę dirbti, javus sėti, o mes
neturėjome nei arklių, nei sėklos, nei
padargų. Gerų žmonių, giminių ir tė-
vo sumanumo dėka pradėjome iš
naujo kurtis ūkyje.

1945 m. buvo areštuotas Adomas
Augūnas, o jo žmona ir įtėviai Utkai
gegužės mėnesį susodinti į automo-
bilį ir ištremti į Sibirą. Senoji Utkie-
nė buvo ligota, gulėjo patale, tačiau
barbarai ir ją su visais patalais įmetė
į kėbulą ir išvežė į Jonavos geležinke-
lio stotį. Senutė neišlaikė ir pakeliui
mirė. Senasis Stasys Utka mirė Si-
bire.

Už ryšius su partizanais areštavo

Vladę Utkaitę ir Stasę Jasionytę. Kai-
mas buvo įbaugintas: naktį užeina
partizanai, dieną prisistato garni-
zonas ir stribai. Tačiau ūkininkai pri-
gludę prie žemės dirbo, augino duo-
ną, kad pamaitintų šeimas ir vaikus.

Artėjo 1949-ieji. Ūkininkams dar
nespėjus atsigauti nuo karo padarytų
nuostolių, tebevykstant partizanų
pasipriešinimui, valsčiaus aktyvistai
pradėjo lankytis kaime ir agituoti
žmones stoti į kolūkį. Nors kolūkis
buvo organizuotas, bendras darbas ne-
davė rezultatų ir duonos trūko.  Vyk-
dydami kolektyvizaciją, kad įbaugin-
tų ūkininkus, pradėjo didžiažemius
(vadinamus buožėmis) tremti į Sibi-
rą. 1951 metais mano tėvai ir broliai
buvo ištremti į Tomsko sritį.

Pokario metai buvo žiaurūs ir
klastingi. Upninkų kaimo žmonės
tarpusavyje gražiai sugyveno. Skir-
tinga jų socialinė padėtis, skirtinga
pasaulėžiūra, tačiau visi buvo vienin-
gi ir gerbė savo tautą. Okupacijos me-
tais kaimo žmonės atsidūrė kryž-
kelėje. Vienų nukentėjo ištisos šei-
mos arba atskiri jos nariai. Kiti suge-
bėjo prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų
– buvo neutralūs. O dalis tikėjo, kad
jų gyvenimas tarybinėje Lietuvoje pa-
gerės.

Vienareikšmiškai atsakyti, kurie
buvo teisūs, neįmanoma. Pavyzdžiui,
negalima rasti atsakymo, kodėl elge-
tos (aklos ubagėlės) Valkauskienės
sūnūs Petras ir Antanas įsitraukė į
partizanų judėjimą, kai tarybų val-
džia būtų suteikusi pirmenybę sam-
diniams mokytis ir dirbti. Nemanau,
kad jie, buvę samdiniai, išėjo pas par-
tizanus vedami patriotizmo. Arba
broliai Akūniai iš Dubių kaimo: vie-
nas tapo partizanu, kitas buvo stri-
bas. Nejaugi jie neturėjo broliškos
meilės ir supratimo, kad taip jų keliai
išsiskyrė? Ir taip klausimas po klausi-
mo, į kuriuos ir šiandiena sunku
atsakyti.

Apibendrinant pokario metų si-
tuaciją, galima pasakyti, kad, kurda-
masi tarybų valdžia, supriešino pir-
miausia skirtingų pažiūrų žmones:
turtingus su neturtingais, patriotus
su savanaudžiais, kerštingus su loja-
liais. Buvo ir kitų politinių veiksnių.
Valdžiai buvo naudinga, kad mes
vieni kitus išduotume, apkaltintume,
iššaudytume, o tie, kurie neprisitai-
kys prie okupantų, bus ištremti į Si-
birą.

Tokia buvo gyvenimo tikrovė,
kurios metu žuvo daug nekaltų žmo-
nių, patriotų. Nelaimės ir bėdos ne-
aplenkė ir Upninkų kaimo žmonių.

* * *
Laiko tėkmėje mes daug ką pa-

mirštame, išblaškome, paliekame.
Išlieka tiktai reikšmingos datos, pa-
tirti išgyvenimai. Tačiau yra vienas
įsimintinas gyvenimo tarpsnis – jau-
nystė. Ji atgimsta vaizdais, prisimi-
nimais, sutiktais žmonėmis, su ku-
riais bendraujant prabėgo dienos.

Neišsenkama praeities prisimi-
nimų versmė – tai tėviškė. Takelis
pabalyje, smėlėta Šventosios pakran-
tė, miškai, žydinčios pievos ir skam-
bios kaimo dainos vakarais. Tokiame
kaime aš gimiau 1926 m. vasario 5
dieną. Lankiau senąją Upninkų pra-
džios mokyklą (kuriai daugiau kaip

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 19

400 metų). Baigęs pradinę mokyklą,
būdamas vyriausias sūnus šeimoje,
tapau tėvo pagalbininku. Išmokau
dirbti žemę, šienauti, pjauti javus ir
valdyti ūkininko pasididžiavimą –
gražius arklius. Padirbėjęs ūkyje iki
16 metų, buvau išleistas į Veprių že-
mės ūkio mokyklą. Pokaris pakorega-
vo mūsų šeimos gyvenimą, todėl pra-
tęsiau mokslą Kauno sodininkystės ir
daržininkystės technikume. Čia dės-
tytojai agronomai  geru pavyzdžiu ir
moksline erudicija mane paskatino
siekti agronomo specialybės. Didelė-
mis pastangomis  aš šiek tiek pakilau
aukščiau artojo, tačiau likau ištiki-
mas jo gyvenimo būdui, gerbiu jo at-
minimą, kurį išsaugojau per visą gy-
venimą.

Pradėjęs dirbti agronomu pate-
kau į žemės ūkio reformų sūkurį, kai
prasidėjo valstiečių ūkių naikinimas
ir kolūkių organizavimas. Mačiau,
kaip sunkiai valstiečiai išgyvena ati-
duodami savo turtą bendrijai. Užau-
gęs valstiečių šeimoje, įsivaizdavau ir
savo tėvą, kuris prievarta turėjo pa-
likti žemę, namus ir su šeima buvo
ištremtas į Sibirą. Aš 12 metų su
auliniais batais braidžiau purvyną ir

buvau greta valstiečių padėdamas
savo žiniomis ir darbu geriau pasėti
grūdą, kad apsigintų nuo skurdo. Ne-
sigailiu, kad tuo sunkiu laiku padėjau
kaimo žmogui išgyventi. Dirbdamas
gamyboje, neakivaizdiniu būdu bai-
giau studijas Žemės ūkio akademijo-
je, įsigijau aukštąjį mokslą. Buvau
pakviestas dirbti Vytėnų sodininkys-
tės ir daržininkystės bandymų stoties
direktoriumi. Čia galėjau savo žinias
ir mokslą atiduoti daržininkystės ir
sodininkystės sričiai. Bandymų stoty-
je sutikau didelės erudicijos mokslo
žmonių, ir su jais man teko dirbti 26
metus. Tuomet reikėjo sukurti naują
tyrimų bazę, pastatyti butus darbuo-
tojams, išspręsti infrastruktūrą nau-
joje gyvenvietėje. Vyriausybė įvertino
mūsų darbą ir suteikė Lietuvos so-
dininkystės ir daržininkystės institu-
to statusą. Dirbdamas institute pa-
rašiau 64 mokslinius straipsnius, iš-
leidau keletą leidinių, dalyvavau su-
darant ir leidžiant daržininkystės
vadovėlius. Man suteikti agrarinių
mokslų daktaro laipsnis, docento ir
nusipelniusio agronomo vardai.

Pabaiga

Atkelta iš 3 psl. ir miesteliuose
gyvenimas atrodė vargingesnis nei
Lietuvoje. Pati Ryga – įspūdingas
miestas. Jį matėme pasikėlę į vienos
bažnyčios bokštą. Senamiestyje daug
kavinių, restoranų, parduotuvių ir
senų pastatų, tačiau mažai lankytojų.
Rygoje būdami sužinojome, kad šįmet
švenčiama 500 metų nuo pirmosios
Kalėdų eglutės papuošimo. Palydovas
teigė, kad čia kainos didesnės negu
Vilniuje, nors ir Vilniuje jos nebuvo
žemos. Pavyzdžiui, litras benzino Vil-
niuje kainuoja 4,06 litus! Viena nak-
tis penkių žvaigždučių viešbutyje –
daugiau nei 300 litų. Vakarienė su vy-
no taure ar alaus bokalu apie 25 litai.

Grįžę į Panevėžį atnaujinome
ryšius su mano gimtinės pradinės
mokyklos vedėja Gustonyse. Toje mo-
kyklėlėje mano tėvai mokytojavo, o
mes gyvenome palėpėje įrengtame
bute. Dabar prie mokyklos sienos yra
prikalta marmurinė lenta, liudijanti
apie jų mokytojavimo metus. Pro mo-
kyklą einanti gatvė prieš porą metų
buvo pavadinta mano tėvelio M.
Kriaučiūno vardu. Tai mokyklos ve-

dėjos nuopelnas už mūsų paramą mo-
kyklai. Už septynių kilometrų yra
Naujamiesčio bažnyčia, kurioje priė-
miau pirmąją komuniją. Į Panevėžio
pusę nuo Gustonių, už kokių penkių
kilometrų, yra Berčiūnai, iki karo
buvę kurortu. Po karo ten buvo
įsteigta komjaunuolių stovykla, o po
nepriklausomybės atkūrimo stovyklą
perėmė Lietuvos ateitininkai. Pati
žemė priklauso Panevėžio savivaldy-
bei, kuri per daug nesirūpina to
parko gerove.

Bekeliaujant po Lietuvą ban-
džiau pajusti žmonių nuotaikas,
susidaryti aiškesnę nuomonę apie jų
psichologinius ypatumus, kitus niu-
ansus. Susidariau įvaizdį, kad lietu-
viai yra pavydūs, aimanuojantys,
vaišingi ir darbštūs. Europos Sąjun-
gos pastangomis tas darbštumas yra
malšinamas, nes, pavyzdžiui, ūkinin-
kams yra mokomi pinigai, kad nieko
neaugintų, o paliktų dirvonus plynus.
Žmonės tokius dykpinigius mielai
priima, bet ar, laikui atėjus, jie suge-
bės sugrįžti prie jiems būdingo darbš-
tumo?

Krūvelė įspūdžių iš Lietuvos



10             DRAUGAS, 2010 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis 

R.

Kristaliniai raštai – parodoje „Abipus Atlanto”

AUSTÈJA MASIOKAITÈ
www.lrytas.lt

– Kaip sekėsi pristatyti savo
kūrybą Vilniuje?

Kęstutis Mikėnas: Paroda Vil -
niuje truko apie mėnesį. Aš joje nebu -
vau, viską ruošė Algimantas, aš tik
at siunčiau kokius šešis darbus. Dau -
giau atsivežiau atvažiuodamas. Viena
priežasčių, kodėl ruošiame tokias
parodas – norime supažindinti Lietu -
vos visuomenę su šita ypatinga gla -
zūra, su kuria Lietuvoje niekas, išs -
ky rus Algimantą, nedirba. Galbūt
tuo pačiu galėsim sudominti jaunus
keramikus, kad ir jie pradėtų šia
technika dirbti.

– Kodėl keramikų susidomėji-
mas šia technika toks nedidelis?

Kęstutis Mikėnas: Tai yra tur-
būt viena sudėtingiausių technikų.
Re zultatai visada yra, sakyčiau, kaip
detektyvinis romanas: gali pranašau-
ti, bet kas kaltas, o kas geras, išsi-
aiškini tik pabaigoje. Iš viso pasauly-
je, sakyčiau, nėra daugiau nei šimtas
šia technika dirbančių keramikų.

Glazūra tuo ypatinga, kad turi
būti labai ilgai degama – reikia aukš-
tos temperatūros, paskui ji turi nu k -
risti, taip laikoma dar tris keturias
valandas – tada auga kristalai. Tiek
aš, tiek Algimantas dirbame labai
kruopščiai, iki mažiausių detalių už -
sirašome, kaip ką darėme, bet pakar-
toti darbus vis tiek yra sunku. Ar pa -
vyks glazūra, priklauso nuo tiek daug
dalykų, kad kiekvieną kartą rezulta -
tai būna savotiški ir skirtingi.

Glazūra diktuoja ir kokią formą
turi pasirinkti – ji negali būti komp-
likuota, su visokiais dideliais išraity-
mais, nes glazūra bėga ir susirenka
tose vietose – nieko neįvyktų. Todėl
forma turi būti labai paprasta.

– Vadinasi, indas tėra forma,
ant kurios atsiskleidžia tikrasis
grožis – glazūra?

Algimantas Patamsis: Visiškai
teisingai. Visų indų formos yra ap va -
lios – taip gražiausiai pasirodo krista-
lai.

– Ką jūs galite lemti kaip kū -
rė jas, o ko ne? Ar galite nuspręs -
ti kristalų spalvą, kiekį?

Kęstutis Mikėnas: Nuo mūsų
pri klauso labai daug, tačiau nors gali
maždaug nuspėti, kas turėtų išeiti,
bet spalva gali lengvai keistis – ji pri -
klauso nuo degimo, priklauso net nuo
to, koks lauke oro slėgis. Išsidės ty -
mas irgi, aišku, iš dalies nuo mūsų
priklauso: jei storai glazūrą uždėjom
– tada daug nubėgs ir bus mažiau
kris talų. Bet vis tiek nuspėti rezulta-
to neįmanoma.

Kai glazūrą dedu, žinau, kad ji
bus, pavyzdžiui, mėlyna, bet kartais
ji bus mėlynesnė, kartais – ne tokia
mėlyna. Algimantas mėgsta sakyti –
reikia siekti, kad pusę paviršiaus su -
darytų kristalai. Bet kartais išeina
vis kas kristalais ir tas taip pat pui -
kiai atrodo – skonio dalykas.

– Vadinasi, galima sakyti, kad
pati kūryba yra daugiau techni -
nė?

Algimantas Patamsis: Taip,
tai darbas su temperatūra, chemi ka -
lais. Lenktyniaujam tarpusavyje –
kas didesnius kristalus užaugins. De -
šimt centimetrų – jau labai gerai.
Tarp tautinėse kristalinių glazūrų
parodose kiekvienas stengiamės pa -
ro dyti kuo didesnį kristalą, varžomės
– štai kokį aš didelį kristalą išaugi -
nau...

Viską atlieka aukšta tempera tū -
ra. Kiekvienąkart, kai atidarai kros-
nies dureles, net neįsivaizduoji, kas
bus. Kartais – labai gerai, o kartais –
la bai blogai. Net nežinau, kieno valio-
je yra tie kristalai.

– Tai kur yra kūrybos ar to -
kio užsiėmimo žavesys? Juk dar-
bas sunkus, dažnai nepavyksta,
rezultatai nenuspėjami...

Algimantas Patamsis: Krista -
lų grožis. Jūs pasižiūrėkit, kaip gra -
žu. Čia ne taip, kad užliejai kažką
gla zūra ir pasidarė – jei geltona, tai
geltona, jei žalia – žalia. O čia fone
plaukioja kristalai, kurie suteikia tą
ypatingą, nepaprastą grožį. Jų forma,
jų spindesys – tai nubraukia visą var -
gą.

Kęstutis Mikėnas: Aš asmeniš -
kai nesu toks didelis menininkas, kad
galėčiau keramiką dekoruoti pats.
To dėl palieku dekoravimą krosniai.

– Koks jūsų asmeninis „sėk-
mės koeficientas” – kiek darbų
pavyksta?

Algimantas Patamsis: Maž -
daug 50 proc. Liepos mėnesį, tiesa,
buvo šimtas procentų niekalo. O ko -
dėl – nežinau. Imu nujausti, kad gal
ma sė buvo ne tokia.

Kęstutis Mikėnas: Kiekvieną
kartą bandai kažką pakeisti – gal bus
geriau. Kartais būna geriau, kartais
ne būna geriau. Kartais būna labai
blogai.

– Suskilinėjusi glazūra – dar
vie nas netikėtumas ar dalis tech-
nikos?

Algimantas Patamsis: Skir tin -

gas indo ir glazūros plėtimosi koefi-
cientas, todėl glazūra pradeda trūki -
nėti. Bet tai nėra brokas – tai grožis.
Yra kuriama net speciali glazūra –
kraklė – ji dar labiau sutrūkinėja, dar
įtrinama metalo oksidais, kad tai dar
labiau išryškėtų.

– Ar šitas užsiėmimas bent
at siperka ekonomiškai?

Kęstutis Mikėnas: Darbai yra
brangesni. Kiek esu dalyvavęs tarp-
tautinėse parodose ir sutikęs kitų ke -
ramikų, dirbančių su šia glazūra, ge -
riausiu atveju, jie mano, kad pasiseka
75 darbai iš šimto. Tai jei pardavinėji,
kad atsipirktų, į kainą turi įskaičiuoti
ir tuos nepasisekusius 25 proc. 

Paklausa Amerikoje, palyginti,
ne maža. Bet reikia rasti tokių kolek -
cio nierių, kurie turi supratimą, skonį
ir įvertina tai. Įprastai žmogui ką –
blizga kaip apšalęs langas. Aš pats iš

to nepragyvenu, bet yra žmonių, ku -
rie pragyvena.

Algimantas Patamsis: Lietu -
vo je labai mažai kas žino, kas tai yra.
Aš su šia technika dirbu nuo 1979-
ųjų, parodose dalyvauju, bet labai
ma žai kas žino. Mūsų žmonės labai
retai lankosi parodose, jiems, matyt,
kaip Kęstutis sako – gražu ir tiek. O
kaip tas grožis sukuriamas ir kokia jo
esmė – mažai kas supranta.

Kiti net klausia, ar čia rankomis
išpiešta. O kalta informacijos stoka.
Kita vertus, daugiau keramikų dirb -
tų, daugiau kas ir žinotų apie tai. Dėl
to Lietuvoje pirkėjų labai mažai,
jiems čia bus paprasčiausia vaza. Jie
nesupranta to sudėtingumo. Jeigu
ateina privačiai, papasakoji gamybos
istorijas, tada reakcija pasikeičia.

Amerikoje tai pakankamai pla -
čiai žinoma ir reklamuojama, labai
mėgs tama ir vertinama. O Lietuvoje
net ir parodą surengti yra sunku –
nie kas nieko neremia. Net jei pavyks -

ta – kiek lankytojų galerijose būna?
Vie netai. Visi prie televizoriaus sėdi.

Amerikoje tokie darbai kainuoja
tūkstančius dolerių. Mūsų darbai kai -
nuoja nuo kelių šimtų dolerių iki ke -
lių tūkstančių. Viskas priklauso nuo
formos ir nuo kristalo dydžio – kur
di  delis kristalas, kaina nežmoniškai
didelė. Priklauso, žinoma, ir nuo var -
do.

Lietuvoje, žinoma, daug nepa-
prašysi – nesupras, kodėl tiek. Jei ži -
no tų, kad tai geras būdas investuoti,
gal kitaip galvotų – juk paveikslas
gali suplyšti ar sudegti, o vaza nede-
ga: jei nesudaužysi, tai ji amžiams.
Bet kol žmonės to nežino, laikome va -
zas gražiai sandėliuke.

– Kiek reikia investuoti, kad
galėtum dirbti su kristaline gla -
zūra?

Algimantas Patamsis: Labai
daug. Specialios krosnys, aparatūra,
chemikalai, porceliano masės... Tas
jau neatsiperka absoliučiai niekaip.
Ką užsidirbi, tą ir išleidi, o dažnai ir
dar daugiau. Bet tokia jau dalia, esi
pasmerktas visam gyvenimui. Užsi -
kreti ta liga ir nebegali atsitraukti.

– Viename pokalbyje užsimi-
nėte apie juoduosius kristalus.
Kuo jie ypatingi?

Algimantas Patamsis: Atsime -
na te A. Dumas romaną „Juodoji
tulpė”? Panašūs ieškojimai vyksta,
kas atras juodą kristalą. Kartais
kažką padarai, būna panašus, bet ne
juodas. Bet anksčiau ar vėliau kaž -
kam turės pasisekti. Tikėsimės, kad
čia mes su Kęstučiu pirmieji būsime.

Kęstutis Mikėnas: Vieną kartą
padariau beveik juodą. Bet tik tą vie -
ną kartą. Kartojau, išėjo panašūs,
ma no nuomone, buvo lygiai ta pati
gla zūra, bet išėjo jau tamsiai mėly-
nas.

– O kitomis technikomis ar
dir bate?

Algimantas Patamsis: Tik šia.
Ir kitomis net nesinori. Tas ir yra įdo-
miausia: truputį praveri, stengiesi
įžiū rėti, vis plačiau ir plačiau atidarai
ir galvoji „‘oi, kaip gerai, kaip gražu’
arba kaip tik – ‘vėl nieko’”.

Kęstutis Mikėnas: Nebedirbu.
Su keramika dirbu 42 metus, iš jų 30
– šia glazūra. Su kita bandžiau prieš
kokius penkerius metus, padeginau
ir sakiau, kad nebeįdomu. Kristalinė
glazūra yra lyg liga, o mes – ,,krista-
holikai”. Pavyzdžiui, išdeginu, per
naktį ji atvėsta ir iš ryto atidarau pa -
žiūrėti. Tą naktį man miegoti nesise-
ka, miegas nelabai skalsus. Iš ryto jei
atsikeliu ir dar ne visai atšalę, tai aš
pradarau ir su lempele šviečiu pa -
žiūrėti, lyg vagis savo krosnyje.

Neseniai mūsų dienraštyje rašė me apie Vilniuje veikusią bendrą Kęs tučio
Mikėno ir Algi man to Patamsio keramikos parodą. Ketvirtadienį, rug pjūčio 12
d., Kauno keramikos mu zie juje atidaryta dar viena bendra šių autorių paroda
„Abipus At lanto”, kurioje išstatyti keramikos darbai, puošti ypač sudė tinga ir
dėl to reta krista line glazūra. Parodos pa va dinimas ir mintis kilo iš to, kad
Los Angeles gyvenantis Kęs tutis Mikėnas ir vilnietis Algi man tas Patamsis –
vie ninteliai lie tuviai, dirbantys šia technika. Kūrė jai vadina save „kristaho-
likais” ir tikisi, kad pasaulyje ver tinama technika galų gale sudo mins ir lietu-
vius.

Kęstutis Mikėnas (kairėje) ir Algimantas Patamsis parodos atidaryme. 
A. Barzdžiaus nuotr.

Algimanto Patamsio darbai.
Bernardinai.lt nuotraukos

Kęstučio Mikėno vaza.  
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RÙTA LEONOVA
Karaliauçiaus (Kaliningrado)
48 mokyklos lietuviû kalbos
mokytoja

„Jau saulutė vėl atkopdama bu-
dino svietą” – rašė Kristijonas Done-
laitis. Atkopusi saulelė pavasario pa-
baigoje, gegužės 29 dieną, surinko
didelį būrį poeto K. Donelaičio mylė-
tojų. Džiugu buvo matyti pilną aikš-
telę autobusų prie Donelaičio bažny-
čios, iš kurių lyg žirniukai išsiritę
lakstė ir čiauškėjo vaikučiai, susi-
mąstę ir rimtai vaikštinėjo mokyto-
jai, seniai nesimatę bučiavosi ir
džiaugėsi bičiuliai, ramiai ant suoliu-
kų sėdėjo pažįstami, vesdami prisi-
minimų pokalbius saulutėje. Donelai-
čio medžiuose čiulbėjo šimtai paukš-
čių, aplink bažnyčią žydėjo gėlės,
kvepėjo neseniai nupjauta žolė, svai-
go galva nuo šilumos, artumos ir kve-
piančių žydinčių alyvų. Tai tokia
Donelaičio žemė…

Ir todėl į ją norisi vėl ir vėl atva-
žiuoti. Kviečia čionai Donelaitis, poe-
to energetika, jo sukurtas žemės lo-
pinėlis – ypatingas ir lietuviams šven-
tas. Tik, deja, gyvenimo sūkurių po
pasaulį išmėtyti lietuviai ne visuo-
met turi galimybės susitikti Done-
laičio žemėje, pavaikščioti jo buvu-
siais takeliais, aplankyti muziejų ir
nusilenkti poetui. Dar ir vizos, sie-

nos, trukdančios šventai kelionei į
Tolminkiemį. Kaip būtų gera, kad
nors kartą metuose lietuvis galėtų
atvykti į Tolminkiemį (Čystyje Prū-
dy) atsigauti, įkvėpti širdžiai palai-
mos, nes čia tam sukurta pati gamta.

Gegužės 29-tą švietė saulė, iš pat
ryto buvo šilta ir malonu. Šių metų
šaltą pavasarį mažai turinčių saulėtų
dienų Donelaičiui skirta šilta diena –
buvo mums Dievo dovana. Karaliau-
čiuje (Kaliningrade) vaikučių prigu-
žėjo pilnas pilnutėlis autobusas: tai
35 licėjaus, 4 vidurinės ir 48 vidu-
rinės mokyklos lietuvių kalbos be-
simokantieji moksleiviai kartu su
mokytojais Algirdu Karmilavičiumi ir
Rūta Leonova. Į autobusą tilpo apie
penkiasdešimt vaikučių ir ne visi no-
rintieji, deja, sutilpo – tiek daug mok-
sleivių norėjo aplankyti K. Donelaitį.
Važiavo su pakilia nuotaika, draugiš-
ki, patenkinti, laukdami kažko svar-
baus per autobuso langą stebėdami
vešliai žaliuojančią saulės apšviestą
Karaliaučiaus krašto gamtą, klausy-
damiesi mokytojos R. Leonovos pasa-
kojimų apie K. Donelaičio vaikystę, jo
tėviškę, mokslus Karaliaučiuje, dar-

bą Stalupėnuose ir klebonavimą Tol-
minkiemyje iki pat mirties, apie baž-
nyčios statybą, mokyklą, našlių na-
mą, klavesinų ir barometrų meistra-
vimą (turėjo auksines rankas) ir, ži-
noma, apie poemą „Metai”, kuri iš-
garsino poetą po visą pasaulį. Kartu
su poetu išgarsėjo ir Lietuvos –
Mažosios ir Didžiosios – daininga ir
graži lietuvių kalba. Vaikučiai klau-
sėsi, plojo ir prašė papasakoti dar. Ir
čia mokytojai supratome – dirbame
ne veltui. Ir suaugę mūsų moksleiviai
lankys Donelaitį. Todėl labai svarbu

įleisti į šią žemę šaknų, mūsų istori-
jos šaltinį ir iš jo pasisemti žinių,
suprasti gyvenimo svarbą.

Pakelyje sustojame Įsrutyje (Čer-
niachovske). Apie šį miestą papa-
sakojo mokytojas A. Karmilavičius.
Įsrutyje į autobusą įsėdo pedagoginės
kolegijos studentai ir lietuvių kalbos
asociacijos pirmininkas Aleksas Bart-
nikas. Pabuvojame Donelaičio gimti-
nėje – Lazdynėliuose. Ten sutikome
dar vieną pilną autobusą moksleivių
su mokytojais ir Karaliaučiaus kraš-
to, iš Tilžės (Sovetsko) 3 mokyklos, iš
Ragainės (Nemano) 2 mokyklos, iš
Lazdynų (Krasnoznamensko) 1 mo-
kyklos.

Prie paminklinio akmens nusipa-
veikslavome, truputį pailsėję, susiti-
kimo džiugesiui atslūgus, sėdome į
autobusus ir keliavome toliau – į
Tolminkiemį pas K. Donelaitį.

O ten – džiaugsmingas susitiki-
mas su keliauninkais iš Lietuvos –
šiauliečiais, visaginiečiais ir marijam-
poliečiais. Žmonių pilnas šventorius,
pilna bažnyčia-muziejus, pilnas kle-
bonijos-muziejaus kiemas. Pilna
žmonių ir prie našlių namo pamatų.

Susitikimai Tolminkiemyje
M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

„Kad taip dažniau būtų” – sako
Liudmila Silova, K. Donelaičio mu-
ziejaus direktorė, 32 metus vadovau-
jauti muziejui. Mes visi jai sakome
„ačiū” už rūpestį ir šeimininkavimą
Tolminkiemio muziejuje. O Izolina
Lingienė, Šiaulių K. Donelaičio drau-
gijos pirmininkė, į Tolminkiemį at-
vyko 25 kartą! Nė vienerių metų ne-
praleidusi su savo draugijos nariais,
patyrę nuotykių kelionėje, atvykę
tuoj griebėsi gražinti darželius. Ga-
lima pasakyti, kad muziejaus darbuo-
tojai gražiai aplinką tvarko – ir dar-
želiai žydi, ir žolė nupjauta. Susirin-
kus visiems į muziejų (vos tilpome),
susitikimo proga pasveikino Aleksas
Bartnikas, Liudmila Silova, Izolina
Lingienė, Euroregiono „Nemunas”
direktorius Gintaras Skamaročius,
kuris pranešė gerą naujieną, kad
ruošiamasi atstatyti našlių namą, jau
paruoštas projektas.

Po to prasidėjo tradicinis moks-
leivių improvizuotas koncertas baž-
nyčioje-muziejuje. Stebėdamas iš
portreto nuo altoriaus sienos, rodos,
patenkintas šypsojosi K. Donelaitis.
Kriptoje girdėjosi maldos, ant kapo
žydėjo gėlių puokštės, bažnyčioje – jo
ainių koncertas lietuvių kalba, skir-
tas Jam. Susilaukė Donelaitis, gal
pats nesitikėjęs ir nelaukęs tiek pa-
garbos, dėkingumo, atminimo. 2014
metais bus poeto 300 metų jubiliejus,
o neužmiršimo duoklės, nepaisant
laiko, karų, įvairių negandų, ant jo
atminimo nenusėdo.

Grįžkime prie koncerto. Jį atida-
rė ragainiečiai (Ragainės 2 mokyk-
los mokiniai). Vaikučiai kankliavo,
skambėjo mergaičių duetas, ypač plo-
jimais sutiko mokytojų dainų ansam-
blį. Buvo labai gražu. Iš Maloma-

žaisko vaikučio lūpų skambėjo S.
Nėries eilės, o iš Karaliaučiaus 48
mokyklos duetas sudainavo „Tai
gražiai mane augino”. Iš Visagino
Rytų Lietuvos „Gerosios vilties”
mokyklos atvyko didelė grupė moky-
tojų – Donelaičio mylėtojų (vadovas
A. Kairys). Jie atsivežė šokių ansam-
blį „Gervelė”. Visiems labai patiko
šokiai „Vakaruškos” ir „Jurginių val-
sas”. Vaikučiai su įdomumu stebėjo ir
mokėsi, kaip gali ir suaugusieji (mo-
kytojai, gydytojai, kitų specialybių
žmonės), labai darbuose užsiėmę,
gražiai ir turiningai praleisti lais-
valaikį.

Iš Karaliaučiaus 35 licėjaus sku-
dučių ansamblio „Gintarėlis” berniu-
kų sugrotos melodijos atsiliepė baž-
nyčios skliautuose, o iš Eitkūnų
(Černiševskoje gyv.) ansamblis „Lie-
pona” pradžiugino linksma daina.
Dainavo ir Tilžės mokyklos dainų
ansambliukas. Buvo smagu ir gera.

Norime padėkoti Čikagos lietu-
viams, pirmininkui Viliui Trumpjo-
nui už suteiktą materialinę pagalbą,
be kurios nebūtų galimybių išvykti į
Tolminkiemį moksleiviams, kurių
šiemet net daugiau kaip 100 važiavo į
susitikimą su K. Donelaičiu.

Dėkui A. Karmilavičiui, projekto
vadovui, prisiėmusiam nelengvą rū-
pestį organizuoti šią išvyką, viską
suderinti, kad aplankytume Done-
laičio žemę, ir dar vaikučius pamai-
tinti.

Visi laimingi ir patenkinti grįžo-
me į namus, pilni kelionės įspūdžių,
susitikimų, šiauliškių apdovanoti
„Rūtos” fabriko saldainiais. Kaip
gerai, kad yra žmonių, atiduodančių
savo širdies dalelę kitiems.

007 Ąžuolų giraitėje Lazdynėliuose.
049 028 Koncertuoja ansamblis „Liepona’’ iš Eitkūnų (Černiševskoje gyv.).
7689 - Lazdynėliuose. K. Donelaičio gimtinėje prie paminklinio akmens.
7691 - 7723 - Koncertuoja svečiai iš Lietuvos.
7726 - 

Prie K. Donelaičio paminklo Gumbinėje (Guseve).

Gėlės K. Donelaičiui.                                                Jono Glinskio nuotr.

Lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai Tolminkiemyje. 
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Profesionalus Čikagos archi -
tektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietu-
viškai rugpjūčio 22 d. d., sekmadienį,
4:30 val. p. p. plaukiant pačiu gra -
žiau siu laivu ,,Chicago First Lady”
Čika gos upe ir Michigan ežeru. Laive
veiks baras, gros muzika. Vietų skai-
čius laive ribotas. Bi lietus galite
užsisakyti telefonais 708-207-8406;
ar ba el. paš to adresais: altv@com-
cast.net ar kariledalia@yahoo.com. 

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d. prasidės Šilu-
vos atlaidai. 10:30 val. šv. Mišiose da -
lyvaus garbingi svečiai vyskupas
Gus tavo Garcia-Siller ir prelatas Edis
Putrimas. Vyskupas oficialiai prista -
tys naująjį parapijos ad mi nist  ratorių
kun. Jaunių Kelpšą.

��Spalio 10 d., sekmadienį, Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
švęs savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus
Da niel Gilbert, President of Nort-
hern Illinois District LCMS ir evan-
gelikų liute ronų vyskupas Mindaugas
Sabutis iš Lietuvos. Iškilmingi pietūs
bus Cha teau Del-Mar, 8200 W. 95th
St., Hickory Hills, IL. Pietų kaina –
35 dol. suaugu siems, 15 dol. vaikams.
Bilietus galite užsisakyti iki rugsėjo
10 d. parapijos raš tinėje arba tel. 708-
422-1433 arba el. paštu zionlith-
lutheran@aol.com.

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingas istorijos mokytojas. Šie-
met mokykla ruošiasi atidaryti lietu-

viškai besimokančiųjų klasę, kurioje
bus mokoma lie tuvių kalbos. Kreiptis
į mokyklos direktorę Jūratę Dovilie-
nę tel. 630-805-4036 arba el. paštu
jurate124@yahoo.com.

��Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin  gos stovykla vie tėje, Ver mon t,  vyks
rugpjūčio 22–29 die nomis. Regis tra -
cijos forma ir informacija apie dėsto-
mus kursus, reikalavimus ir sąlygas
yra paskelbta Neringos stovykla -
vietės tinklalapyje www.neringa.org/
meno.html. Daugiau informacijos
suteiks programos vedėjos Danguolė
Kuolienė (danguole@kuolas.com;
tel.: 781-383-6081), Janė Ven ckutė-
Žirlienė (mentorco @aol. com), Reda
Limantienė (redavl@ msn. com). 

�Dr. V. Kudirkos lituanistinėje
mokykloje (New Jersey) dar vyks ta
mokinių registracija naujiems mokslo
metams. Kviečiame visus, norinčius
registruotis į darželio ir angliškai kal -
bančių vaikų grupes, o taip pat į 1–6
klases. Turime laukiančiųjų sąrašą į
lopšelio grupę (vaikai nuo 3 m.). Mo -
kyklai reikalinga mokytoja/as. Peda -
go ginis išsilavinimas nebūtinas, svar-
bu noras ir sugebėjimas dirbti su vai -
kais bei geros lietuvių kalbos žinios.
Darbas – tik sekmadieniais, moka-
mas atlyginimas. Daugiau informaci-
jos – mo kyklos tinklalapyje www.njli-
tuanistine.org arba rašykite mokyk-
los va do vei Lilijai Lazebnik insako -
va@ yahoo.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugo” knygynèlyje

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemot, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. 

Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

Julius Sinius. ,,Dainos ir giesmės 
broliams lietuviams”

Kompozitorius, chorvedys, peda-
gogas ir vargonininkas Julius Sinius
1911 m. sausio 22 d. Vaiškūnų k.,
Šven čionių r. – 1959 m. spalio 22 d.
Vilniuje), tradiciškai laikomas vil-
niečiu, bet gimęs ir augęs Šven čio -
nyse (čia baigė lietuvių gimnaziją). Iš
čia 1948-aisiais metais su šeima buvo
ištremtas į Sibirą – Krasnojarsko
kraštą. 

Kompozitorius  J. Sinius sukūrė
daug vokalinių ir instrumentinių kū -
rinių. Tai kantatos „Vasario 16-oji”,
„Tautos didvyriai”, „Dariaus ir Gi -
rėno maršas”, scenos vaizdelis „Vy -

kinto žygis”, operetė „Onutės vestu-
vės”, simfoninė poema „Sigu tė",
keturių dalių Liaudiška simfonija,
giesmės ir dainos chorams bei so -
listams. Jausdamas lietuviškų dainų
trū kumą, harmonizavo liaudies dai -
nas ir pats intensyviai kūrė.

Labai mažai J. Siniaus kūrybos
buvo išspausdinta. Tad reikia padė -
koti knygos Julius Sinius. ,,Dainos ir
giesmės broliams lietuviams” leidėjai
Veronikai Maminskaitei-Kulbokie -
nei, kuri ryžosi išsaugoti anksti Ana -
pilin iškeliavusio kompozitoriaus kū -
rybą, surinkti ją į knygą ir taip ap -
saugoti nuo pražūties bei paskleisti
tarp lietuvių. Ir nors leidinys išleis-
tas 1976 m., gal ir dabar išeivijos cho-
rai galės praturtinti savo reper tua rą
dar negirdėtomis dainomis ar gies-
mėmis.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina  – 6 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 9.75 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per siun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

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

Pasibaigė Ateitininkų prieškongresinė stovykla Berčiūnuose, kurioje Si-
mona Sidaugaitė buvo vienintelė moksleivių atstovė iš JAV. Be jos stovykloje
buvo keletas studentų ir vadovų iš JAV.

S. Sidaugaitė (pirma iš kairės) Berčiūnuose.
Asmeninio albumo nuotr.


