
vadu generolu majoru Wesley E.
Craig. Generolas majoras dėkojo Lie-
tuvos kariuomenei už dalyvavimą
tarptautinėje misijoje Afganistane,
jis žadėjo, jog JAV kariai ir ateityje
dalyvaus tokiose pratybose kaip
„Kardo kirtis” (angl. „Sabre Strike”),

„Gintarinė viltis” (angl. „Amber Ho-
pe”).

Susitikime taip pat buvo aptarti
Lietuvos nacionalinės gynybos poli-
tikos uždaviniai. R. Juknevičienė
svečiui sakė, jog šiuo metu Seime
svarstomi Karo prievolės, kariuome-
nės principinės struktūros įstatymo
projektai, kurių priėmimas leistų
užtikrinti kariuomenės atsargos
parengimą. Ministrė minėjo ir ener-
getinio, kibernetinio saugumo klau-
simus, kurie sudomino ir svečią. 

Generolas majoras W. E. Craig
susitiko su Lietuvos kariuomenės
Jungtinio štabo vadu brigados gene-
rolu Algiu Vaičeliūnu, Sausumos pa-
jėgų vadu generolu majoru Jonu
Vytautu Žuku, laikinai Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų vado pareigas
einančiu pulkininku leitenantu Vai-
dotu Malilioniu.

Svečias bei jo vadovaujama dele-
gacija susitiko su kariuomenės vadu
generolu majoru Arvydu Pociumi,
vidaus reikalų ministru Raimundu
Palaičiu, užsienio reikalų ministru
Audroniumi Ažubaliu, Seimo vice-
pirmininku Česlovu Stankevičiumi,
kitais valdžios pareigūnais, dalyvaus
Lietuvoje šiuo metu vykstančių tarp-
tautinių pratybų ,,Gintarinė viltis
2011” Svečių ir žiniasklaidos dienoje.

Lietuvos kanojininkams – Europos čempionato auksas
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Vilnius (ELTA) – Birželio 18 d.,
šeštadienį, prie JAV ambasados Vil-
niuje surengę protesto akciją Lie-
tuvos lenkų tautinės mažumos atsto-
vai prašė JAV administracijos palai-
kymo siekiant atšaukti, jų nuomone,
diskriminuojantį Švietimo įstatymą.

Mitinge dalyvavo apie 300 lenkų
tautinės mažumos atstovų. ,,Diskri-
minacijos ir nutautinimo politikai –
stop”, ,,Žemė – ne žemgrobiams, o tei-
sėtiems savininkams” – tokius ir pa-
našius šūkius lietuvių, lenkų ir ang-
lų kalba laikė mitingo dalyviai. Ren-
ginyje kalbėję tėvai, mokiniai apgai-
lestavo, kad lenkų tautinė mažuma

yra diskriminuojama.
Tai jau antrasis Lietuvos lenkų

protesto mitingas prie JAV ambasa-
dos Vilniuje. Kaip ir per šių metų bir-
želio 10 d. mitingą, Lietuvos lenkai
savo peticijoje, skirtoje JAV ambasa-
dorei Anne Derse, prašė jos tarpinin-
kauti ginant Lietuvos lenkų tautinių
mažumų interesus. Joje taip pat pra-
nešama, kad buvo kreiptasi į Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl
diskriminacinių Švietimo įstatymo
nuostatų įvertinimo. 

Seimui priėmus naują Švietimo
įstatymą, šimtai Lietuvos lenkų pro-
testavo prieš šį dokumentą.

Europarlamentaras V. Tomaševs-
ki ir 26 jo kolegos dėl autochtoninės
lenkų mažumos teisių apsaugos
skundžia Lietuvą Europos Tarybos
pirmininkui, Europos Komisijos pir-
mininkui, Vengrijos, pirmininkau-
jančios Europos Sąjungai, premjerui.
Laiške prašoma apginti esą labai
pablogėjusias lenkų mažumos teises,
įpareigoti Lietuvos valdžią laikytis
ES įstatymų tautinių ir etninių ma-
žumų teisių apsaugos srityje bei
paraginti Lietuvos valdžią nustoti
vykdyti Lietuvos lenkų tautinę ma-
žumą diskriminuojančius veiks-
mus.

Belgradas (ELTA) – Serbijoje
vykstančio Europos baidarių ir ka-
nojų irklavimo čempionato dviviečių
kanojų paskutinėje 200 m atkarpoje
birželio 19 d., sekmadienį, lietuviai
Raimundas Labuckas ir Tomas Ga-
deikis atplaukė pirmi ir iškovojo
aukso medalius. Lietuvos irkluotojai
nuotolį įveikė per 37,416 sek. R. La-
buckas ir T. Gadeikis Europos čem-
pionais tapo penktus metus iš eilės.
2006 metų Europos pirmenybėse 200
m atkarpoje jie buvo antri. Sidabro
medalius iškovojo baltarusiai Alek-
sandr Vovčecki ir Dmitrij Rabčanka,
bronzą pelnė vengrai Attila Bozsik ir
Gabor Horvath.

Lietuvos sportininkus pasveiki-
nusi Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė rašo, kad ,,Tai
garbinga ir svari pergalė, garsinanti

Lietuvoje lankosi JAV Pennsylvania 
nacionalinės gvardijos vadas

Lietuvos lenkai vėl prašė JAV palaikymo

Kanojininkai R. Labuckas ir T. Gadeikis iškovojo Europos čempionato auksą.   ELTA nuotr.

JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Wesley E. Craig.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – „Lietuva steng-
sis išlaikyti solidarumą su JAV, kaip
strategine partnere”, – sakė krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevi-
čienė birželio 20 d. įvykusiame susi-
tikime su Lietuvoje viešinčiu JAV
Pennsylvania nacionalinės gvardijos

• Tema: Lietuva šiandien – 2
• Sveikiname Jonus ir Jones! – 3
• Kas terorizuoja Seimo

narius? – 3
• St. Petersburg, FL naujienos,

renginiai – 4
• Įdomus sekmadieninis susi bū -

rimas Cicero, IL – 4
• Programa, kurios dalyviai yra

tikri ambasadoriai – 5
• Paminėtas J. Monkutės-Marks

muziejaus 10-metis – 6
• Karališku laivu Viduržemio jū -

ra! (1) – 8
• Šventė Tolminkiemyje – 10
• Gedulo ir vilties dienos minė -

jimas Vilkaviškyje – 11

Programa, kurios dalyviai yra tikri am-
basadoriai – 5 psl.

Lietuvą ir liudijanti Jūsų meistriš-
kumą. Aukščiausi apdovanojimai jau
penktus metus iš eilės žymi sėkmin-
gą Jūsų sportinį kelią ir įtvirtina pel-

nytą pasaulinį pripažinimą, jais įver-
tinama Jūsų stipri valia ir atkaklu-
mas siekiant nugalėtojų vardo.” 
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Neseniai� Lietuvoje� atlikta� apklausa
rodo,� jog� dauguma� Lietuvos� gyventojų
nepritaria,�kad�žydų�bendruomenei�būtų
atlyginta�už�totalitarinių�režimų�nusavintą
nekilnojamąjį� turtą� Lietuvoje:� 58� proc.
apklaustųjų� pareiškė� nepritariantys� atly-
ginimui;�paramą� tokiam�žingsniui� išsakė
13� proc.;� 29� proc.� neturėjo� nuomonės.
Įdomu�yra�tai,�jog�atlyginimui�dažniau�pri-
tarė� vyresnio� amžiaus,� aukštąjį� išsilavini-
mą� turintys�asmenys.� Jauni� žmonės�Lie-
tuvoje� ypač� šiuo� klausimu� dažnai� savo
nuomonės� neturėjo.� Svarbu� paminėti,
jog�planuojami�išmokėti�128�mln.�litų�ne-
iškeliaus�už�Lietuvos�sienų�–�pagal�Seimo
įstatymą,�jie�bus�skirti�Lietuvos�žydų�ben-
druomenei�ir�kitoms�žydų�religiją,�sveika-
tos�apsaugą,�kultūrą�ir�švietimą�Lietuvoje
puoselėjančioms� organizacijoms.� Seimo
parengtame� projekte� rašoma,� kad� būsi-
mu�įstatymu�siekiama�,,atkurti�istorinį�tei-
singumą� ir� gera� valia� kompensuoti� (...)
neteisėtai�nusavintą�(...)�turtą”.�Liūdna,�jog
per�21�Lietuvos�nepriklausomybės�metus
dėl� nepakankamo�Vyriausybės,� švietimo
įstaigų�dėmesio� ir� įdirbio�daugelis�Lietu-
vos�gyventojų�iki�šiol�į�Lietuvos�žydus�žiūri
kaip�į�svetimą,�beteisę�bendruomenę.�

Vyr.�redaktorėDalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TEMA: LIETUVA ŠIAndIEn

Tai, kad Nepriklausomybės
pra džioje, turėdama tris-
kart mažesnį biu džetą,

Lietuva gyveno geriau, lė mė ne
tik ekonominės, bet ir sociali nės
priežastys: buvo stiprus litas,
žmo nės tryško optimizmu, patriotiš kumu ir visuome-
niškumu. Įžengus į trečiąjį Nepriklausomybės dešimt-
metį praradome šias puoselėtas vertybes, susvetimėjome
ne tik su valstybe, bet ir vieni su kitais.

Naujienų agentūroje ,,ELTA’’ surengtą dis kusiją ,,Ko-
dėl Nepriklausomybės pra  džioje, turėdama triskart ma-
žesnį biudžetą, Lietuva gyveno geriau?’’ pradėjęs Žalgirio
nacionalinio pasipriešinimo judėjimo vadovas Gedi mi -
nas Jakavonis sakė, kad jeigu kažkas prieš dvidešimt me-
tų būtų pasakęs, jog Lietuvos valstybės biudžetas bus tris
kartus didesnis, jis būtų įsivaizdavęs, jog tiek pat kartų
geriau ir gyvensime. Žalgirietis priminė, kad Nepriklau-
somybės pradžioje buvo nemokamas aukštasis mokslas,
atsi ras davo lėšų sveikatos apsaugos sistemai, socialiniai
dalykai sprendėsi geriau.

,,Jeigu kažkas dabar man pasa kytų, kad po dešimties
metų Lietuvos biudžetas bus dar tris kartus geresnis, vis
dėlto pradėsiu abejoti. Šian dien mūsų yra jau ne 3,5 mili-
jono, kaip kolega Marijonas Mikutavičius dainuoja, o tik
3 milijonai, žmonių sumažėjo. Kas čia yra tokio, kad lyg ir
nesijaučia to tris kartus padidėjusio biudžeto?’’, – klausė
G. Jakavonis.

SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda
suabejojo tokiu tiesioginiu lyginimu, nes, pirmiausia, jo
nuomone, derėtų kalbėti apie vertę ir absoliučią išraišką.
Ekono mistas siūlė prisiminti, koks 1993 me tais buvo litas
ir valiutos perkamoji galia.

,,Pats puikiai prisimenu, kai, bū damas universiteto
doktorantas, jaunas mokslininkas, gavau pirmąjį avan są
–- 35 litus ‘į rankas’, bet kaž kokiu būdu išgyvendavau’’, -
sakė G. Nausėda.

Šis pavyzdys, anot jo, puikiai rodo, jog perkamoji ga-
lia per tą laiką pasikeitė net tris kartus, o sumažėjo dau-
giau kaip tris kartus, dėl to nominalus biudžeto ,,išsipū-
timas’’ toli gra žu nereiškia, kad geriau tenkinamos reik-
mės.

G. Nausėda nesiūlė tiesiogiai sieti savo gyvenimo su
biudžetu, nes dauguma yra biudžeto mokėtojai, o ne iš jo
kažką gaunantieji. SEB atstovo vertinimu, piliečių gero-
vė priklauso nuo to, kaip sekasi privačiam verslui, kaip
patys įsitvirtiname.

,,Trečia pastaba, dėl kurios man skauda širdį, iš tik-
rųjų mes per tuos 20 metų labai susvetimėjome su savo
valstybe. Tai yra esame mes, yra mū sų tvora, ir yra vals-
tybė už tos tvoros. Žinoma, mes nė iš tolo netapatiname
savo gerovės su valstybės gerove, nes, priešingu atveju,
tokių dalykų, kaip dabar, nebūtų. Sakykime, gyvena mi -
lijonierius arba multimilijonierius, už 20 metrų nuo jo
tvoros mėtosi šiukš lės, krūvos atliekų ir dėl to ne skauda
galvos’’, – dėstė pašnekovas.

Jo vertinimu, taip atsitiko, nes pati valstybė ,,kaip ta
pamotė nelabai meili buvo mums’’. Visi pradėjo gy venti
tik sau, susvetimėjo, prasidėjo socialinis atotrūkis. Iki
1995 metų ly dėjusią euforiją, tikėjimą, jog netru kus gy-
vensime kaip švedai, bendrumo jausmą pakeitė pesimiz-
mas.

,,Neretai valstybė krauna papildomą naštą būtent ant
tų, kurie jau čia si esą sąžiningi piliečiai, kitaip tariant,

sąžiningi mokesčių mokėtojai.
Tiems, kurie vengia mokesčių,
kurie turėtų prisidėti prie bendros
gerovės, skolos nurašomos, perke-
liamos ant tvarkingų piliečių pe-
čių. Natūralu, kad tada pradeda

kilti klausimai – ‘Vardan ko, ar aš iš tiesų esu šioje vals-
tybėje mylimas, gerbiamas, ar tie siog nesu tapęs atpirki-
mo ožiu tų, ku rie į valstybę žiūri per kitokius aki nius?’
Dėl to [yra] emigracija, men kas noras prisidėti prie ben-
drų daly kų, už kuriuos nemokami pinigai’’, – sakė G.
Nausėda.

Finansų žinovas Stasys Jakeliū nas, lygindamas da-
bartinį ir Ne priklausomybės pradžios valstybės biudže-
tus, didžiąja priežastimi įvar dijo tai, kad šiuo metu vado-
vaujamasi principu – ,,Kas už tvoros, tas ne mūsų’’. Tiesa,
siūlė nepamiršti ir eko nominių priežasčių: pabrango ža -
liavos, nesukuriame tiek paslaugų ir produktų, kuriuos
galėtume parduoti pasaulyje, turime mokėti pasaulines
kainas, nors vietiniai ekonominiai ištekliai nėra geri, su-
mažėjus gyventojų skaičiui, sumažėjo ir mokesčių mokė-
tojų skaičius, yra netinkamas mokesčių mokėtojų san-
tykis su iš mokų gavėjais.

,,Su didesniu biudžetu formaliai biudžetas didesnis,
tačiau jo, kaip ir mūsų atlyginimų, perkamoji galia, ko ge-
ro, netgi ir sumažėjo per 20 metų, bent jau didžiosios da-
lies’’, – kalbėjo S. Jakeliūnas.

Seimo Biudžeto ir finansų komi teto narys parlamen-
taras Vytautas Galvonas kaip pavyzdį pateikė lėšų
skyrimą. 2011-ųjų metais skirtos lėšos, palyginus su 1992
metais, yra 27,7 karto didesnės. Įstojus į Europos Sąjungą
buvo gauta 37 mlrd. litų dotacijų. Parla mentaro vertini-
mu, šias lėšas reikėjo skirti verslo, socialinės gerovės
skatinimui.

Tuo tarpu hiphopo grupės ,,G&G Sindikatas’’ narys
Gabrielius Liau danskas-Svaras, dažnai dalyvaujantis
savanorystės, visuomeniniuose projektuose, teigė, jog
bendraujant su jaunimu pastebima, kad jis nepasitiki
Lietuva, dvejoja, ar tai tikrai tas kelias, kuriuo reikia eiti.
Šalyje vy raujantys stereotipai trukdo bendra vimui, ne-
pasitikima valdžia. Pasak muzikanto, reikia didesnį dė-
mesį skirti vertybinio stuburo ugdymui.

Diskusijos dalyviai priėjo prie išvados, kad, norint
suartėti ir susigrąžinti pirmaisiais Nepriklausomy bės
metais vyravusią dvasią, reikia šviesti visuomenę, taip
pat turi pa sikeisti politinė sistema, tarp jos at sirasti va-
dovų, sugebančių ir norin čių prisiimti atsakomybę.

Parengė Virginija Vervečkaitė

Per Nepriklausomybės
laikotarpį susvetimėjome

LAIŠKAI 

Diskusijos dalyviai.                       Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

kAIP DIEnA nuO nAktIES

Lietuvos Konstitucija nurodo,
kad prezidentas prisiekia tautai būti
jai ištikimu ir sąžiningai eiti savo pa -
reigas. Tautos vadovo pareigos yra
tartum tėvo pareigos savo šeimai – jis
privalo rūpintis šeimos narių gerove,
duoti tam tikrą kryptį jos veiklai ir
žvelgti į ateitį. Konstitucijos 84 str. 18-
tas punktas nustato, kad prezidentas
turi Seime daryti metinius praneši -
mus apie Lietuvos Respublikos vi -
daus ir užsienio politiką. Iš šių pra -
nešimų paaiškėja, kaip prezidentas
supranta savo pareigas ir savo atsa -
komybę tautai.

Prez. Valdas Adamkus per savo

dvi kadencijas pasirodė kaip užsienio
reikalų tvarkymo entuziastas. Jis
mė go važinėti į įvairias konferenci-
jas, susitikinėti su kitų valstybių va-
do vais ir būti ten, kur buvo žiniask-
laidos dėmesys. Deja, jis skyrė mažai
laiko ir pastangų valstybės vidaus
rei kalams, palikdamas juos saviei-
gai. O tai buvo gera proga tuo pasi-
naudoti įvairiems klanams, kurie jo
vadova vi mo metu saugiai įsitvirtino
krašte. Savo metiniuose praneši-
muose V. Adamkus  ragindavo Seimą
ir vyriau sybę daryti reformas, tobu-
linti įstatymus, tačiau neminėdavo,
ką jis pats yra atlikęs.

Prez. Dalios Grybauskaitės meti-
nis pranešimas skiriasi nuo V. Adam -

kaus kaip diena nuo nakties. Šalia
esamų visuomenės ir valstybės prob-
lemų ji aiškiai pasako, ką yra atlikusi
ir ką ateityje numačiusi veikti. Kas
stebina, kad V. Adamkus, išklausęs
jos pranešimo, šaltai pareiškė, kad ja-
me „jis neišgirdo nieko naujo”. Kaž-
kaip keista. Nejaugi Adamkus nieka-
da nepagalvojo, kad jo prezidentavi-
mas prisidėjo prie dabar įsigalėju-
sios netvarkos krašte? Kad prez. Gry-
baus kaitė turi atlikti darbus, ku riuos
jis anksčiau turėjo nuveikti įstatymų
srityje? Kad ji turi taisyti valstybės
administracijos klaidas, kurias jis
yra padaręs?

Jeronimas Tamkutonis
Chicago,�IL
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Joninės jau čia pat – birželio 24
dieną. Sveikiname visus Jonus
ir Jones! Ta proga norėčiau il-

giau sustoti prie pa čių vardinių tra-
dicijos lietuvių kul tūroje. Anot ,,Lie-
tuvių enciklopedijos”, vardinės – tai
žmogaus vardo šventė. Daugelyje
krikščioniškų kraš  tų žmonės prisi-
mena ir švenčia vardines. Amerikoje
populiariausio mis vardinėmis turė-
tume laikyti šv. Patriko dieną kovo 17 d. 

Senieji šaltiniai Lietuvoje liudija
vardines bu vus ,,ponijos” švente.
Žmonių pasakojimais, vienos ar kitos
apylinkės dvarininkas tą dieną bau-
džiaunin kams suruošdavo vardinių
vaišes su šokiais, jaučių badynėmis,
arklių ir šunų pjautynėmis ir pan. Iš
kai kurių užsilikusių pamokslų ma-
tyti, kad vardinių paprotys išplito ir
tarp paprastų žmonių. Buvo pataria-
ma pirma pagarbą atiduoti Dievui
(atlikti išpažintį, vardinių dieną
ateiti į bažnyčią), o tik po to vaišintis.

Kiek plačiau apie vardines rašo
Danutė Bindokienė savo populiarioje
knygoje ,,Lietuvių papročiai ir tradi-
cijos išeivijoje”. Ten rašoma, kad tu -
rimomis žiniomis iš XVI amžiaus lie-
tuviai šventė gimtadienius. Mano ma,
kada vardinių šventimas labiau pri-
gijo po krikščionybės įvedimo. ,,Šven-
tųjų vardais buvo pavadintos bažny-
čios, o tose bažnyčiose iškil min gai
švenčiami atlaidai atitinka mą, šven-
tojo garbei skirtą dieną (pvz., šv.
Antano – birželio 13 d., šv. Kazimiero
– kovo 4 d., šv. Jono – birželio 24, šv.
Onos liepos – 26 d. ir t. t.).” Žmonės,
krikštyti tų šventųjų vardais, tą die-
ną paminėdavo savo vardadienius. Su
laiku imta švęsti ir retesniais krikš-
čioniškais arba tautiškais vardais
krikštytų žmonių vardines. Tuos var-
dus buvo lengva rasti beveik visuose
kalendoriuose, o gimtadienius suži-
noti buvo daug sunkiau.

Tokie kalendoriai leidžiami ir
dabar. ,,Draugas” kasmet išleidžia
meniškai apipavidalintus kalendo-
rius, kuriuose sužymėtos šventės ir
įvairūs vardai. Apskaičiavau, kad šių
metų ,,Draugo” kalendoriuje sutelkta
per 1,500 vardų! Kai kurie įrašyti net
kelis kartus. Žodžiu, norintiems ką
nors pasveikinti su vardinėmis netu-
rėtų būti jokių sunkumų. 

Kaip minėjau, kai kurie vardai
įrašyti keletą kartų. Pavyzdžiui, Pet-
ras paminėtas bent keturis kartus –
kovo 28, balandžio 28 ir 29, liepos 30
dienomis. Pasimečiau bandydamas
suskaičiuoti dienas, mininčias Mari-
jos var dą. Tas vardas tikrai populia-
rus. Ma nojo vardo – Romualdo – var-
dinės visa da būdavo vasario 7 d. Ten
tebėra ir dabar, bet tą patį vardą ra-
dau įra šytą ir birželio 19 d. 

,,Draugo” kalendoriuje tikrai
daug įvairių populia rių ir gražių var-
dų. Paminėsiu tik keliolika: Raimun-
das, Algis, Paulius, Nijolė, Asta, Bi-
rutė, Saulė, Raminta, Žibutė, Rūta,
Juozapas, Stasys, Ginta ras, Taura,
Milda, Aušra, Meilė, Žy mantas, Ra-
mutis, Ramojus, Dobilas, Vytautė,
Aras, Kastytis, Audronė ir kt. Yra dar
šimtai kitų, ne mažiau gražių vardų.

Darbo kabinete turiu kasdien
nuplėšiamą sieninį kalendorių, gau-
tą iš Lietuvos. Ten kartas nuo karto
pasižiūriu, kieno vardinės minimos

ir stengiuosi tą vardą turinčiam ar
turinčiai bent el. laiškutį parašyti ir
pasveikinti. Viena iš jų atsiliepė, sa -
kydama, kad apie vardines kurį laiką
jau buvo užmiršusi, bet kaip tik šį-
met net iš keturių asmenų gavo pa-
sveikinimus savo vardinių proga.
Pagalvojau, kad būtų gražu varda-
dienių tradiciją grąžinti į gyvenimą.
Žmonės sau gali ir toliau švęsti gim-
tadienius ir viso kius jubiliejus, bet
nelauktas ir netikėtas pasveikinimas
vardinių proga gavėjo tikrai bus
įvertintas.

D. Bindokienės knygoje skaito-
me, kad lietuviams labai būdingas
vardadienio ar gimtadienio šventės
paprotys būdavo pakilnojimas su kė -
de tris kartus. Tai daroma, kad su -
kaktuvininkui ateinančiais metais
viskas sektųsi, kad būtų sveikas ir
laimingas. Dažnai tokios šventės pra -
džia būdavo anksti rytą, kai atsikėlęs
sukaktuvininkas randa vainikais
apipintas išlaukines savo namo ar
buto duris. Prieš porą metų teko daly-
vauti vienose neseniai iš Lietuvos
atvykusiųjų rengtose Joninėse prie
Indianapolis miesto. Ten visi Jonai ir
Jonės buvo apvainikuoti ąžuolo lapų
vainikais, kartu sudainuoti tai pro-
gai pritaikyti sveikinimai bei linkėji-
mai. 

Iš spaudos aprašymų žinau, kad
Joninių šventė išeivijos gyvenime
tampa viena iš populiariausių, su-
traukian čių minias dalyvių. 

Prieš porą savaičių žiniasklaida
paskelbė pernai metų populiariau-
sius kūdikių vardus Amerikoje. Šią
informaciją surinko ir paskelbė So -
cialinio draudimo agentūra. Jau dvy-
likti metai iš eilės populiariausias
berniukų vardas yra Jacob. Po to se-
ka Ethan, Michael, Jayde ir Wil liam.
Dažniausias mergaičių vardas yra
Isabella. Po jos eina Sophia, Emma,
Olivia ir Ava. Tai paskaitęs susido-
mėjau populiariausiais kūdi  kių var-
dais Lietuvoje. Internete su medžiota
informacija rodo, kad gy ventojų re-
gistracijos tarnybos duo menimis
2009 m. antrąjį pusmetį po pu liariau-
sias berniuko ir mergaitės vardas
Lietuvoje buvo Matas ir Emilija. Po
jų populiariausi berniukų vardai
buvo Matas, Lukas, No jus, Kajus, Do-
minykas, Jokūbas, Man  tas, Dovydas,
Rokas ir Ignas. Mano maloniam nu-
stebimui tarp jų daug biblinių ar
Šventojo Rašto vardų. Populiariausi
mergaičių vardai po Emilijos, buvo
Gabija, Urtė, Ugnė, Kamilė, Austėja,
Gabrielė, Goda ir Ieva.

Šiuose populiariausių vardų są -
ra šuose nėra nei Jono, nei Jonės, bet
daug jų atsiras per Joninių šventę.
Anot D. Bindokienės, Joninės – tai
daugiau nei vardinės. Tai vidurva sa-
rio šventė, švenčiama nuo seniau sių,
neatmenamų laikų ne tik Lie tuvoje,
bet ir daugelyje kitų Europos kraštų.
Pagoniška šventė buvo su jungta su
krikščioniška šv. Jono šven te. ,,Nors
kalendoriuje yra ir daugiau dienų,
pažymėtų šv. Jono vardu, bet liaudis
tvirtindavo, kad visi kiti tik ‘Jonu-
kai’, o tikrasis Jonas švenčiamas
birželio 24 d.” Tad dar kartą visiems
Jonams ir Jonėms ilgiausią metų
dieną linkiu ,,Ilgiausių metų”! Kitų
vardadienius teks patiems susirasti
,,Draugo” kalendoriuje ir, laikui atė -
jus, tinkamai paminėti.

Metiniame pranešime Lietu-
vos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė teigė:

„Kiekvieną kartą, kai man bus pa-
teiktas koks nors atskiros grupelės
užsakytas, korupcija ar tiesiog kvai-
lybe dvelkiantis įstatymas, asmeniš-
kai domėsiuos jo kilmės istorija.”
Toks valstybės vadovės pareiškimas
sukėlė audringą reakciją. Vieniems
užkliuvo nelabai įgyvendinamas pa-
žadas asmeniškai tirti ginčų kelian-
čių įstatymų atsiradimo kelius, kiti
įžvelgė skandalingą kaltinimą su kri-
minalo kvapeliu. Tiesa, buvo ir parla-
mentarų, kurie pritariamai linkčiojo
galva, pripažindami, kad ir jiems įta-
rimą kelia kai kurių įstatymų atsi-
radimo motyvai bei tai, kodėl vie-
niems teisės projektams metų metus
tenka laukti parlamentarų dėmesio,
o štai kiti į priėmimo stadiją lekia
kaip raketos.

Stebėdamas reakciją į Preziden-
tės metinį pranešimą ir skaitydamas
Seimo posėdžių stenogramas, paban-
džiau suprasti, kieno spaudimas la-
biausiai kelia nerimą patiems parla-
mentarams.

Pavyzdžiui, ar jums teko girdėti,
kad parlamentarai skųstųsi, kad
koks nors alkoholio pramonės ar
dujų bendrovės atstovas daro jiems
spaudimą? Man bent neteko girdėti.
Susitikimus su turtingų verslo gru-
pių atstovais politikai vadina „daly-
kiniais” ir paprastai net išsižioję
klausosi kostiumuotų pašnekovų su
daug žadančiais juodais portfeliais.

Neretai ne tik klausosi, bet ir po to-
kių susitikimų ima aktyviai veikti.
Jei paklaustumėte, iš kur ta skuba,
atsakytų: „Esu žmonių atstovas, ir į
mane kreipėsi susirūpinę visuome-
nės nariai, ir mano pareiga reaguo-
ti.” Galima būtų net susižavėjimo
parlamentaro darbštumu ir atsidavi-
mu ašarą nubraukti, tačiau kiek keis-
ta, jog vienų rinkėjų nuomonė tokia
svarbi, o štai kitų – baisiausiai erzi-
na. Išgirdus ją, tenka net apie grėsmę
demokratijai trimituoti.

Štai jau ne viename plenarinia-
me posėdyje parlamentarai skundėsi,
jog į jų laisvę kėsinamasi, ir tas agre-
sorius ne koks nors verslo milžinas
ar nedraugiškos užsienio valstybės
agentai, bet krikščionys, kurie iš
sakyklų esą vykdo psichologinio te-
roro puolimus. Socialdemokratas Al-
girdas Sysas plenarinio posėdžio me-
tu net kreipėsi į kolegas žodžiais:
„Jauskitės laisvi žmonės, o ne bijoki-
te pamokslų iš sakyklų, kur jums dik-
tuoja, kaip reikia elgtis.” Kolegos jį
suprato ir palaikė, dūsaudami, kad
esą pasaulietinėje valstybėje vykdo-
mas klerikalinis persekiojimas, o kai
kurie kunigai ir vyskupai net žada

tuos, kurie gina tai, kas krikščiony-
bės požiūriu pražūtinga, atskirti nuo
Bažnyčios. Tai esą būtų tikras įžeidi-
mas ar net smurtas, ar ne? Ypač tam
žmogui, kuris Bažnyčią supranta ne
kaip Viešpaties suburtą tikinčiųjų
bendruomenę, bet kaip neįpareigo-
jantį klubą, kuris suteikia vaiko gi-
mimui, santuokai ar laidotuvėms iš-
kilmingumo.

Tai, kad socialdemokratai, kurių
partija šaknimis siekia komunistinį
ateizmą, jaučia alergiją tikinčiųjų
balsui, nenuostabu. Paradoksaliau,
kiek pykčio krikščionių viešas kalbė-
jimas kelia žodžio laisvės riteriais
save vadinantiems liberalams.

Pagalvoju, o kaip jausčiausi aš,
jei socialdemokratai pareikštų, kad
dėl mano pažiūrų, nesuderinamų su
jų esminėmis vertybėmis, esu šalina-
mas iš Socialdemokratų partijos,
kuriai niekada nepriklausiau ir ne-
ketinu priklausyti? Man toks spren-
dimas atrodytų beprasmis, tačiau
tikrai ne grėsmingas.

Tiesa, gal jau pats žodis „verty-
bės”, kurį įkyriai primena įvairių

krikščioniškų organizacijų atstovai,
politikams, yra įžeidus. Kai kas nors
prabyla apie vertybes, nesitikėk, kad
pasiūlys solidų atlygį už tai, kad pa-
kreipsi įstatymą reikiama kryptimi.
Tad ir tokių piliečių nuomonė erzina
ir atrodo kur kas menkiau svari nei
tų, kurie gali pavaišinti daugiau nei
prašmatniais pietumis.

O gal didžiausia Lietuvos krikš-
čioniškų organizacijų ar hierarchų
bėda ne tai, ką jie siūlo ar palaiko, bet
tai, kaip tai daroma? Užuot rengę
spaudos konferencijas, skelbę komu-
nikatus, citavę Šventąjį Raštą, galėtų
kviestis politikus pietų, suruošti do-
vanėlių. Suprantu, kad galimybės
ribotos, tačiau bent kokį rašiklį ar
gražiai lentynoje atrodantį knygų
komplektą galėtų padovanoti. Gal
tada parlamentarai ne piktintųsi, bet
lauktų dvasininkų apsilankymo.

Na, o kol kas tegaliu užjausti mū-
sų Seimo narius, kuriuos Lietuvos
įstatymai įpareigoja atstovauti vi-
siems, net ir neturtingiesiems ar sa-
vų vertybių turintiesiems. Jei tai
vargina, vertėtų paieškoti šiltesnės
tarnybos pas tuos, kuriems tiek sten-
gėsi tarnauti. Tik nuojauta kužda,
kad jau „panaudoti” parlamentarai ir
pastariesiems pagarbos nekelia.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Sveikiname Jonus 
ir Jones!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kas terorizuoja 
Seimo narius?
ANDRIUS NAVICKAS



Nors paskutiniuoju metu apie
Cicero lietuvius ir jų veiklą
yra ma žiau rašoma (nes ma-

noma, kad gal to limesnių vietovių
tautiečiams atsibodo apie juos dažnai
skaityti), tai ne reiškia, kad jie sėdi
rankas sudėję. 

Neseniai čia vyko JAV LB Cicero
apylinkės metinis narių susirinki-
mas, o šiaip kiekvieną sekmadienį po

kun. dr. Kęstučio Trimako laikomų Mi-
šių Šv. Antano bažnyčioje buvu-sia-
me mokyklos pastate (ant jo dar te-
bėra iškalti lietuviški žodžiai, kad tai
– Šv. Antano parapijos mokykla, ku-
ri, beje, jau senokai nebeveikia) tau -
tiečiai renkasi sekmadieniniams pa-
bendravimams su kava bei saldu my -
nais.

Dabar, kai Šv. Antano parapija
mini savo gyvavimo šimtmetį, turėtų
būti daugiau progų lietuviams paro-
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Įdomus sekmadieninis susibūrimas
EDVARDAS ŠULAITIS

,,Lietuvių žinioms” – 
35 metai

1976 m. gegužės mėn. 23 d. ,,Lie-
tu vių žinių’’ nr. 1 buvo išspausdintas
tuometinės Lietuvių klubo vadovy-
bės pranešimas:

,,Klubo socialinei, kultūrinei ir
visuomeninei veiklai plečiantis, lie -
tuvių kolonijai St. Petersburge au -
gant, susižinojimo galimybes reikia
tobulinti. Informacijos, kurias lanky-
tojai gauna sekmadieniais Klubo
pietų metu, nepasiekia visus Klubo
narius. Trumpos žodinės informaci-
jos dažnai būna pamirštos. Klubo
valdyba ir direktoriai todėl apsis-
prendė leisti periodinį mėnesinį biu -
letenį ‘Lietuvių žinios’, kuriame pir-
moje eilėje tilptų visuotinių susirin -
kimų bei valdybos nutarimai, ruošia-
mi parengimai, Klubo skyrių bei ko -
misijų pranešimai. Toliau sektų pa -
rengimų kalendorius, tilptų Klubo ir
įvairių organizacijų pranešimai ir
numatomi parengimai.

Biuletenio ‘Lietuvių žinios’ re -
dak ciniam kolektyvui: K. Grigaičiui,
A. Karnienei, K. Kleivai ir dr. H. Lu -
koševičiui linkime geriausios sėk-
mės! Klubo valdyba ir direktoriai.’’

Malonu matyti, kad per 35 me tus
tomis nustatytomis gairėmis, besi -
keičiant Klubo valdyboms bei  re   dak -
 ciniams kolektyvams, ir toliau seka-
ma. Klubo biuletenyje atsispindi viso
lietuviško telkinio St. Petersburg
gyvenimas, kuris dažnai yra patei -
kiamas ir plačiai JAV ir Kanados lie -
tuviškos periodinės spaudos skaity-
tojams. Ypač malonu, kad ,,Lietuvių
ži nių’’ skaitytojai, atnaujindami pre-
numeratą, prideda mažesnę ar dides-
nę auką padengti spausdinimo išlai-

doms, neapsunkinant Klu  bo iždo, už
ką esame labai dėkingi.

Nuoširdžiai dėkojame dabarti -
niam redakciniam kolektyvui – Albi -
nui Karniui, dr. Pranui Budininkui
ir jų talkininkams Jonei Staškuvie-
nei ir Angelei Karnienei.

A + A dr. Danielius Degesys

Sulaukęs 95 metų, 2011 metų ge-
gužės 17 d. mirė ilgametis Lietuvių
klubo narys dr. Danielius Degesys.
Liūdesyje liko žmona Roma, su kuria
išgyveno 67 metus, sūnus Dainius,
DDS su žmona Roma ir anūkės Aud-
ra, Nida ir Aistė, sūnus Gintaras De-
gesys, MD su žmona Rūta ir anūkai
Julius, Mykas, Sofija ir Vy tas ir
sesuo Aldona Šreiberienė iš Alytaus,
Lietuvos.

Antrojo pasaulinio karo metu pa -
sitraukus iš Lietuvos Vokietijon, dr.
Degesio šeima apsigyveno Augs bur -
go pabėgėlių stovykloje, o 1949 m.
emigravo į JAV. Apsigyveno Cle ve-
land, OH, kur dirbo generaliniu chi-
rurgu apylinkės ligoninėse. 1950 m.
dr. Degesys įkūrė Ohio valstijos Lit-
huanian Medical Association, ku -
rioje darbavosi, kol sulaukė 70 metų.
Išėjęs į pensiją, su žmona persikėlė
gyventi į St. Petersburg, FL, kur tuo-
jau pat pri sijungė prie Lietuvių klu-
bo veiklos. Dr. Degesys dažnai rašy-
davo straips nius į ,,Lietuvių žinias’’,
skai tydavo paskaitas medicinos te-
momis klubo nariams, o 1990–1995
metais vadovavo Klubo kultūros
būreliui.

Gegužės mėn. 29 d., sekmadienį,
sūnūs ir visa dr. Degesio šeima  na-
muo se ,,Allegro Retirement’’ su rengė
atsisveikinimą – ,,Celebration of

St.�Petersburg,�FL

Naujienos, renginiai

Ką tik medicinos daktaro diplomą apsigynęs Tomas Kuprys kalba Cicero lietuvių sek-
madieniniame susibūrime.                                                                     Edvardo Šulaičio nuotr.

dyti savo veiklumą. Imigrantų iš
pietų mažėja, tačiau jie čia turi ne tik
savo kleboną, bet ir duoda toną šios
parapijos veiklai. Jeigu būtų daugiau
veiklių ir pasišventusių lietuvybei
žmo nių, koks buvo a. a. dr. Petras Ki -
sielius, tai dar ir dabar čia būtų gali-
ma daugiau ką nuveikti. 

Trumpai pagerbtas 
cicerietis a. a. A. Žygas

Praėjusį sekmadienį, birželio  12
d., vykusiame lietuvių susibūrime
prisimintas neseniai amžinybėn iš-
keliavęs Cicero gimęs ir augęs kuni-
gas dr. Arvydas Žygas (kažkodėl Lie-
tuvos spaudoje, rašant apie šį nuos-
tabų dva siškį, minima, kad jis yra iš
Čika gos, kas yra netiesa). Buvo prisi-
min tas kunigo palaikų pervežimas į
Lie tuvą ir laidojimas Prisikėlimo
bažny čioje, taip pat pasidalyta min-
timis apie šį neeilinį dvasininką,
kuris toks jaunas paliko šį pasaulį.
Paskai tyti keli jo garbei parašyti eilė-
raščiai, prisimintas dr. A. Žygo 4 sa-
vaičių mir ties paminėjimas Mar-
quette Park lietuvių parapijoje, ku-
rioje kunigas kurį laiką tarnavo.

* * *
Tarp svečių buvusi lietuvių vi -

suomenininko ir kultūrininko Henri -
ko Žemelio našlė Gertrūda, dabar
gyvenanti Čikagos šiaurėje, daugiau
pa pasakojo apie save, savo veiklą
Klaipėdoje bei išeivijoje Čikagoje.
Nepaisant to, kad jos veiklusis vyras
H. Žemelis jau senokai yra iškeliavęs
amžinybėn, ji vis dar artimai ben-
drauja su lietuviais. 

* * *
Pranešta, kad Cicero gimęs ir

augęs Tomas Kuprys, kilęs iš veiklios
Kuprių šeimos, šiomis dienomis Loy-
ola University Čikagoje apsigynė me-
dicinos daktaro laipsnį ir dėl toli mes-
nių studijų apleidžia Vėjų mies tą. 

* * *
Kadangi birželio 13-oji yra ir šv.

Antano šventė, buvo prisimintas daž-
nas lietuvių susibūrimų lankytojas
Antanas Sideravičius. Jam sugiedota
„Ilgiausių metų’’. 

* * *
Visuomenininkė Marija Remie-

nė pranešė, kad ateinantį sekmadie-
nį, birželio 19 d., po lietuviškų Mišių
vyks Cicero apyl. LB valdybos ren-
giamas tragiškojo birželio minėjimas.
Čia paskaitą skaitys iš Kauno atvy-
kusi Maironio lietuvių literatūros
muziejaus darbuotoja Virginija Pap-
lauskie nė, kuri yra gimusi Sibire. 

Life’’, kurio metu po kun. dr. Mato
Čyvo maldų sūnūs ir anūkai dalijosi
apie tėvą ir senelį – ,,dieduką’’ prisi-
minimais, paįvairintais video vaiz-
dais. Klubo vardu kalbėjo pirmi-
ninkė Vida Meiluvienė, visai šeimai
pareiškė Klubo narių užuojautą. Ma-
lonu, kad, nepaisant sunkios ligos,
atsisveikinime galėjo dalyvauti ir a.
a. Degesio žmona Roma.

Gauta graži dovana

Lietuvių klubas gegužės 27 d.
gavo puikią dovaną – pianiną. Pri -
dėtoje dovanojimo lentelėje rašoma:
,,Šį pianiną dovanojo St. Petersburgo
Lietuvių Klubui Leonas Sodeika. Jis
vadovavo Klubo vyrų chorui ‘Aidas’
1999–2004.’’ Nuoširdi padėka a. a.
Leono Sodeikos žmonai Irenai, išpil -
džiusiai savo vyro pageidavimą.

Minėsime Klubo auksinę 
sukaktį

Šių metų lapkričio mėnesį suei -
na 50 metų nuo Amerikos Lietuvių
klubo įkūrimo. Tai – neeilinė sukak-
tis. Jai tinkamai paminėti Klubo
valdyba sudarė specialų komitetą,
kuriame, be Klubo pirmininkės, vi-
cepirmininkės ir sekretorės, pa -
kviesti dalyvauti visi buvę Lietuvių
klubo pirmininkai.

Komitetas, susirinkęs gegužės 22
d., pirmame posėdyje svarstė šios
sukakties paminėjimo datą, pobūdį
ir finansus. Apsvarsčius pagrindi-
nius klausimus, kitam darbo posė-
džiui nutarta susirinkti birželio mė-
nesį. Na riai, turintys minčių ir pa-
siūlymų, prašomi juos pateikti Klubo
pirmi ninkei Vidai Meiluvienei.

Dėmesio, nariai ir jų svečiai

Lietuvių klubo valdyba, nariams
pageidaujant, nutarė vasaros metu
nuo 6 val. vakaro atidaryti Klubo
barą. Įėjimas per šonines baro duris.

Kviečiame visus apsilankyti. Pa -
bendrausime, pasivaišinsime įvai-
riais gėrimais, šaltais užkandžiais. 

Pensininkų klubo 
susirinkimas

Gegužės 15 d. Lietuvių pensinin -
kų klubas sušaukė metinį susirin ki -
mą, kuriame apsilankė gražus būrys
narių ir svečių. Susirinkimą vedė vi -
cepirmininkė Loreta Kynienė, sekre-
toriavo Alvita Kerbelienė. Perskai -
čius ir priėmus darbotvarkę, vyko
naujų vadovaujančių pareigūnų rin -
ki mai. Kadangi visi dabartiniai pa -
rei gūnai sutiko pasilikti dar viene-
riems metams, balsuoti nereikėjo. 

Pensininkų klubo valdybą suda-
ro: pirmininkė – Laimutė Alvarado,
vi cepirmininkė Loreta Kynienė, sek-
retorė Saulė Radzevičienė, iždininkė
Aldona Česnaitė ir direktorė Danutė
Snarskienė. Revizijos komisija:  Eu -
ge  nijus Čelkis, Elena Jasaitienė ir
Vytenis Radzevičius. Į pensininkų
klubą įstojo 5 nauji nariai.

Nariams pageidaujant, nutarta
surengti keletą išvykų. Pirmoji išvy-
ka įvyko birželio mėn. 20 d. į ,,Ara-
bian Nights’’ arkliukų spektaklį, ant-
roji įvyks – liepos 11 d. – 5-kių dienų
išvyka į Las Vegas. 

Po susirinkimo jaukiai paben-
drauta prie vaišių.

St. Petersburg ,,Lietuvių ži nios’’,
nr. 419
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Vis dažniau išeivijoje gimęs ir
augęs lietuviškas jaunimas
žvalgosi į Lietuvą, bet ne kaip

turistai, o kaip savanoriai, stažuoto-
jai ar studentai. O kad žvalgytuvės
vyktų sparčiau ir būtų sėkmingos,
nuo 2008 metų jie gali kreiptis į su
JAV Lietuvių Bendruomenės užnu-
gariu Amerikoje įsteigtą programą
,,Lietuvių išeivijos studentų stažuo-
tė” (LISS), kurios sumanytoja ir siela
iki praėjusių metų buvo a. a. Birutė
Bublienė. 

Sumanymas ieškoti naujų būdų,
kaip išeivijos jaunimas galėtų ne tik
pagyventi Lietuvoje, bet tuo pat metu
pagilinti savo profesines žinias ir gal
net pasitikrinti, ar pasirinkta profe-
sija patinka ir tinka, B. Bublienės
galvoje gimė gerokai anksčiau nei
2008 metais. Dažnos Birutės kelionės
į Lietuvą, susitikimai su Lietuvos
žmonėmis išgrynino jos norą sukurti
stažuočių programą Amerikos ir
Kanados lietuviškam jaunimui. Taip
trys medicinos studentai praleido
vieną vasarą Lietuvoje, labdaringai
dirbdami ligoninėje ir vaikų namuo-
se. Po to jau nebuvo kur trauktis –
daug kas pradėjo prašyti Birutės su-
rasti darbo vietų Lietuvoje vasaros
metu.

B. Bublienės įkurta LISS sutei-
kia progą Šiaurės Amerikos lietuvių
kilmės studentams stažuotis ar sava-
noriauti Lietuvoje. Studentai gali
pasirinkti iš trijų LISS programų:
studentų stažuotės; studentų studijų
ir stažuotės (nekalbantiems lietu-
viškai) ir labdaros. Programa yra
puiki galimybė lietuvių kilmės ir ne-
kalbantiems lietuviškai studentams
praleisti vasarą Lietuvoje – tobulėti
savo pasirinktoje srityje arba dirbti
labdaringą darbą, praturtinti savo
lietuvių kalbą ir žodyną bei (ne
paskutinėje vietoje) gyventi kasdie-
ninį lietuvišką gyvenimą, dalyvauti
Lietuvos kultūriniame, visuomeni-
niame ir politiniame gyvenime, už-
megzti naujas draugystes. LISS re-
mia LR Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvių Fondas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Kanados ir JAV Lie-
tuvių Bendruomenės.

LISS jau buvo beįsibėgėjanti, kai
2010 metų rugpjūčio 18 dieną netikė-
tai mirė Birutė Bublienė, kurią stu-
dentai vadino meiliu ,,Mama Bubs”
vardu. Taip atsitikus, nedaug kas
galėjo pasakyti, kas nutiks su nors ir
jauna, bet sėkminga jos sukurta pro-
grama. Programa Birutės bendražy-
gių dėka nesustojo pusiaukelėje ir
neišnyko – šią vasarą į Lietuvą dirb-
ti, savanoriauti ir studijuoti vėl iš-
vyko gausus studentų būrys – 49 stu-
dentai (apie 8 iš Kanados, likusieji –
iš įvairių JAV valstijų), iš kurių 40
dalyvaus stažuotės, 9 – labdaros pro-
gramoje. Šią vasarą LISS truks kiek
daugiau nei mėnesį – prasidėjo birže-
lio 17 dieną, baigsis liepos 30 dieną.

Artėjant LISS pradžiai, pakalbi-
nome dabartinę programos vadovę
Rasą Ardytę-Juškienę.

– Gerbiama Rasa, ar visų no-

rinčiųjų prašymus šiais metais ga-
lėjote patenkinti?

– Taip, mes patenkinome visų
prašymus! Reikėjo padirbėti, pakal-
bėti su žmonėmis, nes kiekvienais
metais vis pasitaiko kokia nors ypa-
tinga sritis, kaip, pavyzdžiui, šiais
metais inžinerija. Esame dėkingi,
kad daug Lietuvos žmonių domisi
mūsų programa, mūsų studentais. 

– Kokiose srityse stažuosis
jaunieji išeivijos lietuviai šią va-
sarą? Kurios profesijos yra popu-
liarios, kurios – ne?

– Stažuočių programoje dalyvau-
siantys studentai specializuojasi
įvairiose srityse – švietimo, sociali-
nio darbo, medicinos, verslo/ekono-
mikos, žurnalistikos, tarptautinių
mokslų, inžinerijos, rašymo, meno
istorijos ir t. t.  Pastebėjau, kad į mus
nesikreipia kompiuterius ir tech-
nologijas studijuojantys studentai –
ar tai reiškia, kad yra mažai šiose sri-

tyse studijuojančių, o gal jie mano,
kad Lietuvoje tokių darbų nėra? To-
dėl norėčiau paskatinti šiuos studen-
tus rimtai pagalvoti ir užsiregist-
ruoti ateinantiems metams, nes to-
kių darbų Lietuvoje tikrai yra. 

– Kaip sekėsi surasti darbovie-
tes? Ar, Lietuvai vis dar išgy-
venant ekonominę krizę, Lietuvos
įmonės, bendrovės nesikratė pri-
imti stažuotojus? 

– Pirmiausia noriu pastebėti, jog
mūsų studentai neperima kito žmo-
gaus darbo, be to, jiems už tą darbą
nėra mokama. Jie tuose darbuose ne
tik įgyja patirties ir lietuvių kalbos
žinių, bet ir yra tam tikri „vaidmens
modeliai” (angl. role models). Mano
nuomone, mūsų išeivijos studentų iš-
silavinimas, jų galvosena, darbo eti-
ka ir svajonės padeda darbdaviams
Lietuvoje suprasti, kaip auklėti savo
būsimus darbuotojus, vis glaudžiau
įsiterpiant į pasaulinę rinką.  Mūsų
studentai yra tikri ambasadoriai – jie
stengiasi pritapti savo kalba ir elgse-
na, dalijasi savo idėjomis ir teigiamu

DALIA CIDZIKAITĖ nusiteikimu. Man pačiai būtų labai
įdomu turėti stažuotoją, kad sužino-
čiau, kaip kas daroma kitur. Tokia
patirtis praplečia akiratį ir supra-
timą.

– Kur stažuotojai stažuosis,
dirbs, savanoriaus šią vasarą?

– Jau ne pirmus metus studentai
dirbs ligoninėse, antrus metus – Lie-
tuvos Respublikos Seime. Tiesa, šiais
metais daugiau medicinos studentų
dirbs Kauno klinikose. Kiti dirbs ver-
slo įmonėse, Lietuvos televizijoje,
Kauno Botanikos sode, bankuose, Vy-
tauto Didžiojo universitete, muzie-
juose tiek Vilniuje, tiek Kaune. Bus
įdomu visas darbovietes aplankyti ir
susipažinti su studentų darbais!

– LISS gyvuoja ne pirmus me-
tus, ar šiais metais yra kokių nau-
jovių? 

– Šiems metams JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Vytas Maciū-

nas ir aš įsteigėme LISS pataria-
mąją  tarybą (angl. advisory board),
kurią, be V. Maciūno, sudaro Algi-
mantas Bublys, Jūratė Krokytė-Stir-
bienė – pirmininkė, atsakinga už
švietimo reikalus, Kazys Razgaitis –
iždininkas ir dr. Onilė Šeštokienė –
medicinos reikalų patarėja.  

Surašant visą LISS programą,
kad, reikalui esant, ji galėtų būti per-
duota kitam žmogui, man daug
padėjo Virga Mohsini. Šią vasarą
man padės penkios vadovės: Giedrė
Krulikaitė, Virga Mohsini, Sigita
Poskočimaitė, Gaja Stirbytė ir Vida
Žiaugraitė.

Ir šią vasarą planuojame išvykas
ir susitikimus. Ypač šiais metais į
programą noriu įterpti daugiau isto-
rijos ir kultūros, to prašo patys stu-
dentai. Mūsų stažuotojai yra pakvies-
ti dalyvauti XV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziume, ku-
ris vyks Kaune ir Vilniuje liepos 3–5
d. Būtent tokio simpoziumo metu
prieš keletą metų a. a. Birutė Bub-
lienė pristatė LISS programą. Šiais

metais studentai galės parodyti, jog
geras sumanymas gali tapti sėkmin-
ga programa!

– Šie metai yra pirmieji, kai
LISS neorganizuoja jos įkūrėja B.
Bublienė. Jos darbą perėmėte Jūs.
Turbūt sekti Birutės pėdomis nė-
ra lengva?

– Kalbėdama apie LISS aš vis
tiek vartoju žodį ,,mes” – lyg Birutė
būtų šalia. Su Birute buvo lengva
dirbti. Mes labai atvirai planavome
programą, tarėmės dėl kiekvienos
detalės. Todėl turėjau progą suvokti,
ką LISS reiškė Birutei ir kaip toliau
reikėtų dirbti įgyvendinant LISS
misiją. Ar sekti Birutės pėdomis
lengva? Buvome tuo pat metu ir pa-
našios, ir nepanašios – dirbome kaip
vienas žmogus, išnaudodamos savo
stipriausias savybes. To aš labiausiai
pasigendu. 

– Ar LISS gali pasigirti „sėk-
mės istorijomis”, gal kas nors iš
buvusių stažuotojų nusprendė sa-
vo gyvenimą susieti su Lietuva? 

– Keli studentai man pranešė, jog
planuoja tęsti savo mokslus Lietu-
voje.  Nežinau detalių, todėl negaliu
įvardyti tų studentų. Yra mintis prie
internetinės LISS svetainės (www.
stazuote.com) pridėti puslapį, kuria-
me studentai galėtų parašyti, ką jie
veikia, papasakoti apie savo ateities
planus. 

– Ko tikitės iš šių metų LISS?

– Sunkus klausimas, nes šie bus
mano pirmi metai be Birutės, yra
programos pakeitimų. Todėl daugiau
tikiuosi iš studentų negu iš pačios
programos. Tikiuosi, kad LISS daly-
vaujantys studentai pasinaudos su-
teikta jiems proga pažinti savo stip-
rybes ir talentus lietuviškoje aplin-
koje, t. y. pagalvos, kaip jie save ga-
lėtų įsivaizduoti ateityje lietuviškoje
bendruomenėje Lietuvoje ar Ameri-
koje. Norėčiau, kad jie apie tai pra-
dėtų galvoti nuo pat programos pra-
džios. 

– Ko trūksta, kad LISS ateityje
būtų dar sėkmingesnė?

– Lietuviai turi tokią ypatybę –
kritikuoti, ką kiti daro, ypač tą veik-
lą, kurioje dalyvauja jaunimas. No-
rėčiau paskatinti visus skaitytojus
pagalvoti, ar, būdami tokio studen-
tiško amžiaus ir turėdami galimybę
gyventi bei dirbti Lietuvoje, jis ne-
sidžiaugtų tokia puikia proga? Aš
pirmoji užsiregistruočiau!

Aš labai didžiuojuosi mūsų jau-
nimu – jie tikrai atstovauja Amerikai
ir Kanadai savo gabumais, intelektu,
darbštumu ir teigiama energija. Jie
yra besimokantys žmonės, todėl klai-
dų padarys, kaip ir mes visi. Tad pra-
šau skaitytojų remti LISS – jei ne pi-
nigais, tai entuziazmu ir gražiais pa-
laikančiais žodžiais. Manau, jog ir jū-
sų apylinkės jaunimas dalyvaus LISS
šią vasarą. Palinkėkite jiems viso ko
geriausio, o sugrįžusių paprašykite
papasakoti, kaip ši patirtis padėjo
jiems praturtinti savo gyvenimą.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės sumanytoja ir siela a. a. Birutė Bublienė.

Programa, kurios dalyviai yra 
tikri ambasadoriai
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Koncertuoja šiauliečių būgnininkų grupė ,,Ritmas kitaip”.                        vtv.lt nuotr.

Jubiliejaus proga  atidaryta galerijai dovanotų darbų paroda.                                                                                               
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Liaudiškas miuziklas – tokį iš -
šūkį sau ir porai dešimčių jaunuolių
iš Lietuvos ir iš svetur šiemet kelia
prodiuseris Gediminas Zujus. Jau
penktą vasarą iš eilės rengiamoje
bendroje iš svetur atvykstančių išei -
vių bei Lietuvos jaunimo stovykloje
unikalioje Rumšiškių Lietuvos liau -
dies buities muziejaus aplinkoje pro -
diuserio įsteigtos Scenos ir estetikos
mokyklos (SEM) komanda ketina ne
tik sukurti ir per Onines parodyti
liaudiškomis dainomis paremtą miu -
ziklą, bet ir vėl tiesti draugystės til -
tukus tarp jaunų ir kūrybingų lietu-
vių čia ir užsienyje.

Anot G. Zujaus, stovyklos suma -
nymas jau patikrintas ir veikia kuo
puikiausiai. Kasmet jis stebi užsi -
mezgančias Airijoje, Anglijoje, Ame -
rikoje, Kanadoje ir kitur gyvenančių
lietuvių draugystes su vietos lietu -
viais, kurios nenutrūksta ir stovyk-
lai pasibaigus. „Mano paties dukra
šioje stovykloje susidraugavo su
lietuve mergaite iš Belgijos. Dabar
jos abi kartu studijuoja Škotijoje,
Edinburge”, – pasakoja stovyklos su -
manytojas. Jis sako pastebėjęs, kad
jungtinės stovyklos išeina į naudą ir
atvykstantiems, ir vietos lietuviams.
Mat užsienio lietuviai turi puikią
pro gą susirasti draugų Lietuvoje ir
palaikyti su jais ryšius, o tai labai
tampriai susieja su mūsų kraštu, pa -
galiau jie turi didesnę paskatą atvyk-
ti čia, nes bus proga aplankyti ne tik
tetas ir senelius, bet ir bendra am -
žius. Tuo tarpu Lietuvoje užaugę jau-
nuoliai, pabendravę su atvykusiais iš
svetur, įgyja daugiau pasitikėjimo
savimi, atsipalaiduoja ir susiranda
draugų, kuriuos gali aplankyti sve-
čioje šalyje. Be to, nors visi sto vyk-
lautojai būna lietuviai, tačiau vyksta
ir kultūriniai mainai, nes iš skir-
tingų šalių atvykę, jie atsiveža ir
dalelę tų kraštų dvasios.

Net ir šiemečiam sumanymui –
liaudiškam miuziklui – įgyvendinti
G. Zujus tikisi sulaukti ne tik lietu-
viškų folkloro dainų, galbūt iš skir-
tingų šalių atvykę jaunuoliai atsiveš
ir jiems patinkančių tų kraštų liau-
dies dainų, kurios gražiai susipins su
mūsiškėmis.

Be to, kad stovykla mezga drau-
gystes tarp išeivijos ir Lietuvos jau-
nuolių, skiepija supratimą, kad nėra
tokių sąvokų kaip „jie ten” ir „mes
čia”, joje ugdomi ateities kūrybiniai
vadovai – įvairių sričių menininkai:
dainininkai, aktoriai, kostiumų dai -
lininkai, kompozitoriai, šokėjai ir
pan. Todėl G. Zujus joje laukia tokių
jaunuolių, kurie turi vienokių ar ki -
tokių kūrybinių talentų ar ambicijų
ir yra pasiryžęs su visais savo kolego -
mis (tarp kurių ir Česlovas Gabalis,
Nerijus Gedminas, Sakalas Uždavi -
nys, Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Dai -
nius Žebrauskas-Skruzdėliukas bei
Ve ronika Povilionienė) juos atsk leis -
ti. 

Tam turėtų pasitarnauti ir ypa -
tinga Rumšiškių aplinka, kur jau -
nuoliai turės galimybę susipažinti su
skirtingų Lietuvos regionų architek-
tūra, tradicijomis, senaisiais ama -
tais, o maitinami jie kasdien bus lie -
tu viškais patiekalais restorane. Ap -
gy vendinti jaunuoliai bus čia pat

esančiame mediniame norvegų staty-
tame viešbutyje. Jei visi norintys
jaunuoliai netilps į pirmąją stovyklą
vyksiančią liepos 10–25 dienomis,
organizatoriai turi vilties dar vieną
surengti rugpjūčio mėnesį. 

Su ankstesnėse stovyklose pas-
tatytais kūriniais G. Zujus ne kartą
lankėsi įvairiose šalyse ir lietuvių

bendruomenių renginiuose rengė
pasirodymus. „Manau, tai dar vienas
motyvuojantis dauginamasis, trau -
kiantis jaunimą į mūsų stovyklas –
galimybė keliauti ir pasirodyti sve-
tur”, – svarsto G. Zujus. 

Beje, pats stovyklos sumanytojas
jau seniai puikiai pažįstamas išeivi-
jos aktyvistams, be jo kūrybinio in -
dėlio neapsieina įvairių šalių lietu-
vių renginiai – nuo Urugvajaus, Ar -
gentinos ir Brazilijos iki Airijos, Vo -
kietijos ir Jungtinės Karalystės. Nie -
ko nuostabaus, mat pats prodiuseris
sako, kad užsienyje gyvena didesnė
dalis jo giminaičių nei pačioje Lie -
tuvoje, tad išeivija, jos lūkesčiai ir
po reikiai jam seniai pažįstami ir sup -
rantami. 

Nors jam daugiausia tenka dirbti
su jaunaisiais užsienio lietuviais
(stovyklose paprastai dalyvauja 14 –
25 metų jaunimas), tačiau G. Zujus
norėtų kūrybinio bendradarbiavimo
tinklus stiprinti ir su svečiose šalyse
dirbančiais lietuviais kūrėjais profe-
sionalais. „Žinau, kad ypač vasarą į
Lietuvą atostogoms grįžta ne vienas
užsienyje grojantis, dainuojantis, ta -
pantis, fotografuojantis ar dar ko kia
nors kūrybine veikla profesionaliai
užsiimantis lietuvis. Tačiau jie grįž-
ta, pabūna čia, aplanko artimuosius,
bet kūrybinių minčių, patirties ap-
sikeitimo ir neįvyksta. Todėl norė -
čiau pasiūlyti jiems savo studiją – ten
galima ir nedidelius pasirodymus
rengti, ir parodas, ir iškart įrašinėti
muziką arba tiesiog pasisėdėti prie
vyno taurės ir pasikalbėti. Norėčiau
užmegzti ryšius su mūsų kūrėjais už -
sienyje, taip galėtų gimti visoms pu -
sėms įdomių kūrybinių minčių ir
projektų”, – savo kvietimą svetur ku -
riantiems tautiečiams dėsto G. Zujus.

Norintys pasidomėti galimybe
dalyvauti stovykloje arba atsiliepti į
G. Zujaus kvietimą pradėti kūrybi -
nius mainus turėtų skambinti jam
tel. +37069848369 arba rašyti el. paštu
stovykla@semas.lt (stovykla) ir gzu-
jus@gmail.com (užsienio lietuviai
kūrėjai profesionalai).  

www.semas.lt/naujienos info

Gediminas Zujus su Lietuvos ir išeivijos
jaunimu kurs liaudišką miuziklą

Kėdainiuose paminėtas Janinos
Monkutės-Marks muziejaus-galerijos

dešimtmetis

Birželio 11 d. vyko iškilminga Ja -
ninos Monkutės-Marks muziejaus-
galerijos dešimties metų jubiliejaus
šventė, kurioje ir teko laimė dalyvau-
ti ir man. 

Susirinkusiuosius pami nėti J.
Monkutės-Marks galerijos de šimt -
metį vos talpino erdvios galerijos sa -
lės. Į jubiliejų atvyko ir visi ke turi
Ja ninos sūnūs – Daniel, Paul, Pe ter ir
Sigi iš JAV. ,,Visi keturi vienu metu į
Lietuvą atvykome pirmą kartą. Su
artimaisiais mūsų atvyko net 21 žmo-
gus. Vadinasi, mamos įkurtos galeri-
jos jubiliejaus tapo ir šeimos susi-
būrimu. Esame laimingi, kad Ana-
pilin iškeliavusi mama ne matoma
savo ranka mus atveda į bran giau-
sias jai vietas. Kėdainiai mums – vie-
na gražiausių ir šilčiau sių vietų pa-
saulyje. Tai – mamos jau nystės mies-
tas”, – kalbėjo Peter Marks.

Tądien muziejuje skambėjo gau-
siai susirinkusių svečių sveikinimai,
styginio ansamblio atliekama muzi-
ka, atidaryta Janinos Monkutės-
Marks kūrinių ir muziejui dovanotų
darbų paroda, režisierius Arvydas
Barysas susirinkusiems pristatė sa -
vo filmą ,,Janina Monkutė-Marks” iš
ciklo ,,Žymiausieji pasaulio lietu -
viai”..

„Mama prašė toliau puoselėti jos
įgyvendintą svajonę – Kėdainiuose
įkurtą galeriją. Mes jai pažadėjome
tai daryti ir, žinoma, žodį tesėsi-
me”, – J. Monkutės-Marks šventėje
sakė jauniausiasis menininkės sū-
nus Paul. 

Po iškilmingos dalies kieme vei-
kė įkurtos ,,Angelų meninės dirbtu-
vės”, norintys galėjo sudėlioti muzie-
jaus logotipą, įsigyti dailininko nu-
pieštą draugišką šaržą, vaikai daly-
vavo spalvinimo konkurse. Kokia gi
šventė be koncerto? Svečiams daina-
vo Mantas Jankavičius, grojo šiaulie -
čiai būgnininkai ,,Ritmas kitaip”,
dai navo Kėdainių miesto bei rajo-
no jaunimo grupės, šoko studijos
,,Flow’in” ir ,,Developpe” šokėjai.

Per dešimt metų galerijoje buvo
surengta per 70 parodų, kuriose savo
kūrybą pristatė per 310 dešimt žymių
menininkų – ne tik iš Lietuvos, bet ir
Europos, Jungtinių Amerikos Valsti -
jų. 

,,Džiaugiamės, kad esame mato-
mi ir reikalingi meną mylintiems
žmonėms”, – sakė galerijos direktorė
Dalia Minkevičienė, o mes džiaugia -
mės, kad lapkričio mėnesį galerijoje
veiks tik ką ‘Arkoje’ su didžiu liu pa-
sisekimu praėjusi 15-os lietuvių dai-
lininkų iš JAV paroda ,,Lie tuvai – su
meile...”. 

Į galerijos jubiliejų atvažiavo visi keturi šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenantys Janinos Monkutės-Marks sūnūs – (iš dešinės): Paul, Sigi, Peter ir
Daniel.  Antra iš kairės galerijos direktorė Dalia Minkevičienė.

Gediminas Zujus.                  vtv.lt nuotr.

Petras Dirda, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu paaukojo laikraščiui 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

LAIMA APANAVIČIENĖ
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Libijos sukilėliai prašo lėšų
Vilnius (ELTA) – Seimas pritarė

Vyriausybės ir Vilniaus arkivyskupi-
jos susitarimui dėl sostinės Šv.
Jurgio Kankinio bažnyčios ir buvu-
sio karmelitų vienuolyno pastatų
grąžinimo Vilniaus arkivyskupijai. 

Šiuo metu Šv. Jurgio bažnyčioje
veikia Nacionalinės M. Mažvydo bib-
liotekos senųjų leidinių saugykla,
vienuolyno patalpose veikia šios bib-
liotekos padaliniai ir skaityklos. Sei-
mo nutarimo projekte numatytas siū-
lymas Vyriausybei skirti lėšų patal-
pų pritaikymui ar pastato statybai
Nacionalinio publikuotų dokumentų
archyvinio fondo saugyklai įrengti

iki minėtų pastatų Vilniuje panaudos
Lietuvos nacionalinei Martyno Maž-
vydo bibliotekai pabaigos. Vyriausy-
bės ir Vilniaus arkivyskupijos susita-
rime siūloma numatyti, kad atkūrus
Bažnyčiai nuosavybės teisę į minė-
tus pastatus, Vilniaus arkivyskupija
įsipareigoja perduoti M. Mažvydo
bibliotekai pagal panaudos sutartį
bažnyčios pastatą 5 metams, iki bus
baigta bibliotekos pagrindinio pasta-
to Vilniuje rekonstrukcija, o vienuo-
lyno pastatą – 10 metų, iki bus pritai-
kytas ar pastatytas kitas pastatas Na-
cionalinio publikuotų dokumentų ar-
chyvinio fondo saugyklai. 

Rusija ir Prancūzija pasirašė sutartį dėl ,,Mistral” 

Tripolis (BNS) – Libijos perei-
namosios nacionalinės tarybos pa-
reigūnai pateikė skubų finansinės
paramos iš užsienio prašymą. Nepai-
sant to, kad sukilėlių rėmėjai iš Va-
karų ir arabų šalių pažadėjo skirti lė-
šų, pereinamoji taryba pranešė dar
negavusi pinigų. Jie mano, kad rei-
kia per 3 mlrd. JAV dol., kad ateinan-
čius 6 mėnesius galėtų mokėti algas,
ir kitoms išlaidoms.

Iki šiol Libijos pereinamoji na-
cionalinė taryba mokėjo atlyginimus
ir kitas išlaidas iš Libijos centrinio
banko Bengazyje atsargų. Bet, pasak
sukilėlių patarėjo, šie fondai jau iš-

seko. Nors ir darosi sunku šį atidėlio-
jimą paaiškinti, taryba dar tikisi,
kad pinigų vėlavimas laikinas. Sku-
biai reikia pinigų įsigyti fronto lini-
jai reikalingų medicinos priemonių
ir tam, kad būtų išvengta visuomenės
nusivylimo dėl blogėjančios padėties.

Europos Sąjungos (ES) užsienio
reikalų ministrai nutarė ieškoti bū-
dų, kaip panaudoti įšaldytas Libijos
sąskaitas sukilėliams, kovojantiems
prieš Muammar Gaddafi, finansuoti.
Per susitikimą Liuksemburge pirma-
dienį susitarta, kad ES pripažįsta,
jog Libijos sukilėlių pereinamajai
tarybai skubiai reikia finansavimo. 

D. Medvedev pasisako už B. Obama perrinkimą 

Sankt Peterburg (BNS) – Rusija
ir Prancūzija pasirašė 1,2 mlrd. eurų
vertės sutartį dėl Prancūzijos dviejų
desantinių ,,Mistral” klasės laivų pir-
kimo. Sutartį Sankt Peterburg mies-
te pasirašė Rusijos valstybinės gink-
lų eksportuotojos ,,Rosoboroneks-
port” generalinis direktorius Anato-
lij Isaikin ir Prancūzijos laivų staty-
bos susivienijimo DCNS vadovas Pat-
rick Boissier. Pasirašymo iškilmėse
dalyvavo ir Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev. Prancūzijos prezi-
dentas Nicolas Sarkozy teigė, kad ši
sutartis yra strateginio bendradar-
biavimo tarp dviejų šalių ženklas.

Pirmas laivas bus pristatytas
2014, antras – 2015 m. ,,Mistral” kla-
sės laivas gali gabenti 16 sraigtaspar-
nių, 4 jūrų desanto laivus, 750 gink-

luotų transporto priemonių ir 450
žmonių. Prancūzija turi du ,,Mistral”
laivus, trečias šiuo metu statomas.

Tuo tarpu JAV Kongreso Atstovų
rūmų užsienio reikalų komiteto pir-
mininkė Ileana Ros-Lehtinen pareiš-
kė, kad Prancūzijos ir Rusijos sutar-
tis dėl ,,Mistral” klasės laivų pirkimo
kelia grėsmę Jungtinių Valstijų sau-
gumui. ,,Mums kelia nerimą, kad
NATO sąjungininkė Prancūzija nu-
sprendė nepaisyti akivaizdaus kari-
nių laivų pardavimo Rusijai pavo-
jaus, net kai Maskva elgiasi vis prie-
šiškiau tiek JAV, tiek savo kaimynių,
tiek Europos atžvilgiu. Daugelis mū-
sų partnerių regione, tokių kaip Gru-
zija ar Baltijos šalys, iš Rusijos paty-
rė ekonominį spaudimą ir net invazi-
ją”, – teigia I. Ros-Lehtinen.

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev sakė palai-
kąs dabartinio JAV prezidento Ba-
rack Obama perrinkimą. Buvusios
Šaltojo karo priešininkės per pasta-
ruosius metus sugebėjo pagerinti sa-
vo keblius ir įtemptus santykius. Ša-
lys pasirašė nemažai glaudesnio ben-
dradarbiavimo susitarimų.

,,Mūsų santykiai su JAV page-
rėjo ir aš manau, kad tai susiję su
nauja administracija ir pačiu B. Oba-

ma, su kuriuo aš puikiai sutariu, –
teigė D. Medvedev. – Mums sekasi
dirbti kartu be jokių nesusipratimų.”
Pasak Rusijos prezidento, atėjus nau-
jam prezidentui į valdžią, santykiai
tarp JAV ir Rusijos gali dramatiškai
pasikeisti.

B. Obama jau paskelbė apie keti-
nimą dalyvauti prezidento rinki-
muose, kurie vyks 2012 m. lapkričio
mėnesį.

Pasauliniuose apdovanojimuose – 
lietuvių grupės pergalė

„Tai labai didelis įvertinimas – mus išgirdo daugybė muzikos mylėtojų iš viso pa-
saulio, įtakingi muzikos pasaulio atstovai ir pasaulio žiniasklaida. Laimėjimas
suteikė neįtikėtiną užsidegimą kurti toliau,” – sakė „BrassBastardz” nariai.

DELFI.lt nuotr.

Pritarta Šv. Jurgio bažnyčios ir vienuolyno 
grąžinimui Vilniaus arkivyskupijai

Vilnius (DELFI.lt) – Krašto ap-
saugos ministerija (KAM) pritaria
parlamentarų siūlymams beveik du
su puse karto didinti išlaidas gyny-
bai, tačiau tvirtina, esą tai gali įvyk-
ti ne per metus ir ne per penketą me-
tų. Sykiu KAM pažymi, kad prastas
kariuomenės finansavimas gali pa-
kenkti Lietuvos galimybėms daly-
vauti tarptautinėse misijose. 

Praėjusią savaitę Seimo Užsienio
reikalų komitetas pasiūlė „laipsniš-
kai didinti” išlaidas gynybai iki bent
2 proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP). KAM teigia, kad tai būtina,
tačiau taip ženkliai finansavimo di-
dinti neįmanoma. KAM skaičiuoja,
kad gynybai skiriamos lėšos gali kas-

met didėti ne mažiau kaip 0,05 proc.
nuo BVP. Kada išlaidos gynybai ga-
lėtų pasiekti NATO reikalaujamus 2
proc. BVP, esą sunku numatyti. 

Šiuo metu gynybai skiriama 0,85
proc. BVP. Kadangi, kaip teigia Lie-
tuvos valdžia,  šalies ekonomika atsi-
gauna, kitąmet turėtų didėti ir finan-
savimas krašto apsaugai. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas Ar-
vydas Anušauskas teigė, esą jo vado-
vaujamas komitetas taip pat pritaria
laipsniškam gynybos išlaidų didini-
mui iki 2 proc. BVP. Tačiau dabar tai
reikštų papildomą milijardą, kas val-
stybei yra ne pagal kišenę.

Trūksta lėšų Lietuvos gynybai 

Vilnius (DELFI.lt) – ,,BrassBas-
tardz” ketvertukas – Alvydas Ma-
čiulskas, Aurimas Rimeikis, Daiva
Starinskaitė ir Marijus Aleksa –
šventė pergalę pasauliniuose „The
People’s Music Awards” apdovano-
jimuose. Grupė įveikė savo varžovus
anglus „Disco Damage” ir pelnė Lie-
tuvai geriausios šokių ir elektroni-
nės muzikos atlikėjų statulėlę.
„BrassBastardz” yra pirmoji mūsų
šalies grupė, patekusi į „The People’s
Music Awards” apdovanojimus ir lai-
mėjusi pirmą vietą.

„The People’s Music Awards” ap-
dovanojimų iškilmės vyko birželio 18
d. garsioje „Scala” koncertų salėje
Londone. Apdovanojimų statulėles
laimėtojams įteikė finalistus vertinę
teisėjų komisijos nariai, kai kurie iš
jų yra dirbę su tokiomis įžymybėmis

kaip Jay-Z, Kanye West, Beyonce, Ky-
lie Minogue, Kate Bush, Elton John,
Paul Mcartney ir daugeliu kitų. 

Iš 18 skirtingose kategorijose ap-
dovanotų finalistų, kuriuos išrinko
internete balsavę žmonės, 9 atlikė-
jams/grupėms buvo įteiktos statulė-
lės. Lietuviams apdovanojimą įteikė
buvęs MTV vadovas David Dunne,
kuris vėliau priėjo prie grupės ir pa-
gyrė už puikią muziką, sakydamas,
kad „BrassBastardz” yra jo geriausias
atradimas per pastaruosius 10 metų.

Po apdovanojimų įteikimo iškil-
mėse dalyvavę finalistai surengė po
15 minučių trukmės pasirodymą.
„BrassBastardz” vieninteliams dėl
didelio žiūrovų susižavėjimo ir pra-
šymo pakartoti kūrinius buvo leista
pratęsti pasirodymą ir atlikti dar vie-
ną dainą.

Maskva (BNS) – Po sunkios li-
gos JAV, Boston mieste birželio 17 d.
mirė garsi žmogaus teisių gynėja, ru-
sų disidento ir Nobelio taikos premi-
jos laureato Andrej Sacharov našlė
88-erių metų Jelena Bonner. Jos duk-
ra Tatjana Jankelevič teigė, kad mo-
tina bus laidojama Maskvoje, pildant
jos pačios valią. Jos kūnas bus kre-
muotas, o urna su palaikais bus pa-
laidota Vostriakov kapinėse Maskvo-
je šalia A. Sacharov palaikų. Pasta-
ruoju laiku J. Boner jautėsi blogai ir
jos vaikai negalėjo atskristi į Maskvą
iš JAV į neseniai vykusį A. Sacharov
jubiliejaus minėjimą. 

Rusijos teisių gynėjai vadina di-
dele netektimi akademiko A. Sacha-
rov našlės mirtį.  J. Boner buvo viena
iš Maskvos Helsinkio grupės įkūrėjų.
Grupę 1976 m. įkūrė privatūs asme-
nys stebėti, kaip Sovietų Sąjunga lai-
kosi Helsinkio baigiamojo akto. 1984
m. J. Boner buvo apkaltinta antiso-
vietine veikla ir įkalinta Gorkio mies-
te (dabar Nižnij Novgorod), į kurį per-
sikėlė lydėdama ten išsiųstą vyrą. 

Lietuvos užsienio reikalų minis-

tras, Audronius Ažubalis pareiškė
užuojautą dėl vienos iš garsiausių
Rusijos žmogaus teisių gynėjų mir-
ties. J. Bonner 1999 m. buvo apdova-
nota Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Komandoro kryžiu-
mi, 1992 m. – Sausio 13-osios atmini-
mo medaliu.

Mirė A. Sacharov našlė J. Bonner

A. a. Jelena Bonner.     DELFI.lt nuotr.
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Keturgubas meilės santykis

Tapytojas Pinturicchis (1454–
1513) paveiksle „Šv. Augustinas, jūros
pakrantėje mąstantis apie Švč. Tre-
jybės slėpinį” vaizduoja vyskupą,
kuris, stovėdamas jūros įlankos pa-
krantėje, iškėlęs rankas klausiamai
žvelgia į tuštumą. Šalia Augustino pa-
vaizduotas berniukas, kuris kriauk-
le semia jūros vandenį ir pila į iš-
kastą duobutę. Galbūt mažylis neke-
tino visą jūrą perpilti į tą duobelę,
bet šv. Augustinui, mačiusiam tas
vaikučio pastangas, kilo mintis, jog
žmogaus galva yra pernelyg maža,
kad joje tilptų Švč. Trejybės paslap-
tis.

Šio paveikslo istorija įdomi dar
ir tuo, kad popiežius Benediktas XVI
iš šio atvaizdo pasiskolino vaiko
kriauklės ženklą ir jį perkėlė į savo
herbą, taip išreikšdamas dėkingumą
šv. Augustinui.

Benediktas XVI pokalbių knygo-
je „Dievas ir pasaulis” štai ką sako
apie Trejybę: „Matyt, ne tik papras-
tiems žmonėms, bet ir išminčiams
neįmenama paslaptis, kad Dievas
tikrai yra vienas, tačiau egzistuoja
trijuose asmenyse, kaip trigubas
meilės santykis. Svarbu tai, kad
krikščionių tikėjimas pažymi du
dalykus: Dievas yra vienatinis ir yra
aukščiausioji vienybė. Tačiau tada
pati aukščiausioji vienybė yra nebe
to, kas nedaloma, vienybė, bet vieny-
bė, kylanti iš meilės dialogo.”

Kol veikia trigubas Dievo meilės
santykis, tol veikia ir keturgubas.
Jau nuo pat pradžių Viešpats, iš ne-
būties pašaukdamas daiktus ir sub-
jektus, angelus ir žmones kūrė pagal
savo tapatybę, todėl ir jų galutinis
tikslas yra sąmoningas ir kūrybin-
gas grįžimas ten, iš kur atėjo – į die-
viško žodžio „Fiat” ištakas. Kaip
anuomet Edeno sodo pirmieji žmo-
nės, nepatyrę  kančios ir mirtino nu-
sivylimo, buvo laisvai kviečiami kur-
ti malonės atmosferą savo ir kitų gy-
venimuose, idant rojus virstų dangu-
mi, taip ir dabar kartais tarsi apgrai-
bomis ieškome To, kurio artumą dėl
savo kaltės (Rom 3, 23) kadaise pra-
radome.  

Dievas Tėvas, veikiant Šventajai

Dvasiai, per savo Sūnų mus vėl kvie-
čia pas save (Jn 3, 16). Kodėl Jis taip
daro? Pasak teologo Hans U. von Balt-
hasar, „Tėvas siunčia Sūnų, kad su-
grąžintų žmogų Dievui – į dangų, į
prarastą rojų. (...) Dievo istorija yra
Trejybės drama, nes reiškia Tėvo ir
Sūnaus atsiskyrimą, įvykusį ant
kryžiaus. Kiekvienas humanistinio
ateizmo bandymas atskirti Dievą ir
pasaulį yra jau įvykusio Tėvo ir Sū-
naus atsiskyrimo ant kryžiaus dalis.
Kodėl Dievas sukūrė pasaulį? Kad
atiduotų jį Sūnui. Kodėl Sūnus įsi-
kūnijo? Kad grąžintų pasaulį Tėvui.
Šis Dievo gyvenimas yra dramatiš-
kas, bet amžinas ir teikiantis žmogui
išganymą.”

Daugybė rafinuoto ir materialis-
tinio ateizmo „angelų”, trokštančių
viską paversti materija, mus sten-
giasi supjudyti  su Dievu, išstumti Jį
iš mūsų gyvenimo ir užimti teisėtą
Jo vietą. Todėl kiekvienas mūsų at-
siskyrimas nuo Dievo yra tarsi vėl
ataidintys Golgotos nuodėmių plak-
tukų smūgiai, negailestingai kry-
žiuojantys Meilę.

Tačiau kiekvienas mūsų net
slapčiausias nuoširdžios maldos ato-
dūsis yra tarsi balzamas, kurį užpi-
lame ant Nukryžiuotojo meilės žaiz-
dų. Jo meilė patiria kančią, tačiau ji
nenugalima, nes yra nemirtinga.

Kristaus lūpomis bylojantis neiš-
senkantis gailestingumas: „Dievas
taip pamilo pasaulį...” (Jn 3, 16) per
šv. Faustiną drąsina mus visus: „Kad
kiekviena siela šlovintų mano geru-
mą. Trokštu pasitikėjimo iš savo kū-
rinių, skatink sielas visiškai pasiti-
kėti neišmatuojamu mano gailestin-
gumu. Tenebijo prie manęs prisiar-
tinti silpna, nuodėminga siela, ir
nors turėtų nuodėmių daugiau negu
žemėje yra smėlio, viskas paskęs ma-
no gailestingumo gelmėje.”

Viešpatie Jėzau, kai garbiname
ir pasitikime Tavimi, tada visada šlo-
vė ir pasitikėjimas pasiekia ir visus
Trejybės asmenis, nes jei ką nors Ta-
vo, Jėzau, vardu padarome vienam iš
mažiausiųjų, apie tai negali nežinoti
ir nesidžiaugti Tėvas bei Dvasia. Kai
tikėjimo stiprinami meldžiamės į
Šventąją Dvasią, tuomet slėpininga-
sis ir perpildytas meile Dievas Pa-
raklitas iškelia Jėzaus vidinio pa-
saulio gražumą ir Jo mokymo svar-
bumą. O kai malda kreipiamės į Tė-
vą, tada Šventoji Dvasia mus geriau-
siai moko, kaip reikia garbinti Tave,
Tėve, ir kaip reikia laikytis Tavo Sū-
naus mokslo bei klausyti Jo, nes tik
per Jį ir su Juo einame pas Tave, ir
tada kreivi mūsų gyvenimo vieške-
liai tampa tiesiausiais keliais.”

Bernardinai.lt
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Švč. Trejybė

Ne taip seniai sugrįžome iš nepa-
prastai smagios kelionės – dvi savai -
tes plaukiojome karališku laivu Vi -
duržemio jūra, sustojant skirtingų
vals tybių septyniuose uostuose! Ar
nuvargome? Nė trupučio, buvo vien
malonumas!

Su „naujuoju sportu” – kruizu –
(taip jį Lietuvoje vadina) pirmą kartą
pasitaikė susipažinti prieš 42 metus.
Tuomet 1968 m. nedideliu laivu, be
jokių liftų (kaip mūsų tėvynėje vadi-
na keltuvus), sepynias dienas plau -
kėme Karibų jūra, aplankydami Ve -
nezuelos sostinę Caracas, olandų
salą Curacao, tuo metu britų valdo-
mą salą Grenada (nepainioti su Gra-
nada, Is panijos miestu), prancūzų sa-
lą Mar tinique, iš kurios buvo kilusi
imperatorienė Josephine, pirmoji
Napole o no Bonaparte žmona, ir St.
Thomas (JAV,  Virgin Islands).

Gana dažnai grįžus iš kelionių
draugai bei pažįstami smalsauja, o
kiek tokia „pramoga” palengvino ki -
šenę? Tada tebuvo 600 dolerių, bet tas
žaliukas anuo laiku buvo tvirtas ir
galingas, kaip lietuviškas ąžuolas. Ir
va, kai kas ta proga pamalonėjo sar -
kas tiškai paleisti špilkelę, anais se -
nais, „gerais” laikais, kaunietiškai
ta riant: „Na, tokie pasismaginimai
tiktai turtuoliams, ne karo pabėgė -
liams...” Še tau, kad nori!

Viliojo Aliaska ir Australija

Nors pirmoji pramoginė kelionė
laivu buvo pažintinė (ar ne mūsų
liau dis porino, jog „į kelionę išvykęs
asilas vis tiek arkliu negrįš”?) ir
labai žavėjo gerai parinktos salos ir
miestas, tačiau, atmenu, nuspren -
džiau: „Paragavau, pasigėrėjau, bet
užteks!” Kur tau?! Kaip nėra archi -
tek tūros taisyklių pilims debesyse
(kas tai pasakė?), taip nedraudžiama
svajonėms padangėje klaidžioti... Ir
taip iš tolo masino Aliaska, pasiekta
Ramiuoju vandenynu; graikų salos,
daugiausia Egėjo jūroje; Adrijos jūra
su magišku perlu Dubrovnik; ilgiau-
sias Norvegijos fiordas – vaizdingas
Sogne; miela savoji Baltijos jūra;
Viduržemio jūra su Napoleono gim-
tine Korsikos sala ir dar kita spalvin-
ga Mallorca sala, kur kompozitorius
Frederick Chopin su rašytoja George
Sand atostogavo meilės gūžtoje, pa-

bėgę iš Paryžiaus nuo plačiai sklin-
dančių aštrių apkalbų; užburiančiai
viliojanti prisikvietė koralų povan-
deninė uola-rifas Great Barrier Reef
Australijoje, Ramiajame vandenyne;
Karibų jūroje beveik visos salos (iš -
skyrus Kubą) lankytos bei gerai pa -
žintos. Ir taip „velnio tuziną” (13)
kru i zų teko patirti.

„Concorde” suglaudžia 
sparnus

Dėl vienos padarytos didelės
klai dos dar ir dabar apgailestaujame.
Ketinome plaukti „Cunard” linijos
„Queen Elizabeth 2” laivu. Kelionė
bu vo laivu iš New York per Atlantą į
Londoną, Angliją, o atgal skristi  bū -
tų reikėję „Concorde” lėktuvu į New
York. Lėktuvo bilieto kaina į vieną
pu sę buvo 5,000 dol. Pagailo pini -
gėlio... Taip ryškiai, kaip  šią akimir -
ką, regėjosi geriau tuos tūkstančius
atiduoti „Draugui”. Toks „taupiosios
gyslelės” pašnibždėjimas palaukti
nupiginimo neišėjo į gera. Besitikint
palankesnės kainos, įvyko nenu-
matyta tragedija. Tas prancūzų „ste-
buklas” – „Concorde” – pirmąjį skry-
dį virš debesų atliko 1969 m. Komer -
ci nius skrydžius pradėjo 1976 m., per
3 valandas pristatydamas skrendan -
čius keleivius iš Londono į New York.

Tačiau po pirmos įvykusios lėktuvo
avarijos, jis amžinai suglaudė spar-
nus 2003 m. Taip baigėsi žydinti
„Concorde” jaunatvė – vos 34 metai.
(Mūsų ,,žodinėje žiniasklaidoje” teko
nugirsti, kad dr. Mindaugas Vygan-
tas „pasmaguriavo” „Concorde”.)

Taigi šiųmetinė kelionė „Cu -
nard” linijos karališku laivu „Queen
Mary 2” buvo 14-tasis mano kruizas.
Tai buvo 5 šeimos narių išvyka Vi -
duržemio jūra – mo čiu tės (ir promo -
čiutės) dovana savo vaikaičiams. Nu -
matyta sustoti uos tuo se: Barcelona
(Is panija), Monte Carlo (Monaco), Ro -
ma, Neapolis (Ita lija), Gibraltaras
(britų), Lisabona (Portugalija) ir
Sout hampton (Ang lija). Nors čia ra -
šančiai visos šios vietos buvo lanky-
tos, kai kurios net keletą kartų, vieno
vaikaičio šeimai tai buvo pirmasis
kruizas. Žodžiu, kai kam pirmoji
kultūrinė pažintis!

Bus daugiau.

Straipsnio autorės šeimos nariai: vaikaitis Petras, jo žmona Elise (Petrulytė), jų dukrelė
Zoe, vaikaitis Mykolas ant „Queen Mary 2” denio Southampton, Anglijos uoste.

Nuotraukoje trūksta straipsnio autorės.

Karališku laivu
Viduržiemio jūra!

StASė E. SEmėnIEnė
nr. 1

SIŪLO DARBĄ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

Busy Trucking Company looking
for CDL Class ,,A” truck driver.

Minimum exp. 5 years. 
Clean record. Send resume 

unlimiteddelivery@yahoo.com
or call 847-219-2838



alkoholio, – jis gali dar labiau iš sau -
sin ti odą.

Išėję iš saulėtos vietos, kuo grei -
čiau (geriausia per 8 val.) pasitepkite
priemone, turinčia vitamino C ir
antioksidantų. Tai mažina neigiamą
laisvųjų radikalų poveikį.

Jeigu oda pradeda luptis, naudo -
kite drėkinamąsias priemones,
turin čias vitamino E: tepkite bent
kartą per dieną, sumažės niežulys ir
noras lupinėti odą.

Jei nudegus saulėje susidarė
pūslės, užriškite ant jų marlės tvars-
tį. Jei pūsles netyčia pradūrėte, jas
pabars tykite antiseptiku.

Jokiu būdu nedėkite ant nudegu-
sios odos ledo, netepkite vazelinu ar
sviestu (tai lėtina žaizdų gijimą) ir
nepradurkite susidariusių pūslių!

Gydytojos N. Jasaitienės teigi-
mu, gydant sunkų nudegimą, gali bū-
ti vartojamas 1 proc. sidabro sulfa-
diazino kremas, bet juo nepata riama
tepti veido. Stipriau nudegus, gali
prireikti kelių dienų sisteminio ste-

roidų terapijos gydymo. Tačiau, su si -
darius pūslėms, siekiant išvengti in-
fekcijos, steroidinių tepalų vartoti
nepatartina.

Gerkite daug karbonatais nepri -
sotintų gėrimų, sulčių, arbatų. Vais-
ti nėse galite įsigyti specialių šaldo -
mųjų purškiklių ar vaistų nuo nu-
degimo. 

Jei nudegimas sunkus (apima
didesnį plotą), o skausmas stiprus,
kreipkitės gydytoją! – pataria  gydy-
toja J. Vasilavičienė.

Kad per daug nenudegtumėte
saulėje, odai reikia:

•  saikingų saulės vonių;
•  apsauginių kremų nuo saulės,

ku rių sudėtyje yra saulės spindulių
filtrai (tepkite juos pusvalandį iki
buvimo saulėje);

• specialių vaistų per daug nu de -
gusiai odai nuraminti.

Parengė Nika Vagnerienė
Sveikaszmogus.lt
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VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBImŲ SkYRIAuS 
tEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDmunDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EuGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
tel. 708-422-8260 

Dr. JOVItA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

Saulei pabučiavus 
per stipriai

Dėl žemės atmosferos pokyčių
kasmet didėja saulės radiaci-
ja, todėl saulės spinduliai tam-

pa vis pavojin gesni. Kaip reikėtų
elgtis, kad po sau lės vonių nesijaus-
tumėte blogai? Apie tai pasakoja
Kauno 2-ros klinikinės ligoninės
Odos ir veneros ligų skyriaus vedėja
Janina Vasilavi čienė ir Kauno klini-
kų gydytoja dermatologė Natalija
Jasaitienė.

Saugi draugystė

Pasak gyd. Janinos Vasilavičie -
nės, odai pakenksite mažiau, jei pro -
tin gai pasirinksite buvimo saulėje
lai ką ir trukmę. Geriausias paros lai-
kas degintis – ankstyvas rytas ar
vėlyva popietė, tuomet odą glostys
švel nūs, bet nedeginantys saulės
spin duliai. Odą prie jų pratinkite
palaipsniui, prieš saulės vonias išsi -
tepkite apsauginiu kremu, neužsi-
būkite saulėje per ilgai. Vasaros lai -
kotarpiu odai reikia daugiau drėg-
mės, todėl vartokite neriebų kremą,
turintį daug vandens.

Perkaitimo požymiai

Odai kenkia ne tik ilgalaikis ke -
pinimasis saulėje, bet ir stiprus nu-
degimas pabuvus vienąkart, tam de-
ramai nepasiruošus. Tuomet oda pa-
rausta, patinsta; prisilietus ji skaus -
minga. Kartais pašiurpsta vi sas kū-
nas, krečia drebulys. Jeigu jus pyki-
na, netekote sąmonės ar stipriai
skauda galvą, gal jūs patyrėte saulės
smūgį. Tuomet kreipkitės į gydytoją.

Ką daryti nudegus?

Moksliniai tyrimai parodė, kad
daugelis Lietuvos gyventojų vis dar
nemoka veiksmingai gydyti saulės
nudegimų. Iš liaudiškų priemonių
veiksmingas gali būti rūgpienis ar
kefyras, tepamas ant odos nestipriai
nudegus saulėje. Kitais atvejais nau-
dokite žaizdoms ir nudegimams skir-
tas priemones, mažinančias skaus-
mą, saugančias žaizdą nuo bakterijų
ir skatinančias odos gijimo proce-
sus.

Būna 3 tipų nudegimai. I laip-
snio nudegimui būdingas odos pa-
raudimas ir skausmas. Esant II laips-
nio nudegimui, be odos paraudimo ir
skaus mo, atsiranda vandeningų pūs -
le lių. III laipsnio nudegimams būdin-

gi visi aukščiau minėti požymiai
plius balkšvos spalvos nekrozės atsi -
r adimas. Tai pati pavojingiausia nu-
degimo nuo saulės forma. Tokiu atve-
ju nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

Nestipriai nudegus saulėje,
esant I ir II laipsnio nudegimams,
parau dusią, niežtinčią, pažeistą odą
atšal dykite šaltu kompresu (tinka
mėtų, ramunėlių, šalavijų nuovirai)
ar vė siu, tik ne šaltu tekančiu vande-
niu. Dar didesnį poveikį duoda šaltas
žaliosios arbatos kompresas.

Niežulį ir perštėjimą mažina
anti histamininiai vaistai ir tepalai.
„Saugokitės preparatų, kurių sudėty-
je yra nuskausminančių, pavyzdžiui,
benzokaino, nes kai kuriais atvejais
jie gali sudirginti odą. Nudegę saulė-
je, netepkite kremais, kurie yra pa -
gaminti aliejaus pagrindu, nes gali
užsikimšti poros, sutrikti normalus
odos kvėpavimas ir išsivystyti infek-
cija’’, – sako N. Jasaitienė.

Jei norite maudytis, galite įpilti į
vonią truputį acto (ar avižinių drib-
snių nuoviro), jis padės nuraminti
nudegusios odos dilgčiojimą. Taip
pat galima uždėti avižinių dribsnių
kompresą – jis palengvins ir nura-
mins odos karštį. 

Žalios bulvės taip pat mažina nu -
degimo skausmą: dvi bulves nulup-
kite, sutarkuokite, užtepkite ant odos
ir palaukite, kol išdžius; tuomet odą
nuplaukite po drungnu dušu.

Stipriau nudegusios odos skaus-
mą galima sumažinti priešuždegi-
miniais nesteroidiniais vaistais. Pa -
sak gydytojos N. Jasaitienės, aspiri-
no nereikėtų duoti vaikams ar pa-
augliams, nes jis gali sukelti Rey -
naud sindromą – retą, bet kartais
mirtiną ligą. Skausmą mažina aukš-
tos kokybės drėkinamieji kremai ir
losjonai, turintys savo sudėtyje alavi-
jo, alantoino ir kitų medžiagų nuo
uždegimo. Gali padėti vėsūs kompre-
sai su Burovo tirpalu: 1 dalis tirpalo
ir 1 dalis vandens arba vanduo, ly-
giomis dalimis sumaišytas su pie nu.
Kompresą laikykite ant pažeistos
odos apie 15 min.

Nudegimo saulėje skausmą mal -
ši na ir maudymasis drungname
79–82 F vandenyje, įpylus į vonią apie
7 oz sodos. Po prausimosi odos ne -
šluostykite, leiskite jai natūraliai
nudžiūti. 

Gerkite kuo daugiau skysčių,
stenkitės būti vėsesnėje patalpoje.
Venkite produktų, kurių sudėtyje yra

SVEIKATA

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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Šventė�Tolminkiemyje

Jau tapo tradicija kasmet pasku -
ti nįjį gegužės šeštadienį susi-
rinkti Tolminkiemyje, muzikos

ir literatū ros šventėje, kuri šiemet
buvo skirta artėjančioms Kristijono
Donelaičio gimimo 300-ioms meti-
nėms.

Retai kada Donelaičio žemėje su-
sirenka toks gausus būrys moks lei-
vių ir suaugusiųjų. Į Lazdynėlius,
ąžuolų giraitėje prigludusią poeto
tėviškę, lyg susitarę iš karto atvažia-
vo net penki autobusai. Pabiro, pa -
sklido šioje dvasios šventovėje Kali -
ningrado srities (Karaliaučiaus kraš-
to) moksleiviai, kalbantys lietuvių ir
rusų kalbomis, atvyko lenkų bend-
ruomenės nariai. Prie paminklo
skambėjo būrų dainiui skirti posmai,
padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, visi
fotografavosi.

Autobusai pajudėjo Tolminkie -
mio link, ,,kur stovi muziejus gar-
sus,/ traukiantis lankytojų šimtus./
Ošia Romintos giria,/ didijį būrų
dainių prisimindama./ Čia Donelai-
tis parašė „Metus’’,/ Apdainavo, barė
ir mokė būrus.

* * *
Mus pasitiko medžių žalumoje

paskendęs Tolminkiemis, kur poetas
praleido 37-erius metus. Čia jau ra -
dome talkininkus, gražinančius ap -
linką.

Šventę pradėjo Kaliningrado 35-
ojo licėjaus skudutininkų ansamblis
„Gintarėlis’’, vadovaujamas Algirdo
Karmilavičius. Renginį vedė Elena
Duchnickaja, Kaliningrado 40-osios
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja,
priminusi, kad šioje šventovėje susi-
rinkome pajusti lietuvių kalbos gro-
žį, išgirsti liaudies dai nų melodin-
gumą, įsiklausyti į gyvą poetinį žodį.

Renginio svečius pristatė LR kul -
tūros atašė Kaliningrade (Karaliau -
čiuje) Romanas Senapėdis. Per Lie -
tuvą nuvilnijo 47-asis poezijos pava -
sa ris. Poezijos paukštė neaplenkė ir
Tolminkiemio. Į šventę atvyko Anta -
nas A. Jonynas, Lietuvos rašytojų są -
jungos pirmininkas, poetai Eval das
Ignatavičius, Kornelijus Platelis, Re -
nata Šerelytė, Kauno Maironio li te -
ratūros muziejaus direktorė Aldona
Ruseckaitė, Nesterovo (Stalupėnų)
rajono deputatų tarybos pirmininkas
Aleksandr Ivakin, nusipelniusi kul -
tūros darbuotoja iš Kaliningrado
Olga Evgenjevna Dubovaja, daug pri -
sidėjusi, kad būtų išsaugotas Tol -
minkiemio muziejus. Kasmet į Tol -
minkiemį atvyksta Šiaulių K. Done -
laičio draugijos nariai, vadovaujami
pirmininkės Izolinos Lingienės.

Kultūros atašė dėkojo renginio
organizatoriams, šeimininkams, mu -
ziejaus direktorei Liudmilai Pavlov -
nai Silovai, kuri architekto Napalio
Kitkausko suprojektuotam K. Done -
laičio paminklui vadovauja nuo pat
jo įkūrimo – 1979 metų.

Kauno Maironio literatūros mu -
ziejaus direktorė A. Ruseckaitė, Tol -
minkiemyje besilankanti jau nebe
pirmąjį kar tą, pasidžiaugė, kad šven-
tėje da lyvauja tiek daug moksleivių,
kal ban čių lietuviškai. Aldona at-
skleidė savo svajonę: norėtų užsi-
merkti, užmigti ir atsibusti prieš 250
metų, kad pamatytų gyvą K. Done-
laitį, iš girstų jo balsą. 

* * *
Renginyje skambėjo lietuvių

liau dies dainos, poetų eilės. Lietuvių
liaudies dainą atliko Gusevo (Gum-
binės) 5-osios vidurinės mokyklos
ansamblis „Nadruvėlė”, vadovauja-
mas Gražinos Kolego. Bal tijos fede-
ralinio I. Kanto universiteto studen-
tės (dėstytoja Violeta Lope tienė) skai-
tė S. Nėries, J. Marcinkevičiaus, Jani-
nos Deguty tės, Vytauto Bložės eiles.

Antano Drilingos eiles, skirtas
poetui K. Donelaičiui, skaitė Kalinin -
grado 40-osios gimnazijos moksleivė
Olga Savenkova. Černiachovsko (Įs-
ru ties) socialinės-industrinės kolegi-
jos studentai Just. Marcinke vičiaus
poemos „Donelaitis” ištrauką skaitė
rusų kalba, poemą į rusų kalbą iš-
vertė Jurij Kobrin (vadovė Onutė
Druseikaitė). Černiachovsko (Įsru -
ties) 4-osios vidurinės mokyklos
moksleiviai, kuriuos moko O. Drusei -
kai tė, padainavo dvi dainas. Nemano
(Ragainės) 2-osios vidurinės mokyk-
los moksleivė padeklamavo eilėraštį
apie Lietuvą, kanklininkai atliko du
kūrinius (mokytoja Zina Budginienė
ir Violeta Martišauskienė).

Skudučiais ir lumzdeliais lietu-
vių liaudies kūrinius grojo Kras -
noznamensko (Lazdynų) 1-osios
vidu rinės mokyklos ansamblis „Še-
šupė’’, kuriam vadovauja Aldona
Strojeva.

Eilėraščius apie Tolminkiemį ir
Lietuvą skaitė mokytojos Almos Jan -
variovos moksleiviai iš Dobrovolsko
(Pilkalnio) mokyklos. Meninę kom-
poziciją, skirtą K. Donelaičiui, pa -
ruo šė Černiševskoje (Eitkūnų) Pobe -
dino mokyklos ansamblis, vadovau-
jamas Nijolės Naimušinos ir Tatja-
nos Ro denko. Slavsko (Gastų) vidu-
rinės mo kyklos moksleiviai atliko
dainą „Že mė Lietuvos” (mokytoja
Nijolė Gim butienė). Tilžės (Sovetsko)
3-osios vidurinės mokyklos moki-
niai, vado vaujami Vitos Kovalenko,
pa ruošė muzikinę-poetinę kompozi-
ciją „Lie tu vos šviesuolis’’.

* * *
Šventėje dalyvavo ne tik lietuvių

kalbos besimokantys moksleiviai. Į
Tolminkiemį atvyko Timiriazevo
(Naujosios) vidurinės moksleiviai,
lankantys lietuvių kalbos fakultaty -
vą (mokytoja Aldona Bursteikienė)
ir rusų kalbos ir literatūros mokyto-
jos Anastazijos Butkevičienės moks-
lei viai, nesimokantys lietuvių kal-
bos. K. Donelaičio kūryba įtraukta į
rusų kalbos ir literatūros mokymo
progra mą. Jie paruošė literatūrinę
kompoziciją rusų kalba apie poeto
gyve ni   mą, asmenybę ir kūrybą. Vale-
rija Bog danova padainavo lietuvių

EMILIJA ALGAUDĖ 
BUKONTIENĖ

liau  dies dainą. 
Kaliningrado 48-osios vidurinės

mokyklos moksleivės padainavo pa -
gal J. Marcinkevičiaus žodžius su -
kurtą dainą „Tai gražiai mane augi-
no’’, o šios mokyklos mokytoja, poe-
tė, vertėja Rūta Leonova skaitė savo
kūrybos eilėraštį „Donelaičio dva-
sia’’.

Šventės dalyviai apžiūrėjo mu -
zie jaus rodinius, kurių yra apie 230.
Tai – poeto kūriniai, jų iliustracijos,
nuotraukos, grafikos darbai, kūrinių
faksimilės. Grožėjomės vitražais, ku -
rie sukurti poemos „Metai” motyvais
ir atspindi visus keturis metų laikus.
Moksleiviai skaitė K. Donelaičio pa -
tarimus mūsų laikų žmogui, parašy-
tus rusų, vokiečių ir lietuvių kal -
bomis.

* * *
Gamta nepagailėjo gražaus oro.

Susirinkusieji pasklido šventoriuje,
po muziejaus teritoriją, užimančią 5
ha plotą, pastovėjo prie šulinio, kurį
savo eilėse apdainavo poetė Birutė
Baltrušaitytė. Taip pat apžiūrėjo kle-
boniją, nusifotografavo, pavaikščiojo
tais takais, kuriais daugiau kaip
prieš 200 metų vaikščiojo poetas, pa-
rymojo prie kriptos, kur palaidotas
poetas, padėjo gėlių, uždegė žvaku-
tes.

Pasibaigus renginiui autobusai
pa suko į Gusevą (Gumbinę) prie pa -
minklo K. Donelaičiui. Paminklas,
pastatytas Kaliningrado administra-
cijos ir Lietuvos Respub likos lėšo-
mis, iškil mingai buvo atidengtas 2004
metų rug sėjo mėnesį, jo autoriai – ka-
li nin gradie čiai skulptoriai N. Tiš-
čenko ir V. Chvalej. Padėjo me gėlių,
uždegėme žvakutes, pagerbėme poe-
to atminimą.

Pagrindiniai renginio organiza-
toriai – mokytojas A. Karmilavičius,

dėstytoja Violeta Lopetienė, rengėjai
– Kaliningrado srities lietuvių kal-
bos mokytojų asociacija, LR gen.
konsulatas Kaliningrade, Rašytojų
klu bas, Baltijos federalinis I. Kanto
universitetas, Kaliningrado srities
isto rijos ir dailės muziejaus Kristi-
jono Donelaičio muziejus. Už turin-
ningą renginį dėkojome rėmėjams –
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai
Čikagoje. 

Tokie renginiai ne tik praplečia
akiratį, suteikia žinių apie poetą. Tai
tarsi buvimas šalia poeto, dvasinio
bendravimo džiaugsmas. Nuoširdžiai
dėkojame Šiau lių K. Donelaičio drau-
gijos nariams, jos pirmininkei Izoli-
nai Lingienei už dovanotas lietuvių
rašytojų knygas vaikams ir lietuviš-
kus saldainius.

Emilija Algaudė Bukontienė  –
Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mo-
kyklos mokytoja

Muzikinė-literatūrinė kompozicija.

Olimpiados dalyviai ir svečiai.

RūTa Leonova

Donelaičio dvasia

Žvaigždės tos pačios, bažnyčios takai,
Jau medžiai išsiilgę, kalnuoti laukai...
Donelaičio dvasia čia. Ir oras kvapnus
Subūręs, sukvietęs ir būrus, ir mus.

Dorybės pamokyt – šventa parei ga,
Išaukštinti žmogų – kilni apeiga.
Rusena amžių poeto šviesa,
Šimtmečius lydi šventoji tiesa.

Kaimiečiams atvėręs meilę širdies,
Pataręs, pamokęs doros, išminties.
Gyveno laimingas, savas, jaukus
Šlovinęs darbą ir metų laikus.

Lietuvišką kalbą Mažos Lietuvos
Pasauliui išgyrė neslėpęs tiesos.
Kristijonas dabar su mumis, su visais
Per amžius atėjęs... Tiesus kaip kadais.

Tolminkiemio žemė – Donelaičio šventovė.
Lazdynėlių giraitė – dvasios tvirtovė.
Iš Mažos ir Didžios – lietuviai kartu,
Sujungtos širdys sustojo ratu.

Vidury Kristijonas. Jo balsas ryškus:
Lietuviai čia buvo, yra ir bus!
Saulelė atkopdama budino svie tą,
Lietuviai suėjo į šventąją vietą!.

2011 metai
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Dėl mylimos žmonos, visuomenės veikėjos ir lietu-
vybės puoselėtojos

A † A
ALEKSANDROS KAZICKIENĖS

mirties, visos LR ambasados JAV vardu nuoširdžiai
užjaučiame p. JUOZĄ KAZICKĄ ir visus artimuo-
sius.

Mes esame dėkingi už ponios Aleksandros energi-
ją, žavesį, dėmesingumą kitiems bei pasiaukojimą
dir bant kitų ir Lietuvos labui.

Su pagarba ir padėka liūdime kartu su Jumis.

Žymiai lietuvybės puoselėtojai, įvairių labdarin-
gų bei saugančių lietuvybę projektų vadovei ir orga-
nizatorei, poniai

A † A
ALEKSANDRAI KAZICKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės šei -
mai, sutuoktiniui JUOZUI KAZICKUI, dukrai JŪ-
RA TEI, sūnums JUOZUI MINDAUGUI, ALEKSAN-
DRUI KĘSTU ČIUI, MYKOLUI VYTAUTUI ir JONUI
ALGIMANTUI, artimiesiems, draugams, kolegoms.

Šviesi velionės atmintis ilgam išliks mūsų visų
širdyse.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Niujorke

Skaudžiais prisiminimais pasidalijo
ir viešnia iš Čikagos

Visa Lietuva paminėjo birželio
14-ąją – Gedulo ir vilties bei
birželio 15-ąją – Okupacijos ir

genocido die nas. Prisiminta didžiųjų
lietuvių tautos trėmimų į Sibirą
prieš 70 metų pradžia, surengta daug
parodų, mi nėjimų, koncertų. Dauge-
lyje šalies miestų, geležinkelio stoty-
se, iš kur prieš 70 metų pajudėjo eše-
lonai į Ry tus, uždegtos žvakelės, pa-
dėtos gėlės.

Šios datos paminėjimas Vilkaviš -
kyje buvo neeilinis – kultūros centro
pirmajame aukšte parodyta paroda
iš Vilkaviškio krašto muziejaus fon-
dų, pasakojanti apie pirmuosius trė-
mi mus. Į renginį susirinkę žilagal-
viai tų dienų liudininkai atpažino
foto gra fijose save, dalijosi prisimini-
mais, prisiminė gimines, artimuo-
sius, am žiams pasilikusius Sibiro
platybėse.

Kultūros namų darbuotojai pa -
rengė jaudinantį vaidinimą, kurio
metu buvo atkurti tų dienų įvykiai.
Skambėjo tremtinių dainos, akor -
deono melodijos, ašarą spaudė trau -
kinio ratų dundesys. Grupei aktyvių
Lietuvos politinių kalinių ir tremti -
nių sąjungos Vilkaviškio skyriaus
narių meras Algimantas Greimas
įtei kė padėkos raštus.

Renginyje dalyvavo ir svečiai iš
Jungtinių Amerikos Valstijų – iš Či-
kagos atvykusi kraštietė, dailinin kė
mecenatė, Vilkaviškio rajono garbės
pilietė Magdalena Birutė Stan kū-
nienė bei iš Florida valstijos at skri  dę

jos brolis Jonas Stankūnas su žmona
Gražina.

„Jūs neįsivaizduojate, kaip baisu
yra netekti savo tėvynės. Labai gerai
prisimenu tas dienas prieš 70 metų,
kai jau sėdėjome gyvuliniame vago -
ne, tačiau iki šiol man nežinomo ge -
radario dėka iš jo buvome išsodinti.
Tądien nušovė mano tėvą, laikiau jį
kruviną savo rankose ir raudojau.
Mano motina dešimčiai metų buvo
išvežta į Sibirą, daug ten kentėjo, bet
išliko gyva. Vėliau ji atvyko pas mus
į Ameriką. Niekada nepamiršau viso
tų dienų siaubo, o šiandien, grįžusi į
namus, tik vieno prašau – mylėkite
savo tėvynę taip, kaip mes ją visada
mylėjome’’, – jaudindamasi kalbėjo
viešnia.

Dailininkės brolis J. Stankūnas
taip pat jaudinosi, po ketverių metų
vėl sugrįžęs į gimtinę. Šįkart tas sug-
rįžimas ypatingas – pavyko surasti
naujus šeimininkus ypatingo grožio
Stankūnų šeimai priklausančiai so -
dybai Oželių kaime, netoli Šunskų.
Daug metų sodyba stovėjo apleista,
vagys ją ardė ir draskė, o dabar atsi -
ra do jauna šeima, kuri nusprendė
sodybą įsigyti ir ją atnaujinti. 

„Esu labai laimingas, kad Stan -
kūnynė Oželiuose atgis, esu tikras,
kad atiduodame ją į geras rankas. Su
ta vieta susiję daugybė prisiminimų,
kiekvienas kampelis ten labai bran-
gus’’, – sakė J. Stankūnas. Jam pri-
tarė ir sesuo dailininkė M. B. Stan -
kūnienė, kuriai jau senai skaudėjo
širdį dėl nykstančios gimtinės. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Apžiūrint naują parodą Paežerių dvare.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Dailininkė M. B. Stankūnienė ir jos brolis J. Stankūnas Vilkaviškyje.

A † A
ALEKSANDRAI KAZICKIENEI

iškeliavus amžinybėn, vyrui dr. JUOZUI KAZICKUI,
jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.

Mūsų prisiminimuose Ji visados liks maloni,
linksma ir gyva.

Pulk.  lt. a. a. Vlado ir a. a. Elenos Grudzinskų
dukros – Eugenija Treimanienė,

Nijolė Kentienė, Aldona Grinienė
ir Rima Gudaitienė su šeimomis

R. John  Rapsys, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū.

Vytautas V. Šeštokas, gyvenantis Beverly Hills,  CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vitalis  Svazas, gyvenantis Bellevue, WA, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Dr. Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Labai ačiū, kad
mus remiate.

Marija Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 100 dol. laikraščio leidybai. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Švento Kazimiero kapinių sklypų savininkų organizacija
atsiuntė „Draugui” 20 dol. auką. Labai ačiū.
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ČIKAGOJE 
IR

APYLInKėSE

� Dėl techninių kliūčių birželio 18 dienos,
šeštadienio, ,,Draugas” Jus pasieks kelio-
mis dienomis vėliau nei įprasta. Adminis-
tracija

� Socialinių reikalų skyrius Le mont
maloniai kviečia  birželio 22 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę
ir pasižiūrėti vaizdajuostę ,,Triumfo Ar -
ka”. Dainuos jaunieji solistai, gros Kauno
simfoninis orkestras. Filmai ro domi PLC
skai tykloje, šalia Bo čių menės.

� Penktadienį, birželio 24 d. 7 val. v.
Bal zeko lietuvių kultūros muziejus malo -
niai kviečia į režisierės Giedrės Bendo -
riūtės sukurto filmo peržiūrą ,,Gy ve no
se nelis ir bobutė” iš renginių ciklo ,,Ne -
pa laužta dvasia”, skirto 1941 m. bir že -
lio trėmimų 70-osioms metinėms
atminti.  Filmo trukmė – 30 min. Sub tit -
rai anglų kalba. Filmas taip pat bus ro -
do mas bir že lio 25–30 dienomis 12 val.
p. p. Mu zie jaus adresas 6500 S. Pulas -
ki Rd., Chi cago, IL. Muziejus atidarytas
kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija šeštadienį, birželio 25 d.,
12 val. p. p. maloniai kviečia visus į
,,Pol ka pobūvį”, kuris vyks ,,Camelot
Ban quets”, ,,Sky-Lite Room” (8624 W.
95th St., Hickory Hills, IL). Akordeonu
gros Eddie Korsa, Jr. Maloniai prašome
vietas užsisakyti telefonu 708-422-
5937 (Frances).

� Filisterių skautų sąjungos Čikagos
skyriaus vasaros gegužinė įvyks birželio
25 d. 1 val. p. p. Vilučių sodyboje,
Schererville, Indiana. Daugiau informa-
cijos gausite pas fil. Aušrelę tel. 630-
243-6302. Pasimatysime gamtoje!

� Pittsburgh lietuviai birželio 25 d.
nuo 3 val. p. p. nuo 9 val. v. kviečia į
Jo nines Lietuvių klube (904 Coal Valley
Rd., Pittsburgh, PA). Pasiklausysite mu -
zikos, padainuosite, pašoksite, paragau -
site lietuviškų valgių. Daugiau informa-
cijos suteiks Mildred Sukys tel. 412-
341-7925 arba el. paštu info@pittsbur -
ghlithuanians.com arba rasite apsilankę
tinklalapyje www. pittsburghlithua -
nians.com

� Birželio 26 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. JAV LB Long Island apylinkės va ldyba
maloniai kviečia visus į Great Neck
esantį Kings Point Park (65 Arrandale
Ave., Great Neck, NY), kur vyks Joni -
nės!!!

� Birželio 30–liepos 3 d.: Neringos
stovykloje seselė Ignė ves krikščioniško-
jo gyvenimo stovyklą. Tel. pasiteiravimui
978-582-5592.

� XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas vyks liepos 3–5 die-
nomis Kaune ir Vilniuje. Simpoziumas
taip pat rengs bendras sesijas su liepos
4–5 d. Vilniuje vyksiančiu Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumu. Informaciją
apie simpoziumą ir dalyvių registraciją
galima rasti: www.simpoziumas.lt. In-
formaciją apie Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumą galima rasti www.plef.lt

� Liepos 17–24 dienomis kviečiame
mo  teris į kūrybinę stovyklą Holland, MI.
Meninis pasiruošimas nebūtinas. Kaina
320 dol. Informacija teikiama el. paštu
artimusu@yahoo.com. 

� Liepos 24 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val.
v. vyks Lietuvos Dukterų tradicinė Mė-
lynių šventė. Dalios Tutlytės-Mrowiec
mėlynių laukas laukia uogų rinkėjų.
Varžytinės, muzika, gardžios suneštinės
vaišės ir puikus pasibuvimas drauge.
Laukiame jūsų „Blueberry Acres”, 32
McRae Rd. NE, Arlington, WA.

IŠ ARTI IR TOLI...

Pasaulio lietuvių centro kieme sekma dienį, birželio 19 d., vyko Joninės.  Sinoptikų pranašauto lietaus taip ir nebuvo, tad gausybė susirinkusių į Jonines žmonių turėjo ką
veikti. Vieni ,,Vairo” koncerto klausėsi, šokio sūkuryje sukosi, kiti ,,Kunigaikščių užeigos” cepelinais vaišinosi, treti karštį lietuvišku alučiu malšino. Turėjo ką veikti ir
mažieji – jiems buvo įrengta ne viena žaidimų aikštelė. Skaitytojams siūlome porą akimirkų iš Lemont vykusių Joninių.   Laimos Apanavičienės nuotr.

Kadras iš filmo ,,Gyveno senelis ir bo -
butė”.

,,Lietuvis tarp Karaliaus – Dvasios įpėdinių: 
Čiurlionio kūryba ‘Jaunosios Lenkijos’ kontekste”

Šiandien, kai visas pasaulis mi-
ni Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio 100-ąsias metines, pravartu būtų
pasidomėti, kokie ryšiai siejo didįjį
menininką su lenkų XIX ir XX amžių
sandūros kultūra. Ši tema kol kas
nebuvo smulkiau nagrinėjama. Šioji
spraga neabejotinai įsisenėjo, nors
lite ratūroje apie M. K. Čiurlionį aps-
tu įvairių įkvepiančių tekstų, tiesio-
giai ar netiesiogiai rodančių, kad iš
tiesų reikia kruopščiai ištyrinėti
lietuvių dailininko kūrybą ,,Jau no -
sios Lenkijos” kontekste. Minti mis
apie tai Radoslaw Okulicz-Kozaryn
ir pradeda savo knygą – pirmąkart
bando formuoti išsamų požiūrį į
didžio menininko esteti kos šaltinius
lenkų neoromantizmo epochoje.

Knygoje gvildenama, kaip lie -
tuvių menininkas suvokė ir įgy ven -
dino menų sąšaukos ir sintezės idėją,
kaip jo sukurta Lietuvos vi zi ja iškilo
iš lietuvių ir lenkų ro mantizmo tra-
dicijos. Čia taip pat pateikiami dvie-
jų mūzos tarnų – lietuvių dailininko
ir lenkų poeto Tadeusz Micinski –
ryšiai, gretinami jų darbai. Prime-
nama, kad pa garba romantinei lite-
ratūrai pa veikė menininką ir šitaip
jo gyvenime atsirado Julijaus  Slo-
vackio poezija. Jis sąmoningai pri-
ėmė iš šūkį sekti, o gal ir pranokti ro-
mantinius idealus. Čiurlionio ir Slo-
vackio giminystė – ryški, nea bejoti-
na, matoma ir kompozicijos sluoks-

niuose, o įdomiausia ir svarbiausia –
vaizduotės taisyklėse: dar viena idė-
ja sieja didžius me ni ninkus – „išva-
lyti meną nuo gamtos iliuzijų”.

Knyga gausiai iliustruota nuo-
traukomis. Ją 2009 metais išleido lei-
dykla ,,Versus Aureus”. Ją galite įsi-
gyti ,,Draugo” knygynėlyje. Knygos
kaina  – 34 dol. Kny gą ga lima įsigyti
paštu, pri dedant 9,75 proc. mokestį,
užsi sakant IL valstijoje. Persiuntimo
kai na – 5 dol. Per siun čiant daugiau
kny gų, už kiek vie ną papildomai
siunčia mą knygą – 2.5 dol. siuntimo
mokestis. Prieš per kant pra šome
paskambinti admi nis tracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

,,dRAUGO” KnYGYnėLIS

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

Lietuvos�Respublikos�ambasadorė�Kanadoje�
Gintė Damušytė 

liepos�8�d.,�penktadienį,�12:15�min.�po�pietų
atidarys�parodą�

,,Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis” 

Paroda�vyks�Lietuvių�kultūros�
muziejuje-archyve�

(2185�Stavebank�Rd.,�Mississauga,�Canada).�

Renginį�LR�ambasada�ruošia�kartu�su�
Kanados�Lietuvių�Bendruomene.�

Daugiau�informacijos�–
rsvp@lithuanianembassy.ca

Kilnojamąją��parodą�paruošė�
LR�užsienio�reika�lų�ministerija�ir�

Na�cionalinis�M.�K.�Čiurlionio�dailės�mu�ziejus.�


