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Briuselis (URM) – Europos
Parlamente (EP) birželio 21 d., antra-
dienį, vyko Lietuvos nuolatinės ats-
tovybės Europos Sąjungoje ir EP
nario Algirdo Saudargo surengtas
atminimo vakaras „Dabarties akista-
ta su praeitimi”, skirtas masiniams
sovietų įvykdytiems trėmimams iš
Lietuvos paminėti. Vakaro dalyvius
pasveikino A. Saudargas ir Lietuvos
nuolatinis atstovas ES ambasadorius
Raimundas Karoblis. EP pirmininko
Jerzy Buzek sveikinimą perskaitė jo
patarėjas Arnoldas Pranckevičius.
Pagrindinę kalbą renginyje sakė EP
narys Vytautas Landsbergis.

„Kurdami ateities Europą turi-
me išmokti mūsų bendros praeities
pamokas ir tinkamai įvertinti totali-
tarinių režimų nusikaltimus”, – ren-
ginyje pažymėjo R. Karoblis. Jis pa-
brėžė EP pastangas šioje srityje ir
atkreipė dėmesį į birželio 10 d. ES tei-
singumo ir vidaus reikalų ministrų
taryboje priimtas išvadas dėl totali-
tarinių režimų padarytų nusikal-
timų.

J. Buzek savo laiške pasmerkė so-

vietų padarytus nusikaltimus žmo-
giškumui. Kartu jis pabrėžė, kad Bal-
tijos tautų patirtos kančios ir netek-
tys nepalaužė jų valios atsilaikyti ir
suteikė stiprybės atkurti nepriklauso-
mybę bei sugrįžti į vieningą Europą.

Apie Lietuvos piliečių gyvenimą

tremtyje EP darbuotojai ir svečiai
gali susipažinti Lietuvos genocido
aukų muziejaus parengtoje parodoje
„Po svetimu dangum: Lietuvos gy-
ventojai sovietų lageriuose ir tremty-
je 1940–1958 metais”, kuri veiks iki
birželio 24 d.

Europos Parlamente pagerbtos 
trėmimų iš Lietuvos aukos

JAV sveikina Lietuvos sprendimą atlyginti už nusavintą žydų turtą

Kaunas (ELTA) – Birželio 21 d.,
antradienį, Kauno ,,Žalgirio” arenoje
iškilmingai pristatyta Lietuvos ban-
ko į apyvartą išleidžiama auksinė 50
litų kolekcinė moneta ir 1 lito apyvar-
tinė vario ir nikelio lydinio mone-
ta.

Kolekcinės auksinės monetos
buvo įteiktos šventėje dalyvavusiam
Europos krepšinio čempionato amba-
sadoriui Arvydui Saboniui, rinktinės
treneriui Kęstučiui Kemzūrai, Lie-
tuvos krepšinio federacijos preziden-
tui Vladui Garastui, Lietuvos mone-
tų kalyklos direktoriui Sauliui Vai-
tiekūnui, monetų autoriams Liudui
Parulskiui, Giedriui Paulauskiui.

Lietuvos banko valdybos narys,
Pinigų projektavimo ir gamybos ko-
misijos pirmininkas A. Misevičius
pažymėjo, kad Lietuvos bankas pir-
mą kartą išleido 50 litų auksinę mo-
netą, jos kiekis – 5,000 vienetų. ,,Ti-
kiuosi, ji bus patraukli ir numizma-

tams, ir dideliam būriui krepšinio
mėgėjų”, – sakė A. Misevičius.

Milijono vienetų tiražu išleista ir
krepšiniui skirtų 1 lito apyvartinių
monetų. ,,Jų netrukus tikrai atsiras
daugelio Lietuvos gyventojų pinigi-
nėse”, – minėjo A. Misevičius.

Monetas nukaldino UAB Lietu-
vos monetų kalykla. 50 litų moneta
nukaldinta iš 999 prabos aukso, jos
skersmuo 16,25 mm, masė 3,10 g. Apy-
vartinė moneta nukaldinta iš vario ir
nikelio lydinio.

Monetų galima įsigyti Lietuvos
banko kasoje Vilniuje, Lietuvos ban-
ko skyriuose Kaune ir Klaipėdoje.
Auksinės monetos reprezentacinėje
dėžutėje pardavimo kaina – 450 litų.
Apyvartinė moneta parduodama
(keičiama) už nominaliąją vertę, t. y.
už 1 litą. 10,000 1 lito monetų UAB
Lietuvos monetų kalykla supakavo į
specialius plastikinius dėklus (kaina
– 5 Lt).

Pristatyta auksinė moneta, skirta krepšinio čempionatui

Prasidėjo renginiai, skirti 1941 m. birželio
trėmimų 70-osioms metinėms atminti – 8
psl.  

Atminimo vakaro „Dabarties akistata su praeitimi” dalyviai.                               URM nuotr.

Vilnius (BNS) – Jungtinės Vals-
tijos pasveikino Lietuvos Seimo spren-
dimą skirti kompensaciją už totali-
tarinių režimų nusavintą žydų turtą.
JAV Valstybės departamento atstovė
Victoria Nuland sakė, kad Lietuvos
parlamento priimtas sprendimas yra
svarbus žingsnis ,,istorinio teisingu-
mo ir susitaikymo link”. Ji pabrėžė,
kad šis įstatymas – tik vienas iš svar-
bių žingsnių, kurių Lietuvos valdžia
ir žmonės imasi dėl sudėtingos savo
istorinės praeities, ir išskyrė pastan-

gas pristatyti Holokaustą per švie-
timą bei žydų kapinių įamžinimą Vil-
niuje.

Lietuvos Seimas birželio 21 d.
pritarė, kad žydams per ateinantį
dešimtmetį būtų išmokėta 128 mln.
litų už totalitarinių režimų nusavin-
tą turtą. Pinigai bus išmokėti 2013–
2023 m. ir galės būti naudojami Lie-
tuvos žydų religiniams, kultūros,
sveikatos apsaugos, sporto, švietimo,
mokslo tikslams Lietuvoje. Taip pat
iš šios sumos vienkartinė 3 mln. litų

suma turės būti panaudota Antrojo
pasaulinio karo metais Lietuvoje gy-
venusiems ir nuo totalitarinių reži-
mų okupacijų laikotarpiu nukentėju-
siems žydų tautybės asmenims remti.

Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį
karą gyveno apie 200,000 žydų, bet
Holokausto metu didžioji jų dalis
buvo išnaikinta nacių ir vietos kola-
borantų. Šiuo metu, anot žydų bend-
ruomenės, Lietuvoje gali gyventi
apie 5,000 žydų. 
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Monetos pristatyme dalyvavo rinktinės
treneris Kęstutis Kemzūra, Europos krep-
šinio čempionato ambasadorius Arvydas
Sabonis.      Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.
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Nežinau�kaip�Jums,�bet�man�dienos
ilgėjimas� patinka.� Ankstyvas� rytas,� kai
saulė�teka,�kai�dar�netvyro�dienos�kaitra,
kai�įvairiausiais�balsais�čiulba�paukščiai�–
kas�gali� būti�puikiau!� Saulė,� šiomis�die-
nomis� pasiekusi� aukščiausią� dangaus
tašką,� truputį� lukters� (ilgiausios� metų
dienos� ir� trumpiausios� naktys� laikosi
bemaž� savaitę),� tarsi� galvodama,� ką� jai
daryti�–�kilti�aukštyn�ar�ristis�žemyn.�Ir�vis
tik� nutars� užbaigti� savo� ilgiausią� kelią
dangumi�–�dienos�pamažu�pradės�trum-
pėti.� Prasideda� astronominė� vasara.� Ne
už�kalnų�Joninės,�kiek�vėliau�sveikinsime
Onutes� ir� gėrėsimės� vasaros� malonu-
mais� bei� ilgais� vakarais.� Pasipliušken-
kime�ežere,�pagulėkime�ant�šilto�vasaros
smėliuko� paplūdimyje,� įsitaisę� sodo
pavėsyje�paskaitykime� knygą� ar� tiesiog
pasivaikščiokime�parke.�Vasara�–�puikus
metas�atsikratyti�blogų  �nuotaikų,�niur-
nėjimų.� Saulė� suteikia� naujų� jėgų  � gy-
venti� ir�džiaugtis�gyvenimu.� Juk�nespė-
sime� ir� apsidairyti,� kai� sulauksime� ru-
dens�lygiadienio�–�rugsėjo�22–23�dieno-
mis.�Ir�nakties�trukmė�taps�beveik�lygi,�ir
saulutę�matysime�vis�rečiau.�

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

NUOMONėS, kOMeNtarai

JAV veikia milijonai sava-
noriš kų ir pelno nesiekiančių
(non profit) organizacijų, kurios
rūpinasi šalpa, pa galba įvai-
riems geriems tikslams, našlai-
čių globa, remia universitetus,
švietimą, studentus, jaunimą,
kultū rą ir t. t. Jų parama skiria-
ma visam pa sau liui, ne tik JAV. 

Tokios organizacijos gauna taip
vadinamą EIN numerį (Employer
Iden ti fication Number) ir, kad galėtų
teisėtai dirbti, turi užsiregist ruoti
(Incorporate) savo valstijos įs taigose
(Secretary of  State ir State At tor ney
General). Daugelis jų pačiai organi-
zacijai ir jai aukojantiems iš JAV
mokes čių įstaigos (Internal Revenue
Ser vi ce – IRS) gauna atleidimą nuo
mokes čių (Tax Exempt status). Tai
labai svar bu telkiant lėšas. Tokios
organizacijos turi pildyti ir siųsti
metinius finansinius pajamų ir
išlaidų prane šimus savo valstijoms ir
federalinei IRS įstaigai, panašiai
kaip ir individualūs mokesčių mokė-
tojai.

Dėl įvairių priežasčių (praneši -
mų neišsiuntimo, netikslių ar nepil-
nų ir apgaulingų pranešimų, kovo-
jant su teroristus remiančiomis orga-
nizacijomis dėl jų telkiamų lėšų ir
pan.) per praėjusius 10 metų IRS ir
valstijų įstaigos pradėjo daug griež-
čiau reikalauti metinių pranešimų,
keisti pranešimų formas, atidžiau
tikrinti ir skirti daugiau dėmesio į
gau namą informaciją. Paskutiniais
metais IRS pradėjo labiau bausti ir
automatiškai atimti „Tax Exempt”

statusą iš tų organizacijų, kurios per
trejus metus nepristatė reikalaujamų
dokumentų. Tokiu būdu nukenčia ne
tik pati organizacija (negali skelbtis,
kad aukotojai gali nurašyti aukas),
bet ir aukotojai, nes jie negali teisėtai
nusirašyti savo aukų nuo federalinių
asmeniškų mokesčių.

Internete galima rasti visų JAV
labdaringų ir pelno nesiekančių or -
ga  nizacijų sąrašus. Įrašęs vien tik
žodį „Lithuanian”, ra dau per 400
lietuvių „non profit” or ganizacijų
pavadinimų visoje JAV. Ten pat galė-
jau skaityti jų IRS 990 metinius
pranešimus. Kiek žinau, lie tuviškų
organizacijų yra daugiau, nes kai
kurios jų savo pavadinime nevartoja
žodžio „Lit huanian”, pavyzdžiui, šei -
mų fondai. Iš kitos pusės, radau per
150 „mirusių” organizacijų, pavyz -
džiui, Lithuanian American Allian ce
skyriai. Pastebėjau, kad vienos orga-
nizacijos rūpestingai ir laiku pil dė
savo pranešimus, kitos nepateikė vi   -
sos reikalaujamos informacijos, ypač
kur reikėjo pranešti, kas yra jų di -
rektoriai. Kai kurių pranešimai vė -
lavo. 

Praėjusių metų gegužės 15 d. JAV
valstijose savo „Tax Exempt” statusą
automatiškai prarado apie 250,000

pelno nesiekiančių organizacijų.
Tarp jų ir kai kurios lietuvių
organizacijos. Šių metų birželio 9
d. buvo viešai paskelbtas tų orga-
nizacijų sąrašas. Dėl įdomumo iš
to sąrašo pa teiksiu tik septynias
žinomesnes „Tax Exempt” sta-
tusą praradusias lie tuvių organi-

zacijas iš 31 vien tik Il linois valstijoje
užregistruotų (ofi cia  lus pavadinimas
angliškai, o skliaustuose – lietu-
viškai):

Lithuanian American Television
(Amerikos lietuvių televizija);

Lithuanian Art Gallery Ciurlio -
nis (Čiurlionio meno galerija);

Lithuanian Catholic Federation
(Lietuvių katalikų federacija);

Lithuanian Choral Ensemble
Dai nava (Lietuvių meno ansamblis
Dai nava);

Lithuanian Human Services
Coun cil (JAV LB Socialinių reikalų
taryba);

Lithuanian Orphan Care (Lietu -
vių našlaičių globa);

Lithuanian Symposium on Arts
and Sciences (Lietuvių mokslo ir kū -
rybos simpoziumai).

Ironiška, kad už poros savai čių
Lietuvoje vyks jau XV Pasaulio lie -
tuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mas. Ši JAV registruota organizaci-
ja – Lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziumai – kaip tik prarado turėtą
atleidimo nuo mo kesčių statusą.
Kaip reikės telkti lėšas kitam XVI
PLMK simpoziumui, jei jis vyks
JAV?

IRS ir lietuvių 
organizacijos
VYTAUTAS KAMANTAS

Praeitą savaitę
Seimas ir Vy-
riau sybė susi-

rūpino Lietuvos gy-
nyba, tiks liau ta-
riant, gynybos iš-
laidomis. Sei mo Už-
sienio reikalų komi-
tetas priėmė doku-
mentą, pavadintą
spren dimu, kuriame
teigiama, jog Lietuva, kaip NATO
narė, privalo vykdyti prisiimtus įsi-
pareigojimus NATO ir pamažu didin-
ti gynybai skirtas išlai das mažiau-
siai iki 2 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP). Šiuo metu gynybos iš-
laidos siekia apie 0,85 proc. BVP. Ta-
čiau komitetas konkrečiai ne nurodė,
kada ir kaip greitai rei kėtų tai daryti.

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius pažymėjo, kad krizė neleido
tinkamai finansuoti daugelio sričių,
tarp jų ir krašto apsaugos. Bet Vy -
riausybė turi labai aiškią politinę va -
lią skirti pirmenybę šiai problemai,
„kai tik bendra ekonominė ir finan -
sinė padėtis leis rasti tinkamą spren -
dimą’’. Premjeras irgi vengė konkre -
čių įsipareigojimų.

Susidomėjimas gynybos išlaido -
mis nėra atsitiktinis. Jis sietinas su
JAV gynybos sekretoriaus Robert
Gates, kuris traukiasi iš pareigų, kri-
tiškomis pastabomis NATO. R. Gates
piešė liūdną Aljanso ateitį. Daugelis
sąjungininkių nedalyvauja NATO
misijoje Libijoje, nes tiesiog neturi
tam karinių lėšų. Jis nurodė, kad po
11 savaičių NATO kariams pritrūko
šaudmenų, nors kovojama su silpnai
ginkluotu režimu retai apgyvendin-
toje šalyje. R. Gates ragino partneres
nepasitikėti vien JAV galybe ir skun -
dėsi dėl nepakankamos politinės pa -
ramos.

Nuo pat NATO įkūrimo Wa shing -

ton reiškia nepasitenkinimą savo
part nerių taupumu. Pats R. Gates
2008 metais Miuncheno saugumo
kon  ferencijoje panašiais žodžiais
barė Europą. Bet dabar padėtis kei -
 čia  si. Amerika turi milžinišką ir sun -
kiai suvaldomą biudžeto deficitą, jau -
nesni žmonės vos prisimena šaltąjį
karą ir NATO indėlį į demokratijos
pergalę. Vis daugiau amerikiečių
klau sia, kodėl Washington finansuo-
ja Europos gynybą, o patys europie-
čiai to nedaro.

Europos valstybės turi savo prie -
kaištų Amerikai. 2008 metais prezi-
dentas George W. Bush pasakė, kad
NATO negali būti santarve, siekian -
čia apsaugoti Europą nuo sovietų
tankų antpuolio. NATO esą turi tapti
ekspedicinę santarvę saugančią or-
ganizacija, kuri savo karius siunčia į
visą pasaulį, kad užtikrintų laisvę ir
taiką milijonams. Šis pasaulio polici -
ninko vaidmuo svetimas Vakarų
Euro pos valstybėms, kurių siekiai
yra ypač maži – Europos saugumo
užtikrinimas. Tad JAV prašymams
neskubama pritarti.

Kita vertus, didžiausios karinių
veiksmų Libijoje šalininkės buvo
Didžioji Britanija ir Prancūzija. JAV
tenkino si antrininko vaidmeniu ir
greitai kitiems perdavė vadovavimą
kari niams veiksmams. Neramumai
Šiaurės Afrikoje turi didesnį poveikį
Euro pos, o ne JAV gyvybiniams in-
teresams. Paaiškėjo, kad Europos ša-

lys nėra pasirengu-
sios net mažiau-
siems iššūkiams.

Lietuvos laiky-
sena gana gėdinga.
Jokia kita NATO ša-
lis, išskyrus Liuk -
semburgą, taip men-
kai finansuoja kraš-
to gynybą. Ir tai ne
tik dėl finansų kri-

zės. Net tada, kai ūkis klestėjo, Lie-
tuva neproporcingai mažai skyrė lė-
šų gynybai. 2003 metais, Lietuvai dar
siekiant narystės NATO, Krašto ap-
saugos ministerijos asignavimai bu-
vo 1,48 proc. BVP. 2006 metais jie nu-
krito iki 1,18 procento. Savo rin ki mų
programoje konservatoriai ža dėjo
per artimiausius penkerius me tus
padidinti gynybos išlaidas iki 1,5
proc. BVP, nors tai gerokai mažiau
negu įsipareigota NATO. Lietuvos
kaimynai elgiasi kitaip. Estija, Lat -
vija ir Lenkija dosniau finansuoja ša -
lies gynybą. Lenkija ir Estija skiria
apie 1,8 proc. BVP.

Lietuva nėra turtingas kraštas.
Pensijos ir atlyginimai maži, kukliai
finansuojamas mokslas ir švietimas,
neatlikta daug svarbių darbų. Su -
pran tamas noras skirti pirmenybę
paprastų piliečių poreikiams, pavyz -
džiui, pensijoms. Tačiau taip ilgai
nesirūpinta krašto apsauga, kad bet
kokios užuominos apie gynybos iš lai -
dų didinimą kelia pasipiktinimą.

Verta dar kartą priminti, kad
ginkluotosios pajėgos neturi gynėjų
ir lobistų, nes Lietuvoje nėra karinės
pramonės. Kariai, skirtingai nei po -
licininkai ar mokytojai, negali de -
monstruoti gatvėse ir reikalauti ge -
resnių sąlygų. Kariuomenė neturi gi-
lesnių šaknų dabartinėje visuome -
nėje, mažai kas joje tarnavo. 

Nukelta į 15 psl.

Ar verta ginti Lietuvą?
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Yra toks magiškas priežodis,
trumpinys – „vansi’’. Jis, kilęs
iš žo džio „vadinasi’’, vartoja-

mas, kai ne norima pasakyti nieko
naujo, kai reikia palaukti, stabtelėti.
Tad apie ką stabtelsime šian dien?
Apie tai, kas nieko naujo, kas viešai
žinoma ir netgi truputį neįdomu.
Nebent prokuratūrai, bet ir jai –
vargu bau.

Spaudoje (www.15min.lt) pasiro -
dė visiems blaivesniems piliečiams
jau seniai žinoma informacija – esą
didžioji tėvyninė mūsų žiniasklaida
esanti truputį korumpuota. Švelniai
tariant. Netgi nurodyta – kur ir kokio
dydžio korumpai dygsta. Slaptoje
ataskaitoje Nr. 000648, pateiktoje JAV
Valstybės departamentui, vėliau atsi -
dūrusioje „Wikileaks’’, tarp kitų fak-
tų rašoma, jog „neįvardintas Dar bo
partijos atstovas JAV ambasados dar-
buotojams papasakojo, kad straipsnis
pagrindiniame šalies dienraštyje
‘Lietuvos rytas’ jam kainuotų 25
tūkst. lt. Tuo tarpu Lietuvos social -
demokratų partijai – 5 tūkst. lt. ‘Jis
nesiskundė, kad moka už straipsnius
– tokią praktiką jis laiko tinkama.
Politikas yra nepatenkintas tik tuo,
kad jo politinei jėgai tai kainuoja
brangiau’, – rašoma ataskaitoje.” Jos
rengėjai pabrėžia, kad perkami
straips niai pateikiami kaip žurnalis -
tų rašiniai, o ne kaip reklama.

Dokumente cituojamas buvęs
žurnalistas bei tuomečio premjero
Gedimino Kirkilo patarėjas Vilius
Kavaliauskas amerikiečiams pasako-
jo, kad Lietuvoje reikia ,,nusipirkti
teisę nebūti puolamam”. ,,Dienraštis
gali pakeisti ministrą – bet kuris
dienraštis, bet kurį ministrą. Val -
džios atstovai atrodo tarsi suparaly -

žiuoti žiniasklaidos”, – teigė V. Ka -
valiauskas.

Daugiausiai dėmesio slaptame
dokumente skiriama dienraščiui
,,Respublika”. JAV farmacijos ben-
drovės ,,Pfizer” atstovybės Lietuvoje
vadovas Raimundas Voiška ameri -
kie čių diplomatams papasakojo prieš
kelerius metus sulaukęs šio leidinio
savininko pasiūlymo – neva už 1 mln.
litų ,,Respublika” sužlugdys įmonės
varžovus. Atstovybės vadovas turėjo
apsispręsti per dvi savaites.

Po dvie jų savaičių pas R. Voišką
atėjo žmo nės iš ,,Respublikos” rekla-
mos sky riaus. Jiems buvo pasakyta,
kad ,,Pfizer” atsisako pasiūlymo. Ne-
trukus po to dienraštyje pasirodė
straipsniai apie žmonių mirtis nuo
,,Viagra”, vienos iš ,,Pfizer” gami-
namų prekių. Vėliau laikraštis rašė
apie išpūstas įmonės gaminamų vais-
tų kainas, skurstančių ligonių išnau-
dojimą. Dar vėliau ,,Respublika”
paskelbė, kad R. Voiška pakėlė ranką
prieš vaiką. Dar vėliau ,,Respubli-
koje” buvo skelbiama, kad R. Voiška
prisigėrė su tuomečio premjero pa-
tarėju ir pary čiais apšlapino resto-
rano langą. ,,Pfi zer” aiškinosi, kas
tuomet įvyko, bet neaptiko įrodymų,
kad toks įvykis apskritai buvo įvy-
kęs.

Paskaitai tokias ataskaitas ir imi
dūmoti: o ką mūsų prokuratūra veikė
tuos 20 metų? Nežinojo, bijojo ar ne-

norėjo žinoti? Turėjo svarbes nių rei-
kalų? Ir ką ji ruošiasi veikti dabar,
kai sužinojo? Nustos bijoti? Ar atras
svarbesnių, skubesnių reikalų? 

O jei ir nureketuoti verslininkai
vienąsyk nustotų bijoti ir parašytų,
kiek ir už ką iš jų išreikalavo žinia s-
klaidos magnatai? 

II

Apie Lietuvos žiniasklaidos vaid-
menį Lietuvos degradacijos procese
prirašyta išties nemažai, bet niekas
nuo to nesikeičia. Verslas yra vers-
las. Prieš porą metelių šią problemą
iš psichologinės pusės nagrinėjo Gin-
taras Chomentauskas ir Dainius Pū-
ras (www.delfi.lt). 

Jie rašo: ,,Nepatrauklūs ir visa-
me pasaulyje išsiskiriantys mūsų
visuomenės portreto bruožai – savi-
žudžių, alkoholikų, ‘karo keliuose’
aukų, bėgančių iš šalies žmonių gau-
sa – yra susiję su socialinio gyvenimo
ypatybėmis ir mūsų psichine reakci-
ja į jas. (...) Pe simistinis nacionalinis
charakteris? Galbūt. Bet, mūsų ma-
nymu, žymiai svarbesnis yra infor-
macinis laukas, kuriame gyvename.
Jį kuriame mes patys, savo nuola-
tinėmis kritiškomis šnekomis apie
viską, kas mus supa, jį kuria valdžios
vyrai nuolatiniu ‘kri zenimu’ ir – tur-
būt labiausiai – pa našių tradicijų
persunkta žiniasklaida.” 

Svarstydami galimas nerimo
priežastis psichologai pasidalijo savo
patyrimu, kuris pasirodė bendras
visiems mums. ,,Kai grįžtu gerai pa-
siilsėjęs ir atsipalaidavęs iš užsienio į
Lietuvą, tereikia įlipti į lėktuvą ir pa-
imti į rankas laik raštį – iš karto širdį
suspaudžia nerimas, o iš veido dings-
ta šypsena”, – teigia Chomentauskas
ir Pūras. No rėdami patikrinti, ar tik
jų tokia nestabili emocinė būsena,
tyrimo autoriai nutarė atlikti 4 Lie-
tuvos ir 3 užsienio  didžiau sių dien-
raščių turinio analizę. Ar ski riamės
nuo jų? Tikrai taip. Pirmame Lietu-
vos dienraščių puslapyje spausdina-
mų straipsnių apie nelaimes ir nusi-
kaltimus buvo 22,8 procento, o ,,Rzec-
zpospolitoje” – 2,4 proc., „The New
York Times” – 2,9 proc. Atrodo, kad
užkandžiui mums dažniausiai siūlo-
mos siaubo istorijos. Ar tikrai tokias
užsisakytume, jei turėtume kitą pa-
sirinkimą? 

Baigiant, norė tųsi ką nors pasiū-
lyti – dėl viso ne pikto. Manytina, jog
valstybė galėtų rasti kokių nors
patrauklių svertų, padedančių ži-
niasklaidai susiregu liuoti (pabrėžiu
– susireguliuoti!). Tarkime, būtų su-
galvotos konkrečios žaidimo taisyk-
lės – kas žiniasklaidoje yra kas. Tar-
kime, susirenka psichologų, dvasi-
ninkų bei rašytojų kongresas ir api-
brėžia formuluotę – kas yra bulvari-
nė žiniasklaida. O gal geriau – kokia
yra nacionalinius interesus puoselė-
janti žiniasklaida. Galima būtų iš psi-
chologų tyrimo pasiskolinti lakmuso
popierėlį – neigiamą pirmojo pusla-
pio žinių procentuotę. Jei neviršija 3
proc. – toji spauda atleidžiama nuo
pridėtinės vertės mokesčių. Aki -
mirksniu susireguliuotų ir Vainaus -
kas, ir Tomkus. 

Vansi
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Neseniai spaudoje skaitėme Ed -
vardo Šulaičio straipsnį apie
Lietu vių tautinių kapinių

(LTK) 100 metų sukaktį (,,Amerikos
lietuvis”, ,,Drau gas’’). Anot auto-
riaus, kun. Tadas Kriaučiūnas iš Šv.
Jurgio parapijos Čikagoje davė mintį
steigti atskiras katalikiškas kapines
lietuviams lai doti ir ragino prie to
prisidėti parapijoms nepriklausan-
čius laisvamanius. Jis ne tik ragino,
bet ir pažadėjo, jog su jais visais bus
vienodai elgiamasi. ,,Tačiau, – rašo
E. Šulaitis, – kun. Kriau čiūnas apga-
vo jo žodžiais pati kėjusius nereligin-
gus tautiečius.” O gal tik nesusikal-
bėjo? Katalikų Baž nyčios kanonai
reikalauja, kad kiek viena parapija
turėtų kapines, kad jos būtų aptver-
tos, gražiai prižiūrimos ir kad jose
būtų laidojami tikintys žmonės. Dar
iš vaikystės atsimenu kapines, kurių
dalis buvo at skirta ar paskirta tam
tikros grupės mirusiųjų laidojimui.
Nežinau, ko kios grupės žmonės ten
buvo laidojami (gal tai buvo ne -
krikštyti kūdikiai, savižudžiai, nusi -
kaltėliai ar kt.), bet kažkoks atsitoli-
nimas egzistavo. 

E. Šulaitis rašo, kad pradėjus
laidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse (1903 m.), parapijai nepriklau-
santys buvo laidojami at ski roje vieto-
je – ,,už tvo ros”. Nuo tada prasidėjo
nesantaika su kapinių vadovybe,
buvusia ka talikų kunigų rankose.
Laisvamaniai ir mažiau religingi
lietuviai buvo pri versti ieškoti kitos
vietos savoms kapinėms. Taip bu vo
įsteigtos LTK, šiemet švenčiančios
100 metų sukaktį. Tačiau įtampa tę-
sėsi, kol iš katalikų kapinių valdžios
nebuvo pašalintas kun. T. Kriaučiū-
nas. Pa čios Šv. Kazimiero kapinės ir
toliau liko Čikagos arkivyskupijos

nuosavybė. Savo apžvalginį straipsnį
autorius baigia, pabrėždamas, kad
kainos LTK už  sklypus yra mažesnės
nei Šv. Kazimiero kapinėse. ,,Tai iš-
girdę žmonės dabar mieliau renkasi
LTK, nes gali sutaupyti ir pinigų”, –
rašo jis.

Daug metų dalyvavau daugelyje
laidotuvių – lietuvių ir nelietuvių.
Di delė jų dauguma vyko katalikų
kapi nėse. Pora jų – valdiškose, savi-
valdybės išlaikomose kapinėse. Kiek-
vienu atveju kapinėse vykdavo tai
progai pri derančios religinės apei-
gos. Ta čiau man niekada neteko būti
LTK, jau nekalbant apie buvimą jose
per laidutoves. Jų nevengiau, bet iš
ma no pažįstamų, kurių laidotuvėse
da lyvavau, nė vienas nėra palaidotas
LTK. Įdomu, ar ant LTK paminklų
yra kryžių ar kitų religinių simbo-
lių? Ar prie duobės žegnojamasi,
meldžiamasi, giedama? Ar būna ko-
kios apei gos ir kas joms vadovauja –
graborius, kapinių atstovas, šeimos
paprašytas draugas?

Prieš keletą savaičių 2011 m.
birželio 12 d. žinių agentūra ,,The As-
sociated Press’’ (AP) paskelbė re por-
tažą apie kai kurių ka pinių pastan-
gas savo klientams su taupyti pinigų.
Tik už 235 dol. bus atkasta velėna ir
jau prie pa laidoto žmogaus bus už-
kasti mirusiojo pelenai. Visa tai iški-
lo į viešu mą ir dabar jau kalbama

apie byli nėjimąsi. Suirutė prasidėjo,
kai New York valstijos agentūra pa-
reikalavo, kad gyvūlėlių kapinėse ne-
būtų leidžiama kartu laidoti tų gyvū-
lėlių savininkų palaikų pelenų. Nau-
jas potvarkis priimtas dėl vis dažnė-
jančių atvejų, kada jau palaidotų gy-
vūlėlių savinin kai nori būti palaidoti
kartu. Viena mo teris protestavo, sa-
kydama, kad ji no rinti likti su savo
mylimais auginti niais, kuriuos ji lai-
ko savo vaikais. 

Reportaže minimos 115 metų se -
numo Hartsdale gyvūlėlių kapinės.
Apskaičiuojama, kad Hartsdale vie-
tovėje, kuri yra 20 mylių į šiaurę nuo
Manhattan, esančio New York mies-
te, yra palaidota 700 žmonių palaikų
ir 75,000 gyvūlėlių. Kapinių direkto -
riaus Ed Martin, Jr., teigimu, per pas-
kutinius keletą metų tose kapinėse
kasmet palaidojama nuo 10 iki 12 as-
menų palaikų. Anksčiau tokių laido-
tuvių buvo 3–5 per metus. Tarptau-
tinė gyvūlėlių kapinių sąjunga paste-
bi tokių laidotuvių pagausė jimą
Amerikoje. New York valstija tei gia,
kad tik pelno nesiekiančios organi-
zacijos gali laidoti žmones. Ed Mar-
tin primena, kad jo kompanija nėra
pelno nesiekianti ir todėl valstijos
potvarkiai jos nesaisto. Kol kas jo
vadovaujamose kapinėse žmonių
pelenų laidojimas laikinai sustabdy-
tas. Teisės profesorė Taylor York įsi-

tikinusi, kad valstija peržengė savo
ribas, nes nėra pag rindo pelno nesie-
kiančias organizacijas saistančius
įstatymus pritaikyti pelno siekan-
čioms. Repor tažas baigiamas su pas-
taba, kad pa ties Martin planai gali
būti sujaukti, nes jis pats planuoja sa-
vo pelenus palaidoti šeimos sklype,
šalia jau palaidoto šunelio.

Ta pati spaudos agentūra tą pa-
čią birželio 12 d. paskelbė kitą prane-
šimą kapinių tema. Pastarasis susi-
jęs su Ar lington National Cemetary
(Arling ton tautinės kapinės) ir ten
vyks tančiais pasikeitimais. Po apžiū-
ros, kurios metu buvo rasta bent 211
supainiotų palaidojimų, paskirtas
naujas kapinių direktorius. Pernai
rudenį rasta, kad 2 asmenys buvo pa-
laidoti ne jiems skirtuose kapuose.
Gruodžio mėnesį rasta, kad 8 sude-
gintų karių palaikai buvo palaidoti
viename kape, o ant paminklėlio pa-
žymėta, kad velionio vardas ir pavar-
dė nežinomi. Inspektoriai ra do, jog
kapinės buvo prastai adminis truo-
jamos, neturėta pakankamai darbuo-
tojų, atsilikta technologijoje.

Toks radinių paviešinimas sukė -
lė ne tik nerimą, bet ir žmonių, lan -
kančių savo mylimųjų kapus šiose
garsiose kapinėse, pyktį. Šios 624 ak-
rus turinčios kapinės yra 146 metų
senumo, laikomos garbingiausiomis
kapinėmis visoje Amerikoje. Kasmet
jas aplanko beveik 4 mln. žmonių. Čia
palaidota bent dalis visuose Ameri-
kos karuose, įskaitant Pilietiniame
kare, žuvusių karių palaikų. Iš viso
jose yra per 300,000 kapų. Čia taip pat
palaidoti kai kurie buvę JAV prezi-
dentai ir jų žmonos. Dabar kas dieną
ten įvyksta nuo 27 iki 30 ka riškų
laidotuvių. 

Kalbos apie kapines 
nesibaigia
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



4 2011�BIRŽELIO�23,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

teLkiNiai

Detroit,�MI

Šv. Antano lietuvių parapijos 90-ties metų jubiliejus

Jei stebuklo trokšti tu,
klaidos, demonai, mirtis,
bėdos, ligos traukiasi, 
ginant mus Antanui.
Griūs tau pamesti daiktai,
jūra slūgs ir pančiai kris, 
Jei karštai tik šauksiesi šventojo

Antano.
Pagal pranciškonų tekstą

Š. m. gražų ir puikų sekmadienį,
birželio 12 d., Detroit, Michigan, Šv.
Antano lietuvių parapija paminėjo
savo 90-ųjų gyvavimo metų sukaktį.
Parapija įkurta 1920 m. gruo džio 24
d., bet kadangi žiemos metu vyko
įvairios šventės, renginiai ir minėji-
mai, Šv. Antano parapijos jubiliejus
pradėtas švęsti Velykų rytą, balan -
džio 24 d., kai parapijoje lankėsi Rad -
viliškio jaunimo choras, vadovauja-
mas Aurelijos Šakėnienės, ir Radvi -
liškio Baisogalos raj. vyrų ansamblis
,,Daina–va’’, vadovaujamas Romual-
do Juzukonio. 

Sukaktį šventėme per 
Šv. Antano atlaidus

Pagrindinė šventė vyko per Šv.
Antano parapijos dangiško globėjo
Šv. Antano atlaidus. Šiais me tais tą
sekmadienį šventėme ir Sek mines.

Iškilmės pradėtos padėkos šv.
Mišių auka, kurias aukojo klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas. Dėl
įsipareigojimų kitur Detroit arkivys -
kupas Allen H. Vigneron Mišiose
nedalyvavo. Nedalyvavo ir naujai pa-
skirtas augziliaras vyskupas Do nald
H. Hanchon, taip pat klebonas kun.
Alfon sas Babonas. Buvęs klebonas
kun. J. Walter Stanievičius dėl am-
žiaus ir sveikatos negalėjo dalyvauti
Mišiose bažnyčioje, užtat stebėjo fil-
muotas Mi šias parapijos koplyčioje. 

JAV vėliavą įnešė Darius Liau-
cius su 18 mėnesių sūnumi, Lietuvos
vėliavą nešė Linas Orentas, Švyturio
jūrų šaulių kuopos vadas. Mišioms
patarnavo Ričardas Strakšys jauna-
sis, Stasys Orentas ir Vilius Vilkas.

Mišių metu giesmes ir liturgines
dalis giedojo viešnios dainininkės iš
Dievo Apvaizdos parapijos: Eglė Gar -
benis, Ina Hudson, Jūratė Latvena,
Birutė Pavlovskienė, Simona Gavri -

lenko, Rigonda Savickienė, Sandra
Butavičiūtė ir Virga Šimaitytė. Var -
gonavo Ada Šimaitytė. Solo giedojo
Šv. Antano parapijietė Juliegha No -
ruševičiūtė, jai vargonais akompana-
vo Erik Bak. Septynmetė Ignė Sa -
vickaitė ir aštuonmetis Faustas Gar -
benis duetu giedojo šv. Eucharistijos
metu ,,Jėzau, einu aš pas Tave”. Švč.
Sakramento pagerbimo giesmes gie -
dojo ansamblis. Liturginius skaiti -
nius skaitė Antanas Strakšys.

Savo pamoksle klebonas Jonikas
perdavė sveikinimą nuo Šiaulių vys -
kupijos vysk. Eugenijaus Bar tu lio.
Klebonas kalbėjo apie tikėjimą ir
apie šv. Antaną. Jis prasitarė, kad šių
svarbių švenčių metu jis dė vi a. a.
kun. Ričardo Repšio mėgtą auksinę
arnotą su šv. Dvasios atvaizdu. (Kun.
Repšys buvo paskirtas tarnauti šv.
Antano parapijiečiams, deja, per
anksti apleido šį pasaulį ir jam nete-
ko aukoti šv. Mišių mūsų bažny čioje.)
Klebonas nepamiršo paminėti ir pa-
rapijos istorijos ir klausė, kiek iš
šiandien dalyvaujančių maldininkų
yra 90 metų ar vyresni. ,,Jūs – tie
žmonės, kurie labiausiai pažįstate
šią parapiją, – sakė kun. Jonikas –

Juliegha Noruševičiūtė gieda ,,Ave Ma-
rija”.

Faustas Garbenis ir Ignė Savickaitė gieda
duetu bažnyčioje.

Jūs ją rėmėte finansiškai bei fiziniu
darbu. Ir dabar dar remiate.’’ Jis pa-
linkėjo visiems dar ilgai, ilgai gy-
vuoti!

Parapijos simbolines aukas prie
altoriaus nešė: vyriausias parapijie -
tis Petras Pagojus – duoną ir vynuo-
ges, jį lydėjo giminaitė Zita Skučienė;
buvusio ilgamečio lektoriaus Antano
Osteikos vardu Algis Kaunelis nešė
Mišiolėlį; buvęs ilgametis aukų rin -
kėjas Vacys Slušnys ir parapijos rė -
mėja Audronė Vaitiekaitytė-Hoes-
chle nešė aukų pintinėles su surink-
tomis aukomis; buvęs ilgametis para-
pijos tarybos pirmininkas, darbarti-
nis LR garbės konsulas Detroit Algis
Zapa rackas nešė parapijos istorinį
leidinį; ,,Lietuvos vyčių’’ organizaci-
jos 102 kuopos vardu Patricia Dennis
nešė šios organizacijos gyvavimo
istorijos knygą; parapijos tarybos
pirminin kas A. Strakšys nešė Šv. An -
tano statulėlę-paveikslą, o jo brolie nė
Janice Strakšienė – Šv. Antano mal-
dos kortelę ir atlapo ženkliukus; pa-
rapijos renginių organizatorė Re gina
Juškaitė-Švobienė nešė iš me džio iš-
drožinėtą Rūpintojėlį; seselė Zosė
Strakšytė religinio gyvenimo vardu
nešė ostijas, kartu su ja vynu ir van-
deniu nešini ėjo Marytė Strakšytė
bei Linas Mikulio nis, kurie atstovavo
buvusiems mo kyklos absolventams.
Klebonas iškėlė parodyti visiems
prie altoriaus jau anksčiau padėtą
Popiežiaus Benedikto XVI palaimi-
nimą kun. Jonikui bei Šv. An tano
tikintiesiems, kurį čia pat ir per-
skaitė. 

Buvo palaiminti, pašventinti šiai
ypatingai šventei sukurtos Šv. Anta -
no maldos kortelės ir jubiliejiniai
atlapo ženkliukai.

Po padėkos šv. Mišių buvo kalba-
ma Švč. Jėzaus Širdies litanija. Pa -
dėkos šv. Mišios baigtos visiems gie -
dant ,,Marija, Marija”. Išeinant iš
baž nyčios buvo giedama ,,Pakilk ir
šviesk.”

Kaip malonu, gera ir džiugu
buvo matyti tiek daug žmonių mūsų
parapijos jubiliejinėje šventėje! Jau

seniai bematėme kelis šimtus mal-
dininkų. Gal prieš 15 metų, kai Šv.
Antano pa rapija kartu su ,,Lietuvos
vyčių’’  102 kuopa atšventė savo 75-
ąją gyvavimo šventę. Dėkojame Die-
vo Apvaizdos lietuvių bažnyčios pa-
rapijiečiams už gausų dalyvavimą šv.
Mišiose, jų palaikymą.

Šventės metu pasveikinti 
Antanai 

Po iškilmingų padėkos Mišių
apie 200 maldininkų ir svečių su -
sirinko naujai suremontuotoje salėje,
kurią iškilmingai puošė mūsų ne-
nuilstančio visuomenininko Myko lo
Abariaus plakatas ,,Šv. Antano para-
pija – 90”. Ant stalų kiek vienam
šventės dalyviui buvo padėta prisi-
minimo maldos kortelė. Tai – LR gar-
bės konsulo Detroit A. Zaparacko ir
jo žmonos Yolandos Zaparackienės
dovana pa ra pijiečiams ir svečiams.

Po trumpo pabendravimo ir už -
kandžių prasidėjo oficiali parapijos
jubiliejaus šventė. Pristatytas garbės
stalas: klebonas kun. Jonikas, A. Za-
parackas ir jo žmona Yolanda Zapa-
rackienė, lai dotuvių direktorė Val S.
Bauza. Pri statytas buvęs Šv. Antano
klebonas kun. J. Walter Stanievičius,
tarnavęs nuo 1959 m. iki 1979 m. Ty-
los minute prisiminti mirę parapi-
jiečiai. Artėjančios Gedulo ir vilties
dienos proga buvo prisiminti iš -
tremti lietuviai. Zita Skučienė para-
pijos vardu pasveikino visus Anta-
nus su artėjančiomis vardinėmis.
Visi Anta nai buvo pakviesti prie gar-
bės stalo, kur Z. Skučienė ir renginių
organizatorė Regina Juškaitė-Švo-
bienė prise gė jiems po gvazdiką.
Raminta Vilkienė žemaičių tarme
padeklamavo humoristines eiles apie
Antaną.

Maldą prieš valgį sukalbėjęs
kun. Jonikas, prašė Dievo palai min ti
mūsų gausias vaišes, Šv. Antano pa-
rapijiečius, geradarius ir svečius. Jis
taip pat perskaitė šv. Antano maldą,
parašytą antroje maldos kortelės
pusėje.                       Nukelta į 14 psl.

Mišių dalyviai su klebonu kun. Gintaru Antanu Joniku ant parapijos laiptų.                                                     Kęstučio Šontos nuotraukos

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ



Jau įprasta, kad JAV valstybinės
šventės Atminimo dienos proga
visose šio krašto kapinėse yra

pagerbiami žuvusieji karuose. To-
kios tra dicijos laikosi ir Lietuvių
tautinės kapinės (LTK), įsikūrusios
Čikagos pietvakarinėje dalyje esan-
čiame Jus tice (IL) miestelyje. 

Greta Šv. Kazimiero kapinių,
LTK yra vienintelės ne tik Čikagoje,
bet ir visoje Amerikoje, išlaikiusios
lietuvišką vardą, be to, jos ir priklau-
so lietuviams. Kaip žinote, šiemet
LTK švenčia savo 100 metų gyvavimo
sukaktį (pats minėjimas nukeltas į
vėlesnę šių metų rug sėjo 25 d. datą). 

Paskutinį gegu žės mėnesio sek-
madienį įvykęs mi nėjimas LTK,
neskaitant protarpiais krintančių
lietaus lašų, nuo kurių susirinkusieji
gelbėjosi lietsargiais, buvo įspūdin-
gas. 

Minėjimas pradėtas 
dalyvių eisena

Pati šventė prasidėjo eisena nuo
kapinių raštinės pastato. Joje dalyva-
vo lietuviškų karo veteranų – „Ame -
rican Legion’’ – Dariaus ir Girėno bei
Don Varno posto nariai, uniformuoti
šauliai ir kitų organizacijų atstovai.
Jie, perėję dalį kapinių, lydimi P. Za -
lūbos orkestro garsų, susirinko prie
šiai progai pastatytos estrados. Ten
susirinko kapinių vadovybės nariai,
garbės svečiai. 

Žodį tarė A. Buntinas

Renginio pradžioje į susirinku-
sius kreipėsi kapinių direktorių pir -
mininkas Arūnas Buntinas. Sugie do -
jus JAV ir Lietuvos himnus (juos
palydėjo orkestras bei solistė Dalia
Eidukaitė-Fanelli, vėliau atlikusi dar
porą kūrinių), programa prasidėjo. 

Ilgesnę kalbą pasakė Don Varno
posto buvęs kapelionas (dabar Ame -

rikos legiono IV apygardos kapelio -
nas), diakonas Vytas Paškauskas. Iš
pradžių angliškai, o vėliau lietuviš -
kai jis papasakojo apie Atminimo
die nos reikšmę, prisiminė įvairiuose
karuo se žuvusius kovotojus, besi-
ilsinčius ne tik šiose kapinėse, bet ir
kitose JAV vietovėse. Kalbėtojas pa -
brėžė, kad dar ir dabar JAV kariai
kovoja Afganistane, Irake bei yra
pasiruošę eiti ten, kur jų reikės.
Daug jų žūsta arba grįžta smarkiai
sužeisti. Jų garbei karo veteranai
paleido šūvių salves. 

Pagerbti veteranai

Žodį tarė aktyvus lietuvių veikė-
jas advokatas Vytenis Kirvelaitis,
pasisakė ir du lietuvių kilmės vete-
ranai – Petras Karlavich bei Dennis
Simėnas. Jiems kapinių direktorių
tarybos pirm. A. Buntinas įteikė
 atmi nimo ženklus, prieš tai susirin -
kusiems priminęs, kokiuose karuose
apdovanojamieji dalyvavo ir kokius
žygdarbius jie atliko.

Prie veteranams pastatyto pa -
minklo Amerikos legiono postų pa -
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Sekmadienis, birželio 12 d. –
vėsi, vėjuota diena. Sekminės –
su šv. Dva sios liepsnelėmis virš

mūsų visų. Sek minių šv. Mišios nuo-
mojamoje Mary Immaculate prasidė-
jo su mažo mis nesėkmėmis. Neturint
jaunyste  trykštančio patarnautojo
(ir tik vienas kaitoje), patarnavo si-
dabraplaukis, į 90-tuosius einąs, de-
šimtmečius London bendruomenei ir
Šiluvos Marijos parapijai paaukojęs
Andrius Petrašiūnas, Sr. Nesuspėta
uždegti altoriaus 4 žva kes. Visada
skambiai, dailiu balsu skaitymus
atlie kančiai Onai Navickienei dingo
balsas.

Velykinė, penktoji sekminių žva -
kė vis dar laukė liepsnelės. Į pagalbą
Andriaus drebančiai ran kai atsku-
bėjęs maldininkas, choristas grįž-
damas suklupo, bet chorą pa siekė
laimingai... Įpusėjus skaitymui, vos
begirdėjome Onos švelnų balsą. Po
paraliais – neįjungtas dide lės šven-
tovės stiprus garsiakalbis! Bet, artė-
jant prie Mišių pabaigos, viskas
susitvarkė. Grojo dr. D. Andrulionis
Armstrong, giedojo cho ras ,,Pa-
švaistė”.

Mišių auką atnašavo iš Toronto
Anapilio atvykęs prel. J. Staškevi -
čius, 2006 metais uždarytos ir 2010
me tų vasarą nugriautos, 42 metus
lietuvių ir svečių latvių naudotos
Šiluvos Marijos šventovės ir Lietu-
vių Romos katalikų bendrijos Lon-
don mieste, administratorius. Po Mi-
šių jis su šaunia, gabia 5 asme nų
Bendrijos taryba dalyvavo per pen-
kias savaites žiniaraščiuose skelbta -
me ,,ypatingame susirinkime”.

Tai šios dienos antrasis įvykis,
dienų dienomis kėlęs smalsumą savo
nežinia. Ta žinia – tai pasiūlymas iš
London vys kupijos tik pievute virtu-
sios bu vu sios šventovės galutiniam
maldi nin kų bendrijos sprendimui.
Pasiūly me rašoma, jog 2006 m. rug-
pjūčio 25 d. vyskupijos atsiųstas
struktūrinis inžinierius šventovės
pastatą ,,rado ne saugų, galintį sug-
riūti...”, todėl jį reikėjo uždaryti, par-
duoti. Vasaros metu trūkus vanden-
tie kio vamzdžiui, vandeniui užliejus
apa  tinę salę, atsiradus juodajam pe-
lėsiui, vyskupija atsisakė pilno (pa-
rapi jiečių apmokomo draudimo įstai-
gos) valymo. Vyskupija geriau sutiko
su draudimo įstaigos pasiūlyta 72,000
dol. suma, kurią ji panaudojo šven-

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Trijų įvykių diena

Nė lietus nepajėgė sukliudyti iškilmių 

Savo gyvavimo 100-metį minin čių Lietuvių tautinių kapinių direktoriai po Atminimo
dienos iškilmių.                                                                              Edvardo Šulaičio nuotraukos

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiluvos Marijos šventovė Kana do je (1964–2006), 1414 Dundas St., Lon don, Ontario.
E. Petrausko nuotr.

tovės pastatui nugriauti. Pastato nu-
griovimas pareikalavo... tik 160,000
dol.

2006 metais pastatas, kuriam bu-
vo pranašautas sugriuvimas, praėjus
ketveriems metams, 2010 metais, pa-
reikalavo ne mažo fizinio darbo, kai-
navusio tik... 160,000 dol. Liko 88,000
dol. ir skola, vyskupijos nurašysima,
jei bend rijos nariai sutiks tik ką par-
duoto sklypo 50,000 dol. sumą per-

vesti į vyskupijos parapinių pasko lų
fondą. Sutinkam! Carpe Diem.

Trečias dienos įvykis – nors ir
trum pai, bet prisimintas Sibiro trė -
mi mų 70-metis, pagerbtas at sistoji-
mu ir B. Augino ir P. Palio ,,Trem ti-
nio maldos” skaitymu, be giedojimo.

Edmundas Petrauskas – Šiluvos
Marijos London mieste, Kanadoje,
parapijietis.

galbinių vienetų vadovės padėjo gė -
lių vainiką, gražiai nuskambėjo D.
Eidukaitės-Fanelli sudainuoti kūri -
niai „Man gaila’’ ir „Apleistas’’.

Kai kurie dalyvavo 
gegužinėje

Po programos dalis iškilmėse

dalyvavusių žmonių persikėlė į kitą
Kean gatvės pusę, kur gegužinę buvo
surengę lietuvių masonų („Lithua -
nian Craftsmen’’ klubo) nariai. Tad
tie, kurie nepabijojo sušlapti, gar -
džia vosi tik ką iškepta kiaule, užsi-
gerdami alumi bei kitais gėrimais,
nors šioje vietoje buvo patalpa, ku-
rioje bu vo galima nuo lietaus pasi-
slėpti.

Dėl lietaus šį kartą nedaug kas
liko lankyti giminių ar artimųjų ka-
pų. O kauburėlių kas metai vis dau-
giau čia supilama (per 100 metų LTK
yra palaidota daugiau nei 13,100 žmo-
nių). 

Gal mažai kas žino, kad LTK
ilsisi ir kadenciją baigusio Lie tuvos
prezidento Valdo Adamkaus žmonos
Almos mamos Onos Nutau tienės pa-
laikai. Jie čia atvežti iš Vil niaus, kur
moteris gyveno, kai jos žentas V.
Adamkus buvo Lietuvos prezidentas.
Beje, O. Nutautienė mirė Vilniuje
2006 m. birželio 25 d., likus tik 4 die-
noms iki jos 102-ojo gimta dienio. 

LTK pagrindinę vietą užima
lietuvių tautinio atgimimo Ameri -
koje vado, aušrininko dr. J. Šliūpo
paminklas. Taip pat žymus yra dide -
lis koplytstulpis, skirtas komunistų
nužudytiems mūsų tautiečiams.

Lietuvių šaulių kuopų nariai, išsirikiavę eisenai į Lietuvių tautinių kapinių estradą, kur
gegužės 29 d. vyko žuvusiųjų už JAV laisvę minėjimas.

London,�CANADA



koldūnai, koldūnai! Vėl jų pagaminta
tūkstančiai! Vėl stovyklautojai ska-
niai koldūnus valgys.

Šią vasarą Čikagos tuntų vasa-
ros stovykla „Šventas miškas’’ vyks-
ta liepos 9–23 d. Šių metų viršininkai:
„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto vir -
ši ninkė – ps. fil. Rasa Milo Dum brie-
nė, kuri jau antrus metus sutiko vir-
šininkauti; „Nerijos’’ tunto virši nin -
kė g.v.v. Rima Veidemanis; „Litua ni-
cos’’ tunto viršininkai: s.v. Audrius
Viktora ir s.v. Audrius Aleksiūnas;
Jaunų šeimų pastovyklės viršinin -
kės: ps. fil. Julija Valaitytė Deuschle

ir s. fil. Nida Petronienė. Viršininkai,
kartu su savo štabu, smarkiai dirba
planuodami labai smagią skautišką
vasaros stovyklą.

Kviečiame stovyklautojų tėve -
lius, LSS narius apsilankyti šios va-
saros stovykloje. Didysis savaitga lis
įvyks šeštadienį, liepos 16 d. At va-
žiuokite ir pasidžiaukite gražiais
miškais, apsuptais skautiškos dva-
sios.

Daugiau informacijos apie šią
vasaros stovyklą rasite stovyklos tin-
klalapyje: www.rakas.org.
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SkaUtYBėS keLiaS

LAIKAS: 2011 m. liepos mėn. 24 d.  (registracija 11 val. r. EST)  – liepos
mėn. 30 d. (1 val. p. p.)

VIETA: Čikagos skautų ir skaučių „Rako” stovyklavietėje, Custer, MI
(žemėlapis bus atsiųstas).

DALYVIAI: Skautės nuo 16 m., II – prityrusių skaučių pat. Laipsnį tu-
rinčios, vadovaujančios arba turinčios sugebėjimų vadovauti.   

Skautai nuo 17 m.  amžiaus, I – skautų arba II – prityrusių skautų patyri-
mo laipsnį turintys jauni vadovai arba turintys sugebėjimų vadovauti.  

Išimtiniais atvejais, tuntininkams arba vieneto vadovams pristačius ir
skyrių vedėjams patvirtinus, gali būti jaunesni vieneriais metais.

REGISTRACIJA: 
JAV registracijos lapai su mokesčiu siunčiami:
sesei Danai Mikužienei (620 Edgebrook Dr.,  Shorewood, IL 60404)  
Kanados kursantai registruojasi pas:
Brolį Algį Simonavičių (40 Wilgar Rd., Toronto, Ontario, M8X 1J5 Cana-

da, tel. 416-239-7226) 
KARTU SU REGISTRACIJOS LAPAIS TURI BŪTI ATSIŲSTI:
Jaunesniems nei 18 m. (minors) kursantams IR vadovams: Agree-

ment to Release, Child Info Record, Health History Record.
Vyresniems nei 18 metų (adults) kursantams IR vadovams: Adult

Medical Release, Vadovų registracija, Health History Record.
Kopija GALIOJANČIOS asmeninės draudimo kortelės.
** 18+ metų kursantai bei vadovai privalo turėti savo valstybės/krašto

DCFS (Dept. Of  Child and Family Services) background check ir savo valsty-
bės/krašto Criminal background check. ** (Michigan valstijos reikalavimas)

MOKESTIS: 300 JAV dol. Čekius arba perlaidas rašyti LSS.
TRANSPORTAS: Pasirūpina vienetai arba asmeniškai.  
PASTABOS: Stovykla bus užskaitoma tik dalyvavusiems joje nuo pra-

džios iki pat galo. Nebus leidžiama vėluoti arba anksčiau išvykti. Negalintys
dalyvauti visoje stovykloje, neturėtų iš viso vykti. Į GAVM leidžiama TIKTAI
iš anksto užsiregistravusiems arba susitarusiems skautams.  Naujos regis-
tracijos ,,prie vartų” nebus priimamos. GAVM vyks tuoj pat po Čikagos tuntų
stovyklos. Norintys stovyklauti su Čikagos skautais susitaria tiesiogiai su
Čikagos tuntininkais. Registracijos anketos pildomos atskirai stovyklai ir
mokyklai.

s. Audra Lintakienė sv. vs. Donatas Ramanauskas 
(708) 387-9180                                               (630) 845-0151

LSS ir LSB praneša, kad 2011 m. 
GAVM vadovų lavinimo stovykla įvyks:

Jau antri metai, kai Čikagos lie -
tuvių skautų tuntai gamina kol-
dūnus vasaros stovyklai. Šie

skautai yra tikri koldūnų gaminimo
veteranai, mat jie taip pat gamina
juos tradicinei Ka ziu ko mugei. 

Praėjusią vasarą vasaros stovyk-
los vyriausiasis šeimininkas brolis
Petras Remeikis ir sesė Dana Miku -
žienė suorganizavo gausią skautų
grupę gaminti koldūnus artėjančiai
vasaros stovyklai. Koldūnų ruošėjai
– tai skautai ir skautės iš „Aušros
var tų/Kernavės’’, „Nerijos’’ ir „Li-
tuani cos’’ tuntų, kurie, sesių Kara-
liūnienės ir Rūtos Kirkuvienės pade-
dami, pagamino apie 10,000 koldūnų
vasa ros stovyklautojams Rako miš-
kuose. Stovyklautojai apsidžiaugė
išgirdę, kad vakarienei bus koldūnai.
Koldū nų vakarienę jie turėjo ne vie-
ną, bet kelis vakarus. Žinoma, tai
taip pat sutaupė stovyklai pinigų. Pi-
nigai sutaupyti – stovyklautojai lai-
mingi, skaniai pavalgę. 

Kadangi koldūnų vakarienės bu -
vo tokios sėkmingos, nutarta ir šiai
ateinančiai vasaros stovyklai paga-
minti koldūnų. Ir vėl skautai ir
skautės iš Čikagos tuntų rinkosi
ketvirtadienį, birželio 16 d., Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, gaminti
daug, daug koldūnų.

Vėl nuoširdžiai dėkojame sesėms
Karaliūnienei ir Kirkuvienei už visų

produktų nupirkimą, padedant skau -
tams pagaminti tūkstančius kol dū-
nų. Nors brolis Petras šiais metais
negali dalyvauti stovykloje ir eiti
vyriausiojo šeimininko pareigų,
šiais me tais šias pareigas sutiko eiti
Saulius Šoliūnas. Ma tydamas, kaip
stovyklautojams pa tiko koldūnai,
Sauliaus sutiko koldūnus įrašyti į
stovyklos meniu.

Viena skautų grupė kočiojo tešlą,
kita – darė mėsos kukulius, trečia –
koldūnus gamino, o ketvirta grupė
dėjo koldūnus ant padėklų. Kalbos,
džiaugsmas – ir koldūnai. Koldūnai,

Koldūnai, koldūnai, gardūs koldūnai!

Vidas Kulbis rodo, kokio dydžio mėsos
koldūnas turi būti.     Sesės Aušros nuotr.

Olivija Petry ruošiasi daugiau koldūnų
gaminti.

Diana Ramanauskaitė gamina mėsos ku-
kulius.

Darbo uniformos

„Aušros vartų/Kernavės” tuntui!
Artėjant�stovyklai�norime�paaiškinti,�kas
yra�ta�darbo�uniforma.�
Darbo�uniforma:

*tamsiai�mėlyni�tunto�marškinėliai
*tamsiai�mėlynos�trumpos�kelnės�(„walking�shorts”�arba

„cargo�shorts“)
*baltos�kojinės�(„crew�socks“)
*sportiniai�batai
*kaklaraištis

Jei�reikia�tunto�darbo�uniformos�marškinėlių,�
prašome�skambinti�AVK�tunto�tuntininkei�sesei�Aušrai:�

708-699-8224�arba�rašykite�laišką�el.�paštu:
ausra67@sbcglobal.net.�

Marškinėlių�kaina�–�10�dol.

„Šventas miškas – Rakas 2011”
Registracija�jau�vyksta�šių�metų�Čikagos

lietuvių� skautų� ir� skaučių� vasaros� stovyklai.
Vasaros�stovykla,�pavadinta�„Šventas�miškas
–�Rakas�2011”,�prasidės�liepos�9�d.,�šeštadie-
nį,�12�v.�p.�p.�(Čikagos�laiku)�ir�baigsis�šešta-
dienį,�liepos�23�d.,�12�v.�p.�p.�(Čikagos�laiku).
Stovykloje�vyks�ir�jaunų�šeimų�pastovyklė.�

Daugiau�informacijos�ieškokite�stovyklos�tinklalapyje�
adresu:�www.rakas.org�arba�kreipkitės�į�savo�vieneto�vadovus.

s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY



Labas! Čia vėl Gytis Kriaučiūnas
ap rašo filmą. Šiandien su dviem
drau gais mačiau naujai išleistą fil -
mą, ,,Kung Fu Panda Du”. Tikiuosiu,
kad Jūs irgi šį filmą pamatysite.

Apie ką  šis filmas?

Šis filmas yra apie pandą Po,
kuri turi išgelbėti Kiniją nuo blogo
povo ir atrasti, kas jis iš tikrųjų yra.
Po turi labai seną, bet protingą mo-
kytoją, meistrą Shifu, kuris parodo
Po įdomią galimybę, kurią Po nori
išmokti. Prieš jam pradedant, toks
blogas po vas bajoras Shen, nusiunčia
grupę vilkų atrasti metalo, kad ga-
lėtų gaminti ginklus. Po ir vilko gru-
pė susi tinka miestelyje. Po ir vilkų
vadovui mu šantis, Po atsimena kaž-
ką iš savo vaikystės ir leidžia vilkų

vadui pa bėg ti. Greitai po to vilko
viršininkas, kuris yra povas, nužudo
vieną iš garsiausių herojų Kinijoje.
Mokytojas nusiunčia Po grupę
(Po, ,,Tigress”, ,,Mon key”, ,,Viper”,
,,Mantis” ir ,,Cra ne”) sustabdyti tą
povą. Jie nu keliauja į sostinę, bet
problema iškyla, kaip prieiti prie
rūmų, kad vilkų armija jų nematytų?
Kol visi bėga po namu, Po nuspren-
džia ,,pasiskolinti” drakono aprangą
(tokią, kurią naudoja per kinų Nau-
jus metus). Jis nety čia sukelia ant
kojų visus karius, ir jiems tenka bėg-
ti. Ar jie išsigelbės? Su žinosite pa-
matę filmą.

Ar filme vaidina žinomi 
aktoriai?

Kai kurie žinomi aktoriai šitame
filme vaidina. Tiksliau –  naudojami
jų balsai. Tai: Jack Black (Po), An ge -
lina Jolie (Tigress), Dustin Hoff man
(Meistras), Jackie Chan (,,Mon key”),
Lucy Liu (,,Viper”) ir Jean Clau de
Van Damme (Meistras ,,Croc”).

Kas labiausia patiko ?

Man labiausia patiko visa gera
animacija. Jaučiausi, lyg aš tikrai
ten esu su tais gyvūnais. Daug dalių
fil me buvo labai juokingos, todėl
buvo la bai gera pusiausvyra tarp
humoro ir rimtumo. Mūšiai irgi buvo
labai ge rai padaryti. Apskritai, man
viskas la bai patiko.

Kas nepatiko?

Man nepatiko tai, kad per mū-
šius niekas nemirė, visi vėl greitai
atsistoda vo. Bet reikia prisiminti,
kad tas fil mas yra ,,PG”. 

Kam siūlyčiau pažiūrėti 
šį filmą?

Aš manau, kad visiems žmonėms
patiktų šis filmas, ypač mažesniems
vaikams nuo 8 iki 12 metų. Šis filmas
netiktų labai mažiems vaikams, todėl
kad jie gal išsigąstų, kai tie gyvūnai
ko voja. Gal seniems žmonėms nepa -
tik tų šis filmas todėl, kad jie galvotų,
jog filmas yra per vaikiškas.

Ar verta filmą žiūrėti teatre, ar
geriau išsinuomoti?

Manau, kad šį filmą labai verta
žiū rėti kine, bet jeigu esate taupus,
ne siūlyčiau žiūrėti kino teatre. Galė -
čiau priminti, kad aš mačiau šį filmą
per pirmąją jo rodymo savaitę, tai sa -
lėje buvo nemažai žmonių. Kadan gi
filmo metu nemažai žmoniu tarpu sa -
vyje kalbėjo, būtų buvę smagiau žiū -
rė ti filmą pačiam ar su mažiau žmo -
nių. Duočiau filmui 10 iš 10 taš kų.
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Andrius Kriaučiūnas su pagrindiniu pilotu Dave Hall stovi prie lėktu vo po skrydžio.
Andriaus Kubiliaus asmeninio albumo nuotraukos

Pirmasis skrydis
ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Viskas prasidėjo šeštadienį, ge -
gu  žės 21 d. Tą dieną aš su savo tėvu
va žiavau skristi keturių vietų lėktu-
vu ir tuo užbaigti reikalavimus skau -
tų aviacijos nuopelnų ženkleliui gau -
ti  (angl. merit badge). Važiavome į
aviacijos šventę, kurioje dalyvavo
mū  sų pažįstamas iš mūsų skautų
gru pės. Jis turi savo lėktuvą. Kai mes
ten nuvažiavome, radome savo drau -
gą. Jis kaip tik tuo metu nusileido, to -
dėl mums net nereikėjo laukti, iš kar -
to galėjome skristi. 

Prieš skrendant pirma apžiū rė -
jome visą lėktuvą,  patikrinome spar-
nus, kuro kie kį, te palus, oro spau di -
mą, ratus, langus ir sparnų vairus.
Tik tada įlipo me į lėktuvą. Užvedėme
variklį ir pra dėjome skristi. Man
buvo nauja tai, kad kai esi ant žemės,
reikia ko jomis vairuoti lėktuvą, bet
su vairu – kai esi ore. Kalbant apie
orą. Aš ga vau skraidinti lėktuvą apie
penkias minutes. Man teko  sukti lėk-
tuvą į de ši nę ir į kairę. Pilotas sakė,
kad man sekasi gerai lygiai skristi.

Man buvo labai smagu, bet tėvui – ne -
ramu. Bet ir jis su laiku nusiramino. 

Aš sužinojau, ką visi instrumen-
tai lėktuve reiškia. Buvo labai nau -
dinga ir įdo mu. Užmiršau pasakyti,
kad buvo tik vienas nusileidimo ta -
kas, jis nebuvo  cementinis, bet žolė.
Tada atėjo laikas nusileisti. Nusi lei -
dome saugiai. Tu rė jome saugiai nu -
si leisti, nes kaip ki taip aš galėčiau šį
straipsnį parašyti. Kai nusileidome,
gavome pavalgyti labai skanaus
mais to. 

Aš pa kalbėjau su profesionaliu
lėktuvų pilotu. Jis sakė, kad jam la -
bai patinka jo darbas, jis  net nejau -
čia, kad tai – darbas. Tada pradėjo ly -
ti kaip iš ki biro. Vieni žmonės vis dar
skraidė, tai jie kitur turėjo nusileisti.
Kada jie grįžo, visi plojo. 

Vienas iš įdo miausių dalykų,
kurį matėme, bu vo vienvietis malūn -
sparnis. Buvo ir radijo bango mis (re -
mote controlled) valdomų lėktuvų.
Jie irgi buvo labai įspūdingi. Po to
va  žiavome namo. Kitą dieną pirmą
kartą gavau vai ruoti automobilį. Bet
tai – jau kitas įvykis!

Kadras iš kino filmo.
www.zoiksonline.com nuotr.

Andrius Kriaučiūnas sėdi prie lėktuvo vairo.

Kuri mergaitė nenori būti graži? Joninės Lemont.                 Manto Ivanausko nuotr.

Filmo�,,Kung�Fu�Panda�2”�
aprašymas-įvertinimas

Aplankykite�Balzeko�lietuvių�kultūros�muziejuje�birželio�18�d.�atsi-
dariusią�parodą�vaikų�piešinių�parodos�,,Nepa�laužta�dvasia”�(,,Hope
and�Spirit”).�Paroda�veiks�2�mėnesius.��Visų�vaikų�piešinius�galite
pa�matyti�muziejaus�tinklalapyje�www. balzekasmuseum.org

Ten�pat�veikia�labai�įdomi�istorinė�paroda�,,Smurto�kronika”
Daugiau�informacijos�tel.�773-582-6500.



rė parodyti parodos lankytojams. 
Pamažu veikla plito ir išaugo į

gana nemažą renginį. Besidarbuo -
jant su atsiųstais mo kinių piešiniais
A. Pliopliui kilo su ma nymas su rasti
istorinės medžiagos apie Sibiro kan -
čias Čikagoje. Rengė jas ėmėsi ieškoti
laiškų ir nuotraukų iš Sibiro. Tas ieš -
kojimas nebuvo lengvas. Pir miausia
Audrius nuvyko į S. Budrio fotoar-
chyvą, tačiau ten rado tik penkias
nuot raukėles. Pa de dant Litua nis ti -
nio tyrimo ir studijų centro (LTSC)
darbuotojai Kristi nai Lapie ny tei
pradėjo dairytis Cent ro archy ve. Vi -

sai neti kėtai Kristina atrado dvi dė-
žes ant ku rių buvo už rašyta ,,Si bi-
ras”. Atida rius dėžes pa simatė tie -
siogine žodžio prasme ,,su mesta” me -
džiaga. Pradė jus žiū rė ti ra dinį, pa -
aiškėjo, kad tai kun. Juo zo Pruns kio
surinkta medžiaga, kuri bu vo naudo-
ta Ame rikos lietuvių bibliotekos lei-
dyklos, 1981 m. Čikagoje iš leistoje,
kun. J. Prunskio reda guo toje knygoje
,,Lie tu viai Sibire”. Kuni gas medžia-
gą šiai knygai rinko 10 metų. Žmo-
nės iš viso pasaulio – An g li jos, Aust-
ralijos, Ka na dos, Pietų Ame  ri kos –
siuntė jam nuotraukas, laiš kus. Me-
džiagos susi kaupė daugybė. Dalis K.
Lapienytės ir A. Plioplio LTSC atras-
tos medžiagos jau buvo pa naudota J.
Prunskio knygoje, ta čiau daug jos
liko nepa naudota. Aud rius atrinko
nuot  raukas, padarė jų kopijas, nuko -
pijavo užrašus ki toje nuotraukų pu-
sėje ir nutarė suruošti iš rastos me-
džiagos paro dą.

,,Panaudojome per 200 nuot rau -
kų, kurias žmonės kažkada atsiuntė
giminaičiams ar draugams iš Sibiro.
Radome apie 170 laiškų ir per 100 vo -
kų. Tą medžiagą panaudojome pa ro -
dai. Tikimės, kad  Šiaurės Ameri ko je
dar gyvena sibi rie čių giminės ir
jiems bus įdomu pama tyti šiuos rodi -
nius, – pasakojo apie sumanymą su -
ruošti dar vieną parodą A. V. Pliop-
lys. – Įdomu, kad tarp at siųstų laiškų
buvo ir vaikų rašyti. Štai Šu kių Gra -
ži nutė savo laiške Čikagoje gyvenan -
čiai tetai rašo, kad gavo tetos siųstus

ba tukus, kurie jai labai patinka ir
tin ka, o broliukas gavo pi niginę.  Ji
taip pat džiaugiasi, kad yra antra mo -
kinė antrame skyriuje”. 

Tvarkant rastus archyvus, nu -
tar  ta vieną parodos stendų skirti Šu -
kių šeimai, mat rasti ne tik šios šei -
mos laiškai, bet ir nuotraukos, vie no -
je kurių matome ir visus tris vaikus.
Viename stendų – Adelės Dirsytės
mal  dak nygės ,,Marija, gelbėk mus”
nuot raukos. Gaila, bet pa čios malda -
k ny gės taip ir nepavyko surasti. 

Žmonės siuntė į Sibirą ir siunti -
nius. Likę siuntimo sąskaitos, ku rios
taip pat rodomos parodos lankyto -
jams. Pagal išlikusius adresus nesun -
ku nustatyti, kad siuntiniai bu vo
siun  čiami iš Boston, Chicago ir kitų
vietovių. 

Kun. J. Prunskio knygoje yra iš-
spausdinti 10-ies žmonių prisimini-
mai apie Sibirą. LTSC aptiktose dė-
žėse rastas tik vienos autorės – Albi-
nos Bau  kutės-Mikalauskienės – pri-
si mi ni mų rankraštis. Jis taip pat
rodo mas lankytojams. 

,,Iš visų nuotraukų, kurios iš -
spaus  dintos kun. J. Prunskio knygo-
je, radome tik trečdalį. Taigi, gali me
padaryti išvadą, kad daugybę me -
džiagos, kurią turėjo knygos auto-
rius, kažkur yra. Reikia tikėtis, kad ji
išliko, niekas tos medžiagos neiš me -
tė”, – sakė A. V. Plioplys.

Stenduose rodoma ir dėžėse ras -
ta ištremtųjų kūryba – trumpa su -
kurta pasakėlė, keletas eilėraščių,
su  džiovintas gėlės žiedas iš Sibiro,
du roži niai, padaryti iš duonos, maža
kny gelė iš žėručio, įvairiausi rank -
darbiai, kiti meno darbeliai.

Parodoje lankytojai galėjo susi-
pažinti ir su kita daugybe medžiagos.

Parodai LTSC paskolino stendus,
skirtus matematikos mokytojai iš
Pilviškių Elenai Juciūtei. Ji 10 metų
praleido Sibiro platybėse, kalėjo. Yra
išlikęs jos – kalinės – nu me ris, asme -
ninis tinklelis apsisau goji mui nuo
uodų. Grįžusi į Lietuvą E. Juciūtė vėl
pateko į ka lė jimą, tad turėjo jau kitą
numerį. Emigravusi į JAV, E. Juciūtė
išleido atsiminimų knygą apie Sibiro
gulagą, kuri išversta ir į anglų kalbą.  

,,Kai pradėjome organizuoti pa -
ro dą, prašėme žmonių, kad parašytų
atsiminimus apie Sibirą. Atsiliepė
tik viena moteris – D. Karuzienė, at -
siuntusi savo šeimos istoriją. Tik ra -
dęs archyvuose dėžes supratau, kodėl
atsiliepė tik vienas žmogus. Mat jau
prieš 30 metų gerb. J. Prunskis buvo
viską surinkęs, – sako Audrius. – Iš
LTSC pasiskolinome ir medžiagą apie
žino mos dailininkės Sofijos Riome -
rienės (1885–1972) gyvenimą tremty-
je. Yra išlikę             Nukelta į 14 psl.
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Parodos kuratorius Audrius V. Plioplys (k.), renginio vedėja Sigita Balzekas ir Lenkijos
generalinio konsulo Čikagoje pavaduotojas Robert Rusiecki.

Prasidėjo�renginiai,�skirti�1941�m.�birželio�trėmimų
70-osioms�metinėms�atminti���

Nuo tos nakties, kuomet enka-
vė distai pradėjo masinius lie-
tuvių areštus, praėjo 70 metų.

Ne tik Lietuva, ir užsienyje gyvenan-
tys lietuviai mini šią  datą. Didžiulį
renginių ciklą, skirtą šiai datai pa-
minėti, šeštadienį, birželio 18 d. pra-
dėjo Balzeko lietuvių kul tūros mu-
ziejus, pakvietęs į parodos atidary-
mą. 

Parodą atidarė Sigita Balzekas.
Parodos atidaryme kalbėjo Lietuvos
Respublikos generalinė konsulė
Skaistė Aniulienė, Lenkijos gener-
alinio konsulo Čikagoje pavaduotojas
Robert Rusiecki, savo prisiminimais
dalijosi tremtinė Irena Valaitienė. Po
parodos buvo rodomas dokumentinis
filmas ,,Birželio ledas”, pasakojantis
apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos
naikinimą pirmosios sovietų oku-
pacijos metais ir per 1941 m. birželio
trėmimus.

,,Kaip kilo sumanymas organi -
zuoti tokį parodų ir renginių cik-
lą?” – klausiu parodos sumanytoją ir
ku ra torių  dr. Audrių V. Plioplį?

Audrius sakė, kad jam visada kil-
davo pyktis, jog Šiaurės Amerikoje
gyvenantys žmonės taip mažai žino
apie Stalino baisumus. Amerikie čiai
visiš kai nėra susipažinę su skaudžia
mū sų šalies isto ri ja. Tad jam norė-
josi ne tik paminėti svar bius įvykius,
nulėmusius Lietu vos valstybės liki -
mą, bet ir parodyti, kokias represijas
patyrė lietuviai sovietų ir nacių oku-
pacijų me tu.

,,Be to žinojau ir savo šeimos is -
to riją. Mano prosenelis, abu seneliai
ir viena teta mirė nukankinti enka -
vė distų. Mano senelė Ona Plioplienė
bu vo ištremta į Sibirą. Jai buvo 71-e -
ri. Sibire ji dirbo, kirto medžius, nes
reikėjo išgyventi. Šalia jos dirbo dar
7 mano dėdės ir dėdienės. Už ką juos
ištrėmė? Mirtina jų nuodėmė buvo –
savo ūkio turėjimas, savos žemės
dirbimas. Nukentėjo ne tik mūsų šei -
ma – daugybė žmonių ne tik Lietu vo -
je, bet ir visoje Rytų Europoje paty rė
Sibiro sunkumus. Augdamas Kana -
do je, gy ven damas JAV aš niekada ne -
girdėjau apie šiuos baisumus, ši isto -
rija čia nebūdavo pasakojama. Tas
man la bai nepatiko. Tad dabar, kai
turiu daugiau laiko, o ir artėjant šiai
kraupiai istorijos datai, man kilo
min tis pa pasakoti ir amerikiečiams,
kas buvo daroma su niekuo nekaltais
žmonė mis. Nutariau – užtenka man
plepėti, reikia kažką daryti. Nuėjau
pas Stanley Balzeką, Jr. ir papasako-

jau savo planus. Jis tik pasakė: ‘Da -
rom’. Kelio atgal nebuvo, ir aš pradė-
jau gal voti, nuo ko viską pradėti”, –
pasakoja didelio ir reikalingo rengi -
nio orga ni zatorius A. V. Plioplys. 

Pradžioje A. V. Plioplys buvo su -
manęs organizuoti tik vaikų piešinių
parodą, skirtą Sibiro kančių 70-čiui.
Buvo išsiuntinėti raštai į JAV ir
Kanados lituanistines mokyklas, įdė -
ti skelbimai į laikraščius. Į parodos
rengėjo kvietimą atsiliepė 52 mo ki -
niai, atsiuntę 54 darbus. Darbus at -
siuntė ne tik Čikagoje ir jos apylin kė -
se gyvenantys vaikai. Darbai atkelia-
vo ir iš Rytinės bei Vakarinės JAV pa -
krančių, iš Kanados. Taip gimė vaikų
piešinių paroda ,,Nepalaužta dvasia”
(,,Hope and Spirit”). Parodos kurato-
rius skyrė 500 dol. autoriams premi-
juoti. Autoriai pagal amžių buvo su -
skirstyti į 5 grupes. Vertinimo komi -
si ja – Lai ma Apana vičienė, Da nas
Lap kus ir Magdalena Stankū nie nė – I
vietą skyrė Gloria Vy tui, Austi nui
Tarasevičiui, Aisčiui Sa dauskui, Do -
vui Variakojui ir Viltei Vait kutei.
Kadangi III vietos buvo nu tarta ne -
skirti (,,Kas nori būti trečias”, –
juokėsi, paklaustas ,,ko dėl?”, A. V.
Plioplys), kiekvienoje am žiaus gru -
pėje buvo skirta po dvi II premijas.
Apdovanojimus gavo Gabrielė La di -

kai tė, Aušra Pra nevičius, Matas Les -
kauskas, Matas Ra sikas, Šarūnas Na -
rakas, Beatričė Janickaitė, Pau lius
Gus tys, Lukas Mikulėnas, Laura Jo -
caitė ir Milda Pranskutė. Dalis vaikų
laimėjimus ir dalyvio diplomus atsi -
ėmė renginio metu, o visiems, ku rie
negalėjo atvykti, laimėjimai ir lau -
rea  tų bei dalyvių diplomai bus iš siųs ti
paš tu. Paroda tęsis iki spalio 22 d. 

Visai netikėtai atkeliavo Alek -
san dros Kazickienės lituanistinės
mo kyklos, Riverhead, NY, mokinių
ra  šinė liai apie Sibirą, kuriuos at -
siun tė mokyklos vedėja Neila Bau -
milienė. Juos rengėjai išvertė į anglų
kalbą (vertė Irena Balzekas) ir nuta -

LAIMA APANAVIČIENĖ

Parodos atidarymas. 

Lankytojai susidomėję apžiūrėjo parodą. 
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Energijos suteiks pirmoji žaluma
Vos tik pajuntame šiltesnį vėje-

lio pūstelėjimą, šiltus saulės
spindulė lius, vos tik pradeda

skleistis pirmie ji žiedai, vos tik mus
apgaubia laukų žaluma, pradedame
justi mus užplūstančią naują energi-
ją. Ge gužės, birželio mėnesiais atsi-
randa šviežių žalumynų. Tai – pir-
masis šių me tų natūralių vitaminų
šaltinis. Be vitaminų kiekvienas
augalas turi daugybę kitų puikių sa-
vybių – vieni gali užkirsti kelią vė-
žiui, ateroskle rozei, reumatui, stipri-
na imuninę sistemą, kiti – padeda nu-
mesti svorio, tre ti – paspartina plau-
kų augimą ir t. t.

Tad pats laikas pradėti mėgautis
pirmąja žaluma.

PETRAŽOLĖS

Jau daug kartų rašiau apie pet -
ražoles, bet dar ir dar kartą noriu pri -
mygtinai priminti, kad jas būtina
valgyti, o ne tik naudoti papuošimui
ar sriuboms pagardinti. 

Petražolės stiprina imunitetą vi -
sų pirma dėl didelio vitamino C
kiekio (petražolėse vitamino C dau-
giau negu citrinose), daugybės
bioflanoi dų ir mikroelementų, geri-
nančių organizmo apsaugines reak-
cijas. 

• Stiprina kraujo gamybą. Petra -
žolės turi daug geležies – pagrindinio
kraujo gamybos elemento.

• Užkerta kelią vėžiui. Jose yra
daug seleno – mikroelemento, pade -
dančio pašalinti iš organizmo kance -
rogenus.

• Stiprina potenciją. Turi cinko,
kuris padidina sėklos gamybą.

• Ramina. Magnis, kurio yra pet -
ražolėse, gydo nervus ir nemigą.

• Mažina cukraus kiekį kraujyje.
Petražolėse esantis insulinas sumaži-
na cukraus kiekį kraujyje, todėl šių
žalumynų patartina valgyti sergan -
tiesiems diabetu.

• Kalcis, fosforas, kurių gausu
petražolėse, stiprina kaulus. Ypač tai

aktualu pagyvenusiems žmonėms,
nes su metais jų kaulai ima retėti.

Petražolių sriuba

Reikės: 2 pundelių petražolių, 6
šaukštų alyvuogių aliejaus, 4 supjaus -
tytų svogūnų laiškų, 2 smulkiai sup-
jaustytų česnako skiltelių, 4 dide lių
nuskustų ir supjaustytų bulvių, 6
puodelių vištienos sultinio, pusės puo-
delio grietinėlės, druskos, pipirų.

Petražoles nuplaukite ir nuskin -
kite nuo kotelių lapelius. Kotus sup-
jaustykite. Dideliame puode ant vi-
du tinės ugnies įkaitinkite alyvuogių
aliejų, sudėkite svogūnų laiškus ir
su smulkintus petražolių kotus. Ap -
kepinkite 10 min., tada sudėkite čes-
naką ir bulves. Puodą uždenkite, su -
mažinkite ugnį ir troškinkite dar 8
min. arba kol daržovės suminkštės.
Supilkite sultinį ir virkite dar 10 mi -
 nu čių. 

Tuo metu supjaustykite pusę
petražolių lapų. Likusius lapus 30 se -
kundžių užpilkite verdančiu vande-
niu, jį nupilkite ir perplaukite šaltu
vandeniu. Supjaustytas petražoles
sudėkite į sriubą, pavirkite 2 minu -
tes. Po to elektriniu trintuvu supla -
kite, kol gausite tyrę – sriuba taps
malonios žalios spalvos. Į pagamintą
patiekalą supilkite grietinėlę ir pa -
gardinkite druska bei pipirais.

Bulvių tyrė su petražolėmis

Reikės: 1/2 pundelio petražolių, 2
sv bulvių, puodelio pieno, druskos,
maltų juodųjų pipirų.

Bulves išvirkite. Kol bulvės ver -
da, petražoles su šakelėmis sudėkite į
mažą puodelį, įpilkite pieno ir ant
mažos ugnies virkite 5 minutes, kol
petražolės suminkštės. Viską sudėki -
te į smulkintuvą ir plakite, kol pie-
nas taps ryškiai žalios spalvos. Nu-
koš kite, kad nepatektų petražolių ša-
kelių ir supilkite atgal į puodą. Bul-
ves nukoškite ir sutrinkite. Tada su-

pil kite pieną su petražolėmis ir gerai
išmaišykite. Pagardinkite druska ir
pipirais.

SVOGŪNŲ LAIŠKAI

• Stabdo aterosklerozę. 
• Užkerta kelią vėžiui. Svogūnuo -

se esantis kvercetinas šalina kan-
cerogenus.

• Valo žarnyną. Dėl svogūnuose
esančio didelio pektinų kiekio gerai
išsivalo žarnynas.

• Stiprina imunitetą, nes laiškuo-
se yra didelis kiekis vitamino C.

Omletas su svogūnų laiškais

Reikės: 6 kiaušinių, 2 šaukštų
smulkintų svogūnų laiškų, 2 šaukštų
sviesto, 2 šaukštų pieno, druskos.

Kiaušinius suplakite su pienu,
sumaišykite su pjaustytais svogūnų
laiškais, pasūdykite ir kepkite kaip
paprastą omletą.

RIDIKĖLIAI

• Saugo nuo akmenų susidarymo.
Ridikėliuose esantis garstyčių alie-
jus neleidžia susidaryti akmenims
tul žies pūslėje.

• Padeda atsikratyti nereikalin-
gų kilogramų. Ridikėliuose gausu
auga linių fermentų, padedančių
pasisa vinti baltymus, greitinančių
medžiagų apykaitą. Tai svarbu turin-
tiems ant svorio.

• Suteikia jėgų. Ridikėliai stipri-
na bendrą organizmo savijautą: su -
teikia jėgų, lengvina atsikosėjimą
ser gant bronchitu ir kt. – dėl juose
esančio didelio kiekio kalio, natrio,
magnio, kalcio druskų, geležies, sie -
ros ir fosforo.

Vienų ridikėlių reikėtų valgyti
la bai saikingai, nes juose esančios
aštriosios medžiagos gali sukelti
skran džio ir žarnyno spazmus. Ver -
čiau iš jų pagaminti salotas, pagar -
dintas aliejumi. 

Galima pasigaminti ridikėlių,
agurkų ir špinatų salotas. Kitas  ska-
nus užkandis būtų, jei sumaišy sime
varškę su svogūnų laiškais ir ridi-
kėliais. Viską galite užpilti rūgpie-
niu.

LAPINĖS SALOTOS

• Stiprina imunitetą dėl jose
esan čio vitamino C.

• Gerina kraujo sudėtį.
• Raminamai veikia nervų sis-

temą.
• Skatina šlapimo išsiskyrimą,

šiek tiek laisvina vidurius.
• Padeda sumažinti cholesterolio

kiekį kraujyje.
• Nuo jų greitėja organizmo me-

džiagų apykaita, o tai padeda atsi-
kratyti antsvorio.

Lapinių salotų negalima valgyti
žmonėms, turintiems oksalatinių ak -
menų inkstuose arba polinkį jiems
formuotis.

Parengta pagal ,,Vaistai iš mū-
sų sodo”

MŪSŲ StaLUi

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

Pirmieji ,,Vaiko vartai į mokslą”
savanorių įspūdžiai

,,Savanoris – tai toks žmogutis,
ku ris nešvaisto laiko veltui, sėdėda -
mas prie televizoriaus ekrano bei
krams nodamas traškučius. Jis skiria
savo žinias, laiką, patirtį, energiją
dar bui organizacijoje ir neima už tai
jo kio atlygio” – taip 2004 metais žur-
nale ,,Atei ties” rašė jauni žurnalistai
And rius Baranovas ir Ingrida Dauk -
šai tė. 

Nuo 2011 m. birželio  15 d. vyres-
nių klasių gimnazistai ir ką tik gim-
naziją baigę lietuvių kilmės jaunuo-
liai iš JAV (14 – Čikagos apylinkių
gyventojai, 1 – iš Colorado valstijos)
pradėjo dirbti savanorišką darbą
Lietuvoje. Jie savanoriauja šešiuose
dienos centruose ir lai kinosios glo-
bos namuose, kuriuos lanko rizikos
grupės šeimų jaunimas ir kuriuos
remia organizacija ,,Vaiko vartai į

mokslą”. Jauni savanoriai dalyvauja
centrų užsiėmimuose lauke (kai ne -
lyja) ir viduje. Jie žaidžia, sportuoja,
iškylauja (pėsčiomis, su dviračiais ir
traukiniais), kartu ruošia pietus,
moko, kaip daryti rankdarbius, dali-
jasi žinio mis apie JAV. 

Apie vieną iš pirmųjų savanorys-
tės dienų savanorė Vija ra šė: ,,Kai
pagalvoju apie šią dieną, la bai įstrigo
mintis, kaip visi vaikai tiek nori
atskiro dėmesio, ir jį bandys gauti.
Keli supyksta, kad mes su jais pažais-
tumėm, o keli tik labai maloniai
prisilipdo prie mūsų.” 

Du šių metų sava noriai jau yra
treti šeimos nariai, iš va žiavę būti
savanoriais Lietuvoje, kiti – antri,
dar kiti – ankstesnių savanorių gimi -
naičiai ar draugai. Savanorystė – tai
,,užkrečiama liga”...

Savanoris Kovas Kulbis iš Čikagos su dienos centro ,,Šaltinėlis" jaunu gyventoju ir cen-
tro vadove išvykoje į Pal. Jurgio Matulaičio gimtinę.
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Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Krepšinio aistruolių patogumui –
jiems skirta interneto svetainė

Alanta (ELTA) – Ilgąjį Joninių
savaitgalį Alantoje (Molėtų r.) vyks
tradicinis ,,Santaros-Šviesos” suva-
žiavimas, kasmet suburiantis įvai-
raus amžiaus ir patirties intelektua-
liąją Lietuvos ir išeivijos visuomenę. 

Šių metų suvažiavime išskirtinis
dėmesys skiriamas rašytojo, Nobelio
premijos laureato Česlovo Milošo
mąstymams, Lietuvos ir jos kaimy-
nių santykiams, istorijos ir kultūros
įvykiams, iškilių asmenybių idė-
joms šiandienos svarstymų aplinko-
je. Č. Milošo lietuviškuosius konteks-
tus praskleis literatūrologai profe-
sorė Viktorija Daujotytė ir Mindau-
gas Kvietkauskas. Lietuvos ir jos kai-
mynių – Baltarusijos, Ukrainos, Len-
kijos – dabarties santykius aptars
Lietuvos ir minėtų šalių intelektua-

lai. Literatūrologijos profesorė Vio-
leta Kelertienė (JAV) analizuos rašy-
tojo Ričardo Gavelio romanus, isto-
rikė Ingė Lukšaitė apžvelgs moksli-
ninkės Marijos Gimbutienės veiklą
per tėvynės ieškojimo prizmę, literatū-
rologas Kęstutis Nastopka aptars Al-
girdo Juliaus Greimo svarbą Lietuvai. 

Suvažiavime bus kalbama ir apie
intriguojančius viduramžių Lietuvos
istorijos klausimus. Apie muziejus ir
teatrą šių laikų krizės kultūroje kal-
bės vilniečiai menotyrininkai Skaid-
ra Trilupaitytė ir Vaidas Jauniškis.
Susirinkusieji bus kviečiami daly-
vauti ir poezijos, muzikos vakaruose.
Č. Milošo poezijos vakare rašytojo
nobelisto eiles skaitys lietuvių ir len-
kų poetai ir literatūrologai, vyks fil-
mų apie Č. Milošą peržiūros. 

Sirija nepritaria Europos Sąjungos planams

Vilnius (ELTA) – 2011 metų Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatui
(,,EuroBasket 2011”) besirengiantys
Lietuvos ir užsienio krepšinio gerbė-
jai svarbiausia informacija nuo šiol
gali dalytis internetu. ,,EuroBasket
2011” organizacinis komitetas prista-
tė internetinę sirgalių svetainę fan-
space2011.com, kuri bus pasiekiama
ne tik kompiuteriais, bet ir išmaniai-
siais telefonais.

,,Tai – naujiena ne tik Europos
krepšinio čempionatų, bet ir apskri-
tai sporto renginių istorijoje. Šia
naujove Lietuva parodys, kad ji pir-
mauja Europoje ne tik pagal švieso-
laidinį internetą, bet ir sporto naujo-
ves IT srityje”, – sakė ,,EuroBasket
2011” organizacinio komiteto direk-
torius Mindaugas Špokas.

Svetainėje fanspace2011.com pa-
teikiama svarbiausia informacija –
nuo virtualių žemėlapių, miestų pla-
nų iki galimybės  matyti, kur renkasi
ir ką veikia tos pačios rinktinės ger-
bėjai. Svetainėje pateikiama išsami
informacija apie arenas, varžybų
tvarkaraščius, visuomeninį trans-
portą, barus, restoranus, apgyvendi-
nimo vietas. Bus pateikiama infor-
macija apie lankytinas vietas, pra-
mogas, čempionato organizatorių ak-
cijas. Rugpjūčio pradžioje svetaine,
kurioje informacija pateikiama lietu-
vių ir anglų kalbomis, bus galima
naudotis jau ir mobiliaisiais telefo-
nais. Tai nebus laikinas projektas –
juo labai susidomėjo ,,FIBA Europe”
ir kitas Europos pirmenybes ren-
giantys slovėnai. 

Damaskas (BNS) – Sirija nieki-
niu laiko Europos Sąjungos (ES) ne-
pritarimą prezidento Bashar al-As-
sad paskelbtoms pertvarkoms ir tei-
gia, kad Europa nori šalyje pasėti su-
maištį. Sirija grasino nusisuksianti
nuo Europos ir prašysianti paramos
iš kitų šalių.

Sirijos užsienio reikalų minist-
ras Walid al-Moualem dar teigė esąs
įsitikinęs, kad, nepaisant didėjančio
tarptautinės bendruomenės spaudi-
mo Sirijai, šalyje nebus nei karinio
užsienio įsikišimo, nei tokios ne-
skraidymo zonos, kokią NATO įvedė
Libijoje.

ES valstybės narės birželio 21 d.
praplėtė Sirijai taikomus apriboji-
mus, į kuriuos įtraukė keturias su
ginkluotomis pajėgomis susijusias
įmones ir naujų žmonių, susijusių su
protestuotojų prieš vyriausybę rep-
resijomis.

,,ES pareigūnų atsakas į prezi-
dento B. al-Asad kalbą atskleidžia,
kad jie turi planą, kurio ketina lai-
kytis, – pasėti Sirijoje nesantaiką ir
sumaištį, – sakė W. al-Moualem. – Pa-
miršime, kad Europa egzistuoja,
kreipsimės į rytus, į pietus ir visomis
kitomis kryptimis. Europa nėra visas
pasaulis. Sirija išliks nepalaužiama.”

Maskva (BNS) – Rusijos užsie-
nio reikalų ministerija pareiškė ne-
pasitenkinimą, kad JAV karinių jūrų
pajėgų kreiseris ,,Monterey”, apgink-
luotas balistinių raketų gynybine sis-
tema ,,Aegis”, įplaukė į Gruzijos Ba-
tumio uostą.

Maskva pavadino JAV karinio
laivo atplaukimą į Gruziją, su kuria
Rusija 2008 m. kariavo penkių dienų
karą dėl separatistinės Pietų Oseti-
jos, ,,demonstratyviu” ir pareiškė,
kad ,,tokie veiksmai kertasi su da-

bartiniu Rusijos ir Amerikos santy-
kių pobūdžiu”.

,,Monterey” įplaukė į Juodąją jū-
rą birželio pradžioje, jis dalyvavo
bendruose Ukrainos ir NATO gink-
luotųjų pajėgų kariniuose moky-
muose ,,Sea Breeze”. Tuo tarpu JAV
ambasada Gruzijoje pareiškė, kad
kreiseris atvyko į Juodąją jūrą daly-
vauti ,,bendruose kariniuose moky-
muose su keliomis Juodosios jūros
regiono šalimis”.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje atidarytas pirmasis modernus farmacinis sandėliavimo ir
logistikos centras Lietuvoje ,,Entafarma”. Į farmacinių logistikos sandėlių statybą
investuota 12 mln. litų. Artimiausias modernumu prilygstantis farmacinės logisti-
kos centras yra tik Vokietijoje. ,,Entafarma” farmacinės logistikos paslaugas jau
teikia Lietuvos prekybininkams bei gerai žinomiems užsienio farmacinės rinkos
dalyviams ,,Stada”, ,,Astellas Pharma” ir kitiems, šiuo metu yra deramasi ir su ke-
liais stambiais tarptautiniais klientais. 8,000 kv. m. ploto patalpose vaistiniams
preparatams laikyti skirta 10,000 paletinių vietų. Centre įrengti specialūs trijų ly-
gių apsaugos sandėliai narkotiniams ir psichotropiniams vaistams laikyti, bus
nuolat palaikoma kambario temperatūra. Netrukus ,,Entafarma” žada dar išplėsti
teikiamas paslaugas ELTA nuotr. – ,,Entafarma” direktorius Tauras Endriukaitis. 

,,Santaros-Šviesos” suvažiavimas –
su Č. Milošo ženklu

Vilnius (ELTA) – Panevėžio sta-
tybos trestas (PST) sutiko nutraukti
sutartį dėl Valdovų rūmų statybų.
,,Sandėrio dalyviai yra Pilių direkci-
ja ir UAB ‘Papėdė’”, – sakė kultūros
ministras Arūnas Gelūnas. Pasak jo,
sutartyje yra įrašyti darbai, kuriuos
PST būtinai turi prieš pasitraukda-
mas atlikti, bet ten nėra nurodyta,
kiek už tuos darbus bus mokama.  A.
Gelūno teigimu, tai, kad iš anksto ne-
būtų nurodomos darbų kainos, ku-
rios būtų lygios 2008 m. kainoms, bu-
vo viena iš svarbiausių sutarties nu-
traukimo sąlygų. 

Ministras neatmeta galimybės,

kad PST gali pareikalauti atlyginti
nuostolius už laikotarpį, kai dėl juri-
dinių neaiškumų visos lėšos buvo
,,įšalusios” ir valstybė nevykdė savo
įsipareigojimų. A. Gelūnas neatmeta
galimybės, kad konkursas likusiai
projekto darbų daliai bus skelbiamas
dar nebaigus atlikti būtiniausių dar-
bų, kaip ir to, kad konkursą gali vėl
laimėti PST. Ministras teigė, kad yra
dedamos visos pastangos, jog Valdo-
vų rūmai būtų baigti iki Lietuvos pir-
mininkavimo Europos Sąjungai 2013
m.  Pasak A. Gelūno, iki šiol už dar-
bus Valdovų rūmuose PST sumokėta
maždaug 262 mln. litų.

PST sutinka nutraukti sutartį 
dėl Valdovų rūmų statybų

Vilnius (KAM info) – Tarptauti-
nes pratybas „Gintarinė viltis 2011”
Pabradės poligone stebėjo Vyriau-
sioji šalies ginkluotųjų pajėgų vadė,
šalies prezidentė Dalia Grybauskai-
tė, krašto apsaugos sistemos vadovy-
bė ir kiti atvykę svečiai. 

Šalies vadovė ir kiti svečiai ste-
bėjo Lietuvos ir Suomijos karių paro-
domąją programą. Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto nariai,
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las majoras Arvydas Pocius, JAV
Pennsylvania nacionalinės gvardijos
vadas generolas majoras Wesley E.
Craig, Lietuvos kariuomenės pajėgų
vadai, pratybose dalyvaujančių šalių
gynybos atašė, ambasadoriai, žinia-
sklaida turėjo galimybę aplankyti ir
vieno iš dviejų pratybose dalyvaujan-
čių tarptautinių batalionų stovykla-
vietę, susipažinti su karių gyvenimo
sąlygomis, medicininiu aprūpinimu. 

Pratybų dalyvius ir svečius pa-
sveikino šeši JAV karinių oro pajėgų
naikintuvai F-16,  rikiuote praskridę
virš Pabradės poligono. Šie naikintu-
vai yra JAV KOP parodomosios gru-
pės „Thunderbirds” nariai. Į Lietuvą
jie atskrido iš Suomijos, kur buvo su-
rengę pasirodymą. Renginio pabaigo-
je D. Grybauskaitė drauge su Lietu-
vos kariuomenės vadu gen. mjr. A.
Pociumi ir kitais svečiais ragavo ka-
reiviško maisto davinį. 

Nuo birželio 13 d. tarptautinėse

pratybose „Gintarinė viltis 2011” da-
lyvauja daugiau kaip 2,000 karių ir
civilių iš devynių valstybių: septynių
NATO šalių narių – Estijos, JAV, Ka-
nados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir
Norvegijos bei dviejų NATO Partne-
rystės taikos labui programoje daly-
vaujančių šalių NATO partnerių –
Gruzijos ir Suomijos. Įvairiose praty-
bose Lietuvai atstovauja apie 1,600
karių. Pasak šalies vadovės, didžiau-
sios Baltijos šalyse pratybos rodo,
kad Lietuva yra aktyvi valstybė, ly-
giavertė organizacijos narė.

Tarptautines pratybas stebėjo 
ir prezidentė D. Grybauskaitė

Maskva reiškia nepasitenkinimą

Pratybos Pabradės poligone. 
lrytas nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S
Londonas (vz.lt) – Jungtinės Kara-

lystės dainininkas, kompozitorius ir
dainų kūrėjas Elton John iš vieno žy-
miausių Lietuvos fotografų Antano Sut-
kaus įsigijo 1959 m. nuotrauką „Mara-
tonas Universiteto gatvėje”. A. Sutkus
juokavo, jog turbūt tokia naujiena at-
rodo kaip pokštas, tačiau patvirtino,
jog tai yra tiesa. Jis pabrėžė, jog E.
John yra jo mėgstamas dainininkas ir
rimtas kolekcionierius. „Šiais metais
mano darbų parodos su pasisekimu
vyko Paryžiuje ir Tulūzoje, 11 mano
nuotraukų ir vienas puslapis teksto bu-
vo atspausdinta tarptautiniame ‘Ama-
zing’ žurnale. Tarp tų 11 nuotraukų bu-
vo ‘Maratonas universiteto gatvėje’. E.
John pasižiūrėjo, jam patiko, tada jis
kreipėsi į galeriją ir nupirko iš jos nuo-
trauką”, – pasakojo A. Sutkus.

1999 m. įkurta UAB ,,Saerimner”,
vos per kelerius metus tapusi didžiau-
sia kiaulių augintoja Baltijos šalyse ir
dideliu galvos skausmu gyventojams
dėl tokios kaimynystės, sulaukė Pa-
saulio banko (PB) investicijų. Bankui
priklausanti Tarptautinė finansų kor-
poracija (TFK) įsigijo 20 proc. bendro-
vės ,,Saerimner” valdančios Danijos
holdingo ,,Idavang” akcijų. Gautas lė-
šas ,,Idavang” panaudos verslo plėtrai
Rusijoje. Pasak Lietuvoje veikiančios
UAB ,,Saerimner” vadovo Claus Balt-
sersen, PB investuoja tik į jo griežtus
aplinkosauginius, socialinės atsako-
mybės, gyvūnų gerovės ir finansinio
patikimumo reikalavimus atitinkan-
čius verslus.

***
Gamtinės dujos iki naujo šildymo

sezono pradžios gali pabrangti 30 proc.
Nuo 2005 m. iki šios dienos dujos pa-
brango 3,6 karto. Šiuo metu bendrovė
,,Gazprom” dujas Lietuvai parduoda
brangiausiai iš visų ES valstybių.
Anot žinovų, būtina dėti visas pastan-
gas, kad Lietuvos šilumos ūkis pereitų
nuo brangių gamtinių dujų prie bio-
kuro – šiuo metu šiluma pigiausia tuo-
se miestuose, kuriuose plačiai naudo-
jamas biokuras. Kitas svarbus žings-
nis, kuris leistų mažinti gyventojų iš-
laidas šildymo paslaugoms – senų dau-
giabučių namų remontas. 

***
Lietuvos ambasadorius Indijoje

Petras Šimeliūnas teigia, jog Europos
Sąjungos investicijos į Indiją didėja,
taigi, norintiems uždirbti pinigų Azi-
joje, reikėtų ten investuoti. Indija pa-
gal vartojimo rodiklius užima pirmą
vietą pasaulyje, šioje rinkoje dar daug
neužimtų nišų, todėl galima jai siūlyti
savo gaminius. Pasak žinovų, 2050 m.
Indija turėtų tapti trečia pagal dydį pa-
saulio ekonomika po JAV ir Kinijos.
Lietuva yra vienintelė iš Baltijos šalių,
turinti ambasadą Indijoje, nuo 2009 m.
mūsų šalyje veikia Indijos ir Baltijos
prekybos rūmai.

***
Seimas priėmė pataisas, kurio-

mis sugriežtinta baudžiamoji atsa-
komybė už kyšininkavimą. Baudžia-
mojo kodekso pakeitimais patikslin-
tos nuostatas dėl kyšininkavimo, pa-
pirkinėjimo ir prekybos poveikiu,
griežtinant atsakomybę už šiuos nu-
sižengimus. Pataisoms įsigaliojus,
valstybės tarnautojas, savo ar kitų

naudai pažadėjęs ar susitaręs priimti
kyšį arba reikalavęs duoti kyšį, taip
pat priėmęs kyšį bus baudžiamas
bauda arba sulaikymu, arba laisvės
atėmimu iki 5 metų. Iki šiol už tokius
veiksmus baudžiama teisės dirbti
tam tikrą darbą atėmimu arba lais-
vės atėmimu iki 4 metų.

***
Lietuvoje laikraščius arba žur-

nalus prenumeruoja 23 proc. gyven-
tojų, kurių didesnė dalis renkasi vie-
tos, o ne nacionalinius leidinius, ro-
do rinkos tyrimų bendrovės ,,Rait”
atlikta apklausa. Per metus prenu-
meruojančių leidinius gyventojų da-
lis sumažėjo – pernai kovo mėnesį at-
liktos apklausos duomenimis, bent
vieną leidinį prenumeravo 28,6 proc.
gyventojų. 2006 m. leidinius prenu-
meruojančių gyventojų dalis viršijo
40 proc. Žiniasklaidos leidinius šie-
met dažniau prenumeruoja 65–74 me-
tų apklaustieji, asmenys, įgiję aukš-
tąjį išsilavinimą, ir kaimo vietovėse
gyvenantieji. 

***
Lietuviai yra linkę taupyti di-

desniems pirkiniams, latviai – senat-
vei, o estai – vaikams, atskleidė nau-
jausias ,,Swedbank” Asmeninių fi-
nansų instituto Baltijos šalyse tyri-
mas. Jo duomenimis, daugiausia san-
taupų turi Estijos, o mažiausiai – Lat-
vijos gyventojai. Lietuviai pagal san-
taupas yra per vidurį, tačiau visose
trijose šalyse sukauptos sumos dau-
geliu atveju nesiekia 1,000 eurų. Lie-
tuviai yra linkę didesnes sumas tau-
pyti grynais pinigais, o estai dažniau
naudojasi pažangiomis investavimo
priemonėmis. Tačiau pinigų trūku-
mą visų trijų šalių gyventojai nurodo
kaip pagrindinę priežastį, dėl kurios
netaupoma būtent dabar.

***
Europos statistikos agentūra tei-

gia, kad neturtingiausios ES šalys
yra Bulgarija, Rumunija, Latvija,
Lietuva ir Lenkija. Pagal bendrąjį vi-
daus produktą (BVP) vienam gyven-
tojui turtingiausia Bendrijos šalimi
laikoma Liuksemburgas. Vienam
Lietuvos gyventojui tenka apie 58
proc. ES vidurkio, ir tai ketvirtas re-
zultatas nuo galo. Tačiau gera žinia ta,
kad per metus Lietuvos rezultatas 5
proc. pagerėjo ir priartėjo prie geriau-
sio – 2008 m. – rezultato, kai vienam
lietuviui teko 62 proc. ES vidurkio.

Euro zonos skolų krizė gali mesti
šešėlį ant palyginti šviesaus ekonomi-
kos augimo scenarijaus ne tik šiame re-
gione, derybų dėl pagalbos Graikijai
įkarštyje pareiškė Tarptautinis valiu-
tos fondas (TVF). Pasak TVF, euro zo-
nai, kuriai jis numato 2 proc. BVP prie-
augį šiemet, reikia aiškaus ženklo, kad
jos narėms bus užtikrinta apsauga bei
stabilumas, kad ir kas nutiktų. Fondas
patarė Europos centriniam bankui,
kad šis keltų palūkanų normas „tik
laipsniškai”. Europos šalių vyriausy-
bės nesusitarė dėl paskolų išmokėjimo
Graikijai, taip dar labiau sustiprinda-
mos spaudimą Graikijos premjerui
spartinti valstybės išlaidų karpymą ir
turto privatizavimą. 

***
Per daržovių krizę Olandijos dar-

žovių sektorius patyrė apie 200 mili-
jonų eurų nuostolių. Visos Europos
ūkininkų patirtiems nuostoliams at-
lyginti Europos Sąjungos (ES) žemės
ūkio ir kaimo plėtros komisaras Da-
cian Ciolos pažadėjo 210 mln. eurų.
Sumažėjęs vartojimas visoje Euro-
poje atnešė daržovių augintojams ir
pardavėjams labai didelių nuostolių,
nes daugiau nei 70 proc. produkcijos
yra eksportuojama. Viena iš didžiųjų
produkcijos pirkėjų – Vokietija, kri-
zės laikotarpiu daržovių eksportas į
šią šalį sumažėjo labai ženkliai: agur-
kų tiekimas sumažėjo 90 proc., pomi-
dorų – 75 proc., paprikų – 50 proc. Di-
delio poveikio turėjo ir visoje Euro-
poje apie 24 proc. sumažėjęs daržovių
vartojimas.

***
Pelenų debesis iš Čilės Pujehujės

ugnikalnio Anduose vėl sukėlė su-
maištį Australijos oro uostuose. Pra-
ėjusią savaitę buvo sutrikdyti dešim-
tys tūkstančių skrydžių. Pelenų debe-
sis, kuris jau buvo pasitraukęs, šiuo
metu vėl grįžo virš Australijos terito-
rijos. Buvo uždarytas Adelaide oro
uostas, atšaukti skrydžiai iš Canber-
ra ir Sidney. Australijos oro linijos
pranešė, kad per daug pavojinga lėk-
tuvams leisti skristi, nes pelenų de-
besis vėl apgaubė Australiją. 

***
Japonijos vyriausybė uždraudė

vartoti žaliąją arbatą iš kai kurių
šalies vietovių. Nustatyta, kad radio-
aktyvaus cezio kiekiai arbatos lapuo-
se viršija leistiną normą. Tai di-
džiausia krizė per amžiais skaičiuo-
jamą šalies arbatos auginimo istori-
ją. Žalioji arbata, kuri siunčiama
aukštos klasės pirkėjams JAV ir Eu-
ropoje, glaudžiai siejama su Japoni-
jos tautiniu charakteriu. Žalioji ar-
bata vis dar yra nacionaliniu šalies
gėrimu, tačiau net ir Japonijos varto-
tojai po pastarųjų žinių ne taip no-
riai vartoja žaliąją arbatą. 

***
Ukrainai dar reikia 215 mln. JAV

dol., kad būtų užbaigta Černobylio
atominės elektrinės sarkofago staty-
ba. Šalis jau gavo 143 mln. JAV dol.,
šios  lėšos leis pradėti naujo apsaugi-
nio sarkofago statybas. Darbus nu-
matoma baigti 2015 m. Ukraina vilia-
si, kad jai padės Europos Sąjungos ir
Didžiojo aštuoneto (G8) valstybės.
Sritis aplink Černobylio atominę

elektrinę, maždaug 150 km nuo sosti-
nės Kijevo, tebėra stipriai užteršta
nuo Černobylio katastrofos, įvyku-
sios prieš 25 metus. Per pastaruosius
16 metų Ukraina stengėsi surinkti lė-
šų naujo elektrinės sarkofago staty-
bai. Bendra reikalingų atlikti darbų
suma siekia maždaug 2,2 mlrd. JAV
dol.

***
Baltijos jūros dugne po vandeniu

baigti 1,224 km ilgio „Nord Stream” du-
jotiekio pirmosios linijos dalių sujun-
gimo darbai. Ši linija vėliau bus pri-
jungta prie dujotiekio atšakų Rusijos ir
Vokietijos pakrantėje, o dujos vamzdy-
nu pradės tekėti paskutinį 2011 m. ket-
virtį.  Iki 2012 m. pabaigus tiesti abi
„Nord Stream” linijas, dujotiekiu į Eu-
ropą bus galima tiekti 55 mlrd. kub.
metrų dujų per metus. Baltijos jūros
vamzdynas bent iki 2015 m. bus vienin-
telis naujas dujų tiekimo į Europą
maršrutas, kuriuo per metus galima
transportuoti daugiau nei 10 mlrd. kub.
metrų dujų.

***
Didžiausią pasaulyje prekybos tin-

klą valdanti ,,Wal-Mart” JAV Aukš-
čiausiąjį Teismą pasiekusioje byloje
dėl moterims mokamų atlyginimų iš-
kovojo svarbią pergalę ne tik jai, bet ap-
skritai JAV veikiančiam verslui. Nuo
šiol Valstijose teikti grupinius ieški-
nius prieš įmones gali būti sunkiau.
Ginčas tarp prekybos tinklo ir jame
dirbusių (-čių) moterų kilo dėl mažes-
nių nei vyrams mokamų atlyginimų. Į
ieškovų gretas iš viso įsitraukė apie 1,5
mln. ,,Wal-Mart” darbuotojų, kuriems
teisme atstovavo grupė kitų darbuoto-
jų. Britų dienraštis ,,The Financial
Times” pažymi, kad bylos baigtis yra
ypač svarbi visam verslui, nes JAV
Aukščiausiasis Teismas, kuris veikia
ir kaip bendrosios kompetencijos, ir
kaip Konstitucinis Teismas, pirmą kar-
tą per daugiau nei dešimtmetį nagri-
nėjo grupiniam ieškiniui bei atsto-
vams taikomus reikalavimus.

JAV greito maisto restoranų tinklas
„Burger King“ paleido reklaminę tele-
vizijos kampaniją, siūlančią nemoka-
mai gauti mėsainių – tereikia nepaliau-
jamai per TV žiūrėti į ant grotelių besi-
sukantį mėsainį ,,Whopper”. Kas kelias
ar keliolika minučių ekrane pasirodo
siūlymas paspausti televizijos pultelio
mygtuką, tai padarius, į mėsainį reikia
žiūrėti dar 5 minutes ir po to galima
gauti jį nemokamai. Vidutiniškai per
pusvalandį įmanoma laimėti 3 mėsai-
nius. Kampanija rodoma per interakty-
vios televizijos ,,DirecTV” kanalą
,,111”. Kuponai su laimėjimu išsiun-
čiami paštu. Tai nebe pirma bendrovės
kampanija, kurios metu įtraukiama
masės žmonių. 
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Rašytojo A. Vaičiulaičio atminimas – gyvas

Birželio 23-ąją sukanka 105 me-
tai nuo Lietuvos diplomato, ra-
šytojo, vertėjo Antano Vaičiu-

laičio (1906–1992) gimimo. Labiausiai
savo roma nu „Valentina’’ žinomas
rašytojas – vienas ryškiausių krikš-
čioniškojo humanizmo atstovų lietu-
vių litera tūroje, kuris savo rašymo
stiliumi primena Jurgį Savickį bei
Henriką Radauską ir atstovauja
brandžiai ir laisvai nepriklausomos
Lietuvos me ninei kultūrai.

O prasidėjo viskas Sūduvos kraš -
te, Didžiųjų Šelvių kaime visai netoli
Vilkaviškio, kur rašytojas gimė gau-
sioje šeimoje ir praleido vaikystę.
Aštuonerius metus jis mokėsi Vilka -
viškio „Žiburio’’ gimnazijoje, čia pra -
dėjo rašyti poeziją, 1927 m. Kauno
universitete pradėjo studijuoti lietu-
vių ir prancūzų kalbas ir literatūrą,
taip pat pedagogiką, psichologiją.
Dėstė Kauno jėzuitų gimnazijoje, bet
mokytojo darbas netraukė, tad išvy -
ko gilinti studijų į Prancūziją, Gre -
noblio ir Sorbonos universitetus. 

Grįžęs į Lietuvą 1938–1940 m. dir -
bo ELTA agentūroje, o 1940 metų pra -
džioje tuometis Lietuvos užsienio
reikalų ministras Juozas Urbšys iš -
siun tė A. Vaičiulaitį į diplomatinę
tar nybą Lietuvos atstovybėje Vatika-
ne. Netrukus prasidėjusi Lietuvos
okupacija užkirto kelius į Tėvynę –
Lie tuvon jis vėl grįžo tik 1979 metais. 

Tų pačių 1940 metų gruodį jis
persikėlė į Jungtines Amerikos Vals -
tijas, čia dėstė Mariannapolis kolegi-
joje Thompson mieste, Fordham Uni -
versity New York studijavo anglų ir
amerikiečių literatūrą. Nuo 1951 iki

1976 metų jis dirbo „Amerikos balso’’
lietuvių skyriuje, 1950–1964 metais
redagavo žurnalą „Aidai’’. Parašė ne
tik jį išgarsinusią „Valentiną’’, bet ir
nemažai novelių, pasakų vaikams,
eilėraščių. Mirė 1992 metais Wa-
shing ton, DC 1999 metais jo palaikai
sugrį žo į gimtąją Vilkaviškio žemę.

Prieš penkerius metus, kai buvo
minimos rašytojo 100-osios gimimo
metinės, į Lietuvą iš JAV sugrįžo
visa jo giminė – trys dukros Danutė
Nourse, Joana Buivys ir Aldona
DeBold su šeimomis. Tada jo tėviškė-
je Didžiuosiuose Šelviuose buvo ati-
dengtas paminklinis akmuo ir pradė-
ta tradicija kasmet rengti literatūros
ir piešinių konkursus A.Vaičiulaičio
kūrybos temomis. Taip rašytojo at-
mi nimą norėjo įamžinti jo žmona
Joana bei dukros. 

„Gimtoji žemė ilgisi ir savo šir-
dyje tavęs didžiai pasigenda’’ – tokia
bu vo šių metų kūrinių tema. Kon-
kurso darbų pateikiama vis daugiau
– pernai jų buvo 47, šiemet – 105: 99
kū rinius pateikė mokiniai iš 9 rajono
mokyklų, dar šešis literatūros kūri -
nius – suaugusieji. Trims pirmosios
vietos nugalėtojams buvo įteiktos
pre mijos po 100 JAV dolerių, o šalia
Vaičiulaitynės gyvenantis dešim-
tokas Justas Totoraitis, dėl ligos be si -
mokantis namuose ir pro savo langus
nuolat matantis rašytojo gimtinę, už
savo piešinį gavo asmeninę rašytojo
dukters Danutės dovaną – mobilųjį
kompiuterį „iPad’’. 

Vaičiulaitynėje dabar gyvena
rašytojo artimieji – jo sūnėnas Juo-
zas Stoškus su šeima, iš Vilniaus čia
dažnai atvažiuoja ir dukterėčia, An-
tano Vaičiulaičio tėviškės fondo di-

rektorė Zita Rimkuvienė. Prieš tre-
jus metus įsteigtas fondas siekia su-
kaupti pi nigų tėviškės pastatų re-
montui, nes gyvenamasis namas jau
visai sukiu žęs, būtina atnaujinti se-
nąją klėtelę, kur rašytojas ne kartą
nakvojęs, taip pat senovinį tvartą. 

„Reikėtų surinkti bent 100,000 li-
tų, kad galėtume rengti projektą Eu-
ropos Sąjungos lėšoms gauti. Pini gų
gauname iš aukojamų gyventojų pa-
jamų mokesčio 2 procentų, yra ir
šiek tiek rėmėjų. Fondą parėmė ir ži-
nomi Amerikos lietuviai Juozas ir
Aleksandra Kazickai, kurie yra Joa -
nos Vaičiulaitytės krikštatėviai’’, –
pasakojo fondo direktorė.

Lietuvoje A.Vaičiulaitis lankėsi
1979 metais, po to dar buvo sugrįžęs
1986 ir paskutinį kartą – 1988 metais,
per Jonines. Pirmą kartą 1979 metais
Lietuvą aplankė ir jo dukra Danutė
Nourse, šįsyk vėl atvykusi į tėvo gim -
tąjį sodžių. Ji vos sulaikė ašaras, kai
renginio metu aktorė Violeta Micke -
vičiūtė jautriai perskaitė A. Vaičiu -
laičio eilėraštį „Lopšinė Danutei’’.

„Tėvelis buvo nuostabus ir labai
švelnus žmogus. Man ši jo tėviškė –
pati brangiausia vieta pasaulyje, ir
nors visi artimiausi žmonės jau iške-
liavo iš čia, nors labai spaudžia širdį
grįžus, bet esu labai laiminga. Įam -
žindami tėvelio atminimą, gausų jo
archyvą – 15,000 vienetų perdavėme
Maironio literatūros muziejui, tęsia-
mi jo kūrybinio palikimo tyrinėji-
mai, vyksta šie literatūros ir piešinių
konkursai gimtinėje, veikia fondas,
kaupiantis pinigus tėviškei sutvar -
kyti, be to, kas dveji metai teikiama
premija už noveles, išspausdintas
‘Metų’ žurnale’’, – pasakojo „Drau -

gui’’ D. Vaičiulaitytė-Nourse.
New Jersey valstijoje gyvenanti

rašytojo dukra dirba Seton Hall Uni -
versity katalikiškų studijų centro
programų vadove. Ji baigė anglų lite -
ratūros ir prancūzų kalbos studijas.
Prancūzų kalbą mėgo ir puikiai mo -
kėjo jos tėvas, šią kalbą studijavo ir
jos dukra, kurios vardas – Valentina.
Abi kitos rašytojo dukros Joana ir
Aldona taip pat dirba pedagoginį
darbą Maryland valstijoje, Baltimore
mieste.

„Tėtis buvo tikras Renesanso
žmogus. Kai dar aš buvau vaikas, ste-
bėdavausi, kad jis dažnai sėdi, skaito
arba rašo, klausosi muzikos. Jis gy-
ve no idėjomis, kūryba buvo jo pa-
šaukimas. Man gražiausi jo kūriniai
– ro manas ‘Valentina’ ir poezija.
Santy kiai tarp jo ir mano mamos bu-
vo idealūs, o jei mane reikėdavo už ką
nors pabarti, tą atlikdavo mama –
tėtis nėra net balso pakėlęs’’, – pa-
sakojo rašytojo dukra.

Trumpam atvykusi į Lietuvą, ji
turi daug darbų – rūpinasi ne tik tė -
vo, bet ir diplomato Stasio Lozoraičio
bei jo žmonos Danielos atminimo
įamžinimu. Ši šeima buvo labai arti-
ma Vaičiulaičiams, D. Nourse yra
 dirbusi Lietuvos ambasadoje Washing-
 ton, DC kartu su S. Lozoraičiu, arti-
mai bendravo su D. Lozoraitiene.
Viešnios ir kitų jos bendraminčių
rūpesčiu Kauno Vytauto Didžiojo
universitete įsteigtos tarptautinių
santykių ir diplomatijos magistro
studijos, kurias baigė jau apie 100
jaunuolių. 

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ,,Draugo” bendradarbis.

Konkurso nugalėtojai ir rengėjai.

Senoji klėtelė.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rašytojo ir jo žmonos amžinojo poilsio vieta Vilkaviškio kapinėse.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Dukterėčia Z. Rimkuvienė (k.) ir dukra D.
Nourse rūpinasi rašytojo atminimo įam-
žinimu.
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DantŲ gyDytojai

Įdomu, jog pasaulinė ekonominė
krizė neaplenkė ir kelionių agentū-
rų, kurios telefono skambučiais net
trejetą kartų siūlė savo „niekad nepa -
mirštamas” keliones (ko anksčiau
nie kad nė nebandė daryti). Pasirodo,
ir keliaujant patartina pamėginti (ir
surasti!) sau tinkamą kelionę, ir net
pigesnę. „Vantage Deluxe World Tra -
vel”, kurios kelionėmis nemažai nau -
do tasi, tokį kruizą piršo „tik” vienu
doleriu mažiau kaip 4,000 dol. asme-
niui (net ir mažamečiui vaikui). Be
to, „Vantage” peršamos kajutės kiek-
viena buvo dviem asmenims. To kiu
būdu patarė papildomai užsisa ky ti
dar vieną ka jutę. Bet mūsų „ke lionės
vadovas” – vyresnis vaikaitis, kreip-
damasis tie siogiai į „Cunard”, gavo
mūsų grupei ne tik pageidaujamas
dvi kajutes (o kiekvienoje jų lu bose
suglaustas po 2 lovas), bet – ir mū sų

pasitenkinimui – dar pigiau. Ar ne
tiesa, kad belskis ir bus ati daryta?
„Cunard” vadovybė savo ruož tu pa-
rodė dėkingumą ir pasišovė diplo-
matiškai gimtadienio proga at siųsti
šias eilutes rašančiai sveiki ni mą.

Ar keliautojas ieško  
Saliamo no kasyklų?

Gerokai prajuokino ir smagiai
nuteikė mūsų gabioji „Draugo” ben-
dradarbė Liuda Germanie nė, dien-
raštyje skleidžianti originalias min -
tis. Išgirdusi apie rengimąsi į šią ke -
lionę, el. laiške stebėjosi: „O, pone
šven tas, iš kur Jūs gaunate tiek ener -
gijos po pasaulį plūduriuoti? Vitami -
nai ar tik pašėlęs noras džiaugtis gy -
venimu, smalsu mas keliauti, pama-
ty ti jau matytą, užgriebti ką nors ne -
matyto, išgirsti ką nors negirdėto?
Ta džiaugsmo energija turbūt ir yra
tas degalas, kuris kūrena Jūsų gyve-
nimą. Sėk mės ir toliau keliauti, ra-
šyti ir kitus uždegti sava energija,
nesvarbu, jei tai atlikti reikia didelio
kaip TV ekrano.” Galbūt su Liudos
filo sofija sutiks ir psichologijos dak-
taro kietą riešutą perkandęs produk-
tyvus „Draugo” skiltininkas Romual -
das Kriaučiūnas? Tą mintį pakišo at -
min tis, kaip nuolat lietuviai skaity-
tojai vadindavo Nelę Mazalaitę „pro-
duktyvi rašytoja”. O viską jautriai
jau čianti Liuda realiai pagavo ke-
liautojo troškimą. Ar ne vienas jų vis
dar svajoja surasti nesamas, legen -

dines Sa liamono kasyklas?! O gal
esama ir to kių keliautojų, stipriai
geidžiančių už tikti niekam nežino-
mą, nusken dusią legendinę Atlanti-
dos salą?!

Graikų ir romėnų nuomonė

Pasak graikus, buvusi šauni At -
lantidos sala nuskendo jūroje, pa -
likdama tiktai aibes uolų bei būrius
žuvų... Ją mini didysis graikų poetas
Homer, „Iliados ir Odisėjos” auto-
rius, ir romėnų poetas Horatius. O
graikų filosofas Plato, Sokrato mo-
kinys, ma nė ją buvusią apgyvendintą
ir sumaniai valdomą palaimintųjų.
Plato įsitikinęs tvirtino, jog Atlan -
tida pasižy mėjo labai aukšta civiliza -
cija, buvo graži, ideali vieta gyventi,
bet, deja, sunaikinta baisių žemės
drebėjimų. Daug kas mėgino įrodyti

tikrąjį salos buvimą, bet – bergždžios
pastangos – iki šių dienų dar niekam
nepavyko to paversti realybe. Tuo
tarpu nuo XVIII šimtmečio pradžios
daugelis moksli ninkų, net geologų,
Atlantidą sino nimiškai lygino su
Utopija.

Gera nuotaika apsišarvavęs mū -
sų penketukas rugsėjo 18 d., šeštadie -
nį, išskrido iš Čikagos O’Hare „Uni -
ted 767” lėktuvu tiesiog į Londo ną. Ir
šios oro linijos lėktuvas priminė
„British Airways” lėktuvų patogu-
mus. Pir mos klasės sėdynės buvo di -
džiuliai, minkšti krėslai, paverčiami
gulsčio mis lovomis. Panašiai ir vers-
lo klasėje. Tik lėktuvo patarnautojai,
vadinami padavėjai, daugiausia vy -
rai (pra ėjo tie laikai, kai lėktuvo pa -
tarnautojos, rinktinės jaunuolės, at -
rodančios kaip modeliuotojos – aukš-
tos, liek nos, grakščios bei dailios,
siūlė klientams „coffee, tea or me?”)
parodė bendrovės šykštumą, reika -
lau dami už vyną ar kitokį alkoholinį
gėrimą užmokesčio. Atrodė, jog
skren dantys niekad nebuvo skaitę ar
girdėję, kad skrendant patartina
vengti alkoholio.

Iš Londono milžiniško Heathrow
oro uosto ankstų sekmadienio rytą
specialiu aukštu didžiuliu autobusu,
talpinančiu 49 keleivius, leidomės į
pusantros valandos kelionę – į Sout -
hampton uostą. Pagal anglų tai syk-
les, kiekvienas keleivis būtinai turė-
jo užsisegti minkštos ir patogios sė-
dy nės diržą.                   Bus daugiau.

Žurnalistės produkraitė, 7-metė I skyriaus mokinukė ant denio džiaugiasi už save di-
desniu varikliu.                                                                                           Peter Etzweiler nuotr.

Karališku laivu
Viduržiemio jūra!
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. gegužės mėn. Lietuvių Fondo

aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo $1,905.00
suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A�NOT-FOR-PROFIT�TAX�EXEMPT�ILLINOIS�CORPORATION,�Fed.�ID#�36-6118312

14911  127TH ST., LEMOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($115).
Savickienė, Daiva, CA ($320); Velo Berkovic, Nicolas, ($160).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($4,025).
Kondratas, Victor, NY ($175).
Dundzila, Antanas, FL ($1,850).
Niemi, Rima, OH ($200).
Kairienė, Birutė, IL ($100): Pakštas, Emilija, IL ($1,200); Raguckas, Vincent
V., MI ($200); Sikanas, Debra, MI ($200); Talaišis, kun. Bernardas, FL ($110);
Trumpjonas, Vilius, (Mažosios Lietuvos lietuvių draugija), IL ($800); Vala-
vičius, Antanas ir Viktorija, IL ($6,700); Van Note, Vida L., CA ($300); Vizgir-
da, Vytautas, IL ($1,300).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($3,170).
Elsbergas, Dana M., IL ($2,600).
Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL ($2,325).

Nauji LF nariai: Evelina Maria Geceivis (IL); Birutė Kairienė (IL); kun. Bernardas
Talaišis (FL).
Nauji LF nariai-kandidatai: Maria Triukaitė (LT); Paulius Triukas (LT).
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Audrius V. Plioplys (dešinėje) ir Karilė Vaitkutė apdovanoja piešinių konkurso nuga-
lėtojus.

Jono Kuprio nuotraukos

Atkelta iš 4 psl.

Gausūs sveikinimai

Pasisotinus skaniais valgiais, A.
Strakšys anglų kalba pristatė parapi-
jos istoriją nuo 1920 m. iki dabar, A.
Zaparackas tai padarė lietuvių kalba.
Jis pa brėžė, kad Šv. Antano parapija
yra pavyzdys šioje pietvakarių apy-
gardoje, ypač Detroit miestui sten-
giantis atsinaujinti. Jis išsakė gilią
padėką Lietuvos vyskupams, atsiun-
tusiems ku n. Joniką aptarnauti abi
lietuviš kas parapijas – Detroit ir
Southfield, MI.

Šių eilučių autorė perskaitė gau-
tus sveikinimus iš: Detroit arkivys k.
Allen H. Vigneron; prel. Ed mundo J.
Putrimo, Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos (LVK) delegato užsie nio
lietuvių katalikų sielovadai; Al gio
Zaparacko; Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos Southfield, MI pasto ra -
cinės tarybos; Šv. Kazimiero lietuvių

parapijos Los Angeles, CA klebono
kun. Tomo Karanausko, parapijos ta -
rybos ir parapijiečių; Lietuvos šaulių
sąjungos išeivijoje vado My kolo Aba -
riaus; ansamblio ,,Daina–va’’ vadovo
Ro mual do Juzukonio; ,,Southwest
Hou sing Solutions’’ agentūros direk-
to riaus Timothy S. Thorland; Švytu-
rio jūrų šaulių kuopos vado L. Oren-
to ir kuopos pavaduotojo M. Aba -
riaus; Jurgio Idzelio, buvusio ,,Šilai -
nės” šokių grupės dalyvio ir sporto
klubo ,,Kovas” nario; buvusios para-
pijietės, BALF’o direktorės ir Radijo
klubo valdybos narės Rožės Ražaus -
kienės; Dievo Apvaizdos parapijiečių
Arūno Stašaičio ir jo motinos Aldo -
nos Stašaitienės; ,,Lietuvos vyčių’’
102-os kuopos pirmininkės Patricia
A. Zyren; ,,Lietuvos vyčių’’ vidurio
centro apygardos pirmininko Mi -
chael F. Petkaus; Collen DiMattia,
ilgametės apylinkės restorano ,,Me-
xi can Town’’ savininkės; buvusių
parapijos narių Valerijos ir Vytauto
Ruz gių iš California ir ,,Amerikos
Lietu vių balso’’ radijo klubo pirmi-
ninko L. Orento. 

Seselė vienuolė Zosė Strakšytė
papasakojo apie 1989 m. gruodžio 30
dienos metu bažnyčioje įvykusį gais-
rą, kurio metu sudegė zakristija ir šv.
Antano altorius, bet išliko šv. Antano
statula. Buvo manyta, kad šį kartą
bažnyčia bus uždaryta, bet tuo meti-
nis Detroit arkivyskupijos kardino-
las Edmund Szoka pranešė, kad
bažnyčia nebus uždaryta ir net sure-
montuota! 

Koncertinė programa

Toliau skambėjo Ričardo Strak-
šio jaunojo ir jo sesučių Patricia ir
Sylvia atlieka mos dainelės. Po to me-
ninę programą atliko anksčiau minė-
tos viešnios iš Dievo Apvaiz dos lietu-
vių parapijos Southfield. Nepasidavė
ir mūsų klebonas, savo muzikinius

gabumus parodęs solo sudainuoda-
mas ,,Dievo dovana”. Su merginų vo-
kali niu ansambliu kun. Jonikas dai-
navo ,,Norėčiau aš nuskristi ten toli,
toli” ir ,,Raibi paukštelė”. Eglė Gar-
benis ir Rigonda Savickas duetu dai-
navo ,,Ošia beržai”, fortepijonu jiems
akompanavo Ada Šimaitytė, o Virga
Šimaitytė – akordeonu. Eglė Garbe -
nis deklamavo eilėraštį ,,Lietuva”. 

Koncertinės programos pabaigo-
je visi dalyviai susikabinę rankomis
dainavo ,,Žemė Lietuvos.”

Liko sužavėti parapijiečių 
nuoširdumu

Kelis žodžius tarė šioje šventėje
dalyvavęs Todd Belnap, Detroit piet-
vakarių vikariato atstovas, re da-
guojantis pietvakarių vikariato tink -
lalapį (news@swvic.net). Jis ir jo
žmona Lee jau kelintą kartą lankosi
Šv. Antano parapijoje. Jie liko suža -
vėti mūsų parapijos nuoširdumu,
vai šingumu ir noru bendrauti su
kitais. Kai pirmą kartą jie aplankė
Šv. Anta no parapiją, juos šiltai pri -
ėmė parapijiečiai. Jie galvojo, kad
aplan kys parapiją, apžiūrės ir nufo-
togra fuos šventovę, archyvą ir po
valandos iš važiuos. Tikrai netikėjo,
kad taip gražiai ir maloniai praleis
visą sekma dienį su parapijiečiais.
Svečiai padė kojo klebonui kun. Jo-
nikui, sakydami, kad ši parapija yra
pavyzdys kitoms parapijoms piet-
vakarių vikariate.

Padėkos

Parapijos tarybos ir visų parapi-
jiečių vardu A. Strakšys padė kojo
kun. Jonikui už šv. Mišių auką, pa-
mokslą, invokaciją ir giedojimą bei
dainavimą; Z. Skučienei ir R. Vilkie-
nei už Antanų vardadienio pager-
bimą; M. Aba riui už šventinį plakatą,
A. Zaparac kui ir žmonai už paauko-
tas maldų korteles; Zitai Malakaus-
kienei ir Vidai Kinčie nei   – už pa-
aukotus saldumynus; Dievo Apvaiz-
dos parapijos merginų ansambliui
bei jų vaiku čiams – už giedojimą
Mišių metu ir koncertą, kuris tikrai
paįvairino mūsų parapijos jubiliejų.
Juliegha Noruše vičiūtei už solo gie-
dojimą Mišių me tu, vargonininkams
Erik Bak ir Adai Šimaitytei, akor-
deonistei Virgai Ši maitytei už muzi-
ką, seselei Zosei ir Strakšių vai kams
už daineles, Zitai Skučienei, Onai
Šadeikienei, Stasiui Šadeikai, Vytau-
tui Nemanui ir Algiui Kaune liui už
trijų dienų talkininkavimą, Patt Kau-
nelienei ir jos talkininkams ruošiant
užkandžius, Audronei Vai tie  kaitytei-
Hoeschle, Vidai Kin čie nei ir Laurai
Alkevičius už šios dienos pagalbą,
aukotojams – už aukas, skirtas para-
pijai paremti, taip pat vi siems, kurie
bent kokiu būdu prisi dėjo prie šios
šventės. Padėkota ir ,,mūsų” Regi-
nai – už šios šventės pui kų organiza-
vimą, įdėtą darbą.

Dar ilgai svečiai bendravo ir
džiaugėsi gražia ir atmintina parapi-
jos 90-tų gyvavimo metų sukakties
šven te. Melskimės mūsų dangiškam
glo bėjui šv. Antanui ir tikėkimės, kad
sulauksime mūsų parapijos ir 100
metų jubiliejaus. Nors mūsų parapi-
jiečių skaičius mažėja, jų amžius
tampa vis garbingesnis, nepasiduo-
dame. Iki ma lo naus pasimatymo mū-
sų Šv. Antano parapijos šimtmečio
šventėje!

Šv. Antano lietuvių parapijos
90-ties metų jubiliejus

Sylvia Strakšytė, Patricia Strakšytė, Ričar-
das Strakšys, Jr. ir sesele Zosė Strakšytė
atlieka programos dalį.

Atkelta iš 8 psl.   jos raižiniai, dary-
ti Sibire. Plakatus sukūrė Lietuvos
radijo dik to rius Henrikas Paulaus -
kas, kai svečiavosi Amerikoje. Jis tuo
metu vedė ‘Panoramos’ laidą Lietu -
vo je.”

A. V. Plioplys patikino, kad visa
pa rodos medžiaga bus išsaugota. Jis
asmeniškai viską kopijuoja ir talpina
internete. Tiesa, darbas vyk s ta lė tai,
nes medžiagos yra daug, ta čiau paro-
dos kuratorius tikisi, kad ją visą
pavyks patalpinti internete. Bus įdėti
ir angliški paaiškinimai, tad su paro-
dos medžiaga galės susipažinti vi si
besidomintys Sibiro tremtimis. Kai
kurias istorijas, apsilankius tin k -
 lalapyje www.plioplys.com/ blog/?
cat=3 skaityti galima jau dabar. 

Trečia parodos dalis – tai Lietu -
vos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro Geno cido aukų mu -
ziejaus parengta paroda „Smurto
kro nika: Lietuva 1939– 1941 metais”.
Stenduose dominuoja juoda, balta ir
raudona spalvos. Juoda ir balta pa -
brėžia istorinės medžiagos auten tiš -
ku mą, raudona simbolizuoja Lietuvą
ištikusias okupacijas ir per jas pra-
lietą kraują. 

,,Kaip atkeliavo ši paroda į Čika -
gą?” – klausiu Audriaus. ,,Mes žino-
jome šią parodą, surengtą Europos
Par lamento nario Vytauto Landsber -
gio sumanymu 1941 m. birželio trėmi -
mų 65-osioms metinėms atminti. Ka -
dan gi paroda buvo pa ruošta anglų ir
lietuvių kalbomis, pagalvojome, kad
mes ją galime panaudoti ir minint 70-
ąsias meti nes. Juolab kad čia ji ne bu -
vo rodyta. Mums paprašius, mu zie -
jininkai visą informaciją, įrašytą
diskuose, at siun tė tiesiai į spaustuvę
Čikagoje, kuri mums ir padarė šiuos
plakatus.  Savo parodai atrinkome tik
tą ciklo medžiagą, kuri mums pasi -
rodė la biausiai tinkanti.  Už spausdi -
nimo darbus užmokėjo Balzeko lietu-
vių kultūros muziejus”, – pasakoja
parodos kuratorius A. V. Plioplys. 

Šia paroda renginiai, skirti Sibi -
ro kančių 70-mečiui paminėti, nesi-
baigia. Po šios parodos Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje atsi darys
fotomenininko Juozo Kazlaus ko fo-
toparoda ,,Misija Sibi ras”, progra -
moje numatyta parodyti daugybė
filmų apie trėmimus, vyks susitiki-
mai, knygų aptarimai. Visi renginiai
laukia lankytojų.

Prasidėjo�renginiai,�skirti�1941�m.�birželio
trėmimų�70-osioms�metinėms�atminti���
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Ukrainoje rasti palaikai – vieni
seniausių įrodymų apie Europoje
gyvenusius šiuolaikinius žmones,
teigia žinovai. Archeologai žmonių
kaulų ir dantų, įrankių, dramblio
kaulo papuošalų ir gyvūnų liekanų
aptiko Buran-Kajos urvuose, praneša
BBC.

Tarp žmonių kaulų ir dantų at-
plaišų archeologai rado ir papuošalų
iš dramblio kaulo bei daug gyvūnų
liekanų. Žmonių sukurti daiktai lei-
do archeologams susieti senovės
žmones su Gravetės kultūra. Ši kul-
tūra buvo paplitusi po visą Europos
žemyną. Ji pavadinta pagal Gravetės
vietovę Prancūzijoje, kur ši akmens
amžiaus kultūra pirmą kartą tyrinė-
ta.

Mokslininkų susidomėjimą kėlė
tai, kad urvuose buvo labai nedaug

ilgųjų galūnių kaulų. Tačiau ten bu-
vo daugybė galūnių kaulų, kurie pri-
klausė antilopėms, lapėms ir kiš-
kiams. Žmonių palaikai susidėjo iš
stuburo, dantų ir kaukolės kaulų, ne
didesnių nei 12 centimetrų. Be to, ant
žmonių kalų rastų įpjovimo žymių
padėtis skyrėsi nuo rastų ant gyvūnų
liekanų. 

Šie radiniai leidžia antropolo-
gams pažvelgti į labai ankstyvą ir
svarbią žmonių kultūrą, teigia evo-
liucinės ekologijos profesorius ir
Gibraltaro muziejaus direktorius
Clive Finlayson. Jo teigimu, radiniai
Ukrainoje suteikė daugiau svorio
minčiai, kad ankstyvieji šiuolaiki-
niai žmonės Europoje paplito iš Ru-
sijos lygumų, o ne į šiaurę pro Balka-
nus iš Artimųjų Rytų.

Lrt.lt

Brutenis L. Veitas, gyvenantis Milton, MA, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų Jums ačiū.

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias re-
komendacijas, legalų statusą, ieško senelių prie-
žiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir išleisti
atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-280-
1347.

* Moteris, grįžtanti savaitgaliais, išsinuomotų
atskirą kambarį Villa Park ar Lombard priemies-
čiuose. Skambinkite tel. 708-769-1763, Irena.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris ieško darbo Naperville, Aurora,
Wheaton, Geneva, St. Charles ar  Batavia 4 die-
nas savaitėje su grįžimu namo arba gali pakeis-
ti. Tel. 630-544-0905.

* Moteris ieško išsinuomoti kambarį už patar-
navimus ar nuomą. Tel. 630-930-4625.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

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

Atkelta iš 2 psl.      Lietuvos elito
vaikai sutartinai vengia karinės
prievolės. Politinės partijos gana
skeptiškai vertina kariuomenę. Tvy -
ro abejingumas krašto apsaugai. Vie -
ni mano, kad kilus konfliktui Lietuva
vis tiek nepajėgs apsiginti; antri –
kad NATO apgins Lietuvą; treti – kad
Lietuvos niekas nepuls, tad kariuo -
menės išvis nereikia.

Atsakomybė už susiklosčiusią
padėtį tenka politikams. Jie ne tik
pavertė krašto apsaugą valdžios naš -
laitėle, bet nedrįsta net atvirai kal -
bėti apie poreikį tinkamai finansuoti
krašto gynybą. Progų būta tikrai
daug, nes politikai dažnai kalba apie
Rusijos keliamą grėsmę. Prezidentė
Dalia Grybauskaitė tvirtai reikalavo,
kad NATO parengtų Baltijos valsty-
bių gynybos planą, atitinkamai atsi -
žvelgtų į Lietuvos poreikius ir intere-
sus, kad kuriamos NATO priešrake ti -
nės gynybos sistemos neribotų susi-
tarimai su trečiosiomis šalimis, su -
prask, su Rusija. Politikai ragino
pratęsti NATO oro policijos misiją,
pa daryti ją nuolatinę. Nors buvo mi -

nimi įvairūs poreikiai, jų finansa-
vimą gaubė absoliuti tyla. Kas nors
kaip nors už viską užmokės.

Iki šiol JAV tai darė, bet kantry-
bės taurė perpildyta. JAV pareigūnai
primena Lietuvai, kad ji neįgyvendi-
na savo įsipareigojimų. O Lietuvai
Aljansas svarbesnis negu Lietuva
Aljansui.

Nežinau, kiek politikų mano,
kad Lietuvą verta ginti. Bet tie,
kuriems rūpi krašto saugumas ir
NATO atei tis, turi atvirai ir nuosek-
liai sakyti, jog veltėdžiavimas kitų
šalių sąskaita yra nepriimtinas ir
būtina didinti gynybos išlaidas. Toks
kalbėjimas bus nepopuliarus, nes yra
degančių problemų, kurios tiesiogiai
ir kas dien veikia žmonių gyvenimą,
pavyz džiui, skurdas ir sumažintos
pensijos. Būtų gerai, jei politikai
vieningai kalbėtų šiuo klausimu,
susitartų dėl išlaidų didinimo pro-
gramos, steng tųsi paaiškinti žmo-
nėms gynybos svarbą. Bet nesu opti-
mistas, nes daugeliui valstybinis
mąstymas svetimas.

Alfa.lt

Ar verta ginti Lietuvą? A † A
ANTANAS JONAS LAURECKAS

Mirė 2011 m. birželio 16 d.
Gimė 1936 m. vasario 1 d. Lietuvoje, Plungėje.
Gyveno Darien, IL.
Nuliūdę liko: žmona Donna Elvikytė; sūnus dr. Robertas su

žmona Carmen, anūkė Vivienne; duktė Kristina St. Pierre su vy-
ru Richard, anūkai Julian ir Evan; taip pat liūdi svainė Virginia
McMahon; dukterėčia Breanna; sūnėnas Adam; švogeris Anta-
nas Elvikis su žmona Audrone ir jų sūnūs Arius ir Paulius; Lie-
tuvoje liko sesuo Rūta Astraus kienė su vyru Donatu; liūdi daug
giminių Lietuvoje ir JAV.

A. a. Antanas bus pašarvotas šeštadienį, birželio 25 d. nuo
8:30 v. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Iš laidojimo namų
velionis bus nulydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčią,
14911 W. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios.

Vietoj gėlių prašom aukoti DuPage County Convalescent
Center Fund, 400 N. County Farm Rd., Wheaton, IL 60187.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ALFREDAS GALINAITIS

Mirė 2011 m. birželio 21 d., sulaukęs 68 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Marquette Park apylinkėje  Chicago,

IL.
Nuliūdę liko: žmona Rūta, sūnūs Aras ir Saulius, sesutė

Elena su vyru Zigmu Radvil bei jų vaikai Andrius ir Audra bei
kiti gimi nės, artimieji ir draugai.

A. a. Alfredas priklausė American Legion organizacijai.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 24 d. nuo 3 val.

p. p. iki 8 val. vak.  Brady  Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St., Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d., 9 val. r. Brady-Gill
laidojimo namuose, iš kur a. a. Alfredas bus palydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ALEKSANDRA KALVĖNAITĖ

KAZICKIENĖ

mirė per savo 91-ąjį gimtadienį 2011 m. birželio 17 d.,
mums palikusi gražiausius jos šeimos meilės bei lietu-
viško labdaringo gyvenimo prisiminimus ir pavyzdį.

Giliai užjaučiame žinomą lietuviško švietimo, kultū-
ros, jaunimo veiklos labdarį, garbingą Lietuvių Fondo
narį, gausiai rėmusį LF nuo pat įkūrimo pra džios, parū-
pinusį palikimus ir organizavusį LF narių vajus, buvusį
ilgametį LF direktorių JUOZĄ KA ZICKĄ, jų dukrą JŪ-
RATĘ, sūnus JUOZĄ MINDAU GĄ, MYKOLĄ VYTAUTĄ
ir JONĄ ALGIMANTĄ, jų šeimas, gimines bei artimuosius.

Reiškiame pagarbą bei dėkingumą a. a. ALEK SAN -
DROS IR JUOZO KAZICKŲ šeimai už jų didelę paramą
bei darbus lietuvių išeivijoje ir Lietuvoje, prašome
Viešpaties globos ir kartu liūdime.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Ukrainoje�rasti�ankstyvųjų�europiečių�pėdsakai
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30�metų�darbo�patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČikaGOJe 
IR

aPYLiNkėSe

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPėnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� ,,Liberty Mutual” rengiamas golfo
turnyras Pasaulio lietuvių centrui pa rem -
ti vyks šeštadienį, birželio 25 d., 1:30
val. p p. Old Oak Country Club, 14200
S. Parker Rd., Homer Glen, IL 60491.
Kviečiame dalyvauti.

� Amerikos lietuvių Romos katalikų
Mo  terų sąjungos 3 kuopos susirinkimas
įvyks liepos 2 d. 2:30 val. p. p. Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Kviečiame visus dalyvauti. 

� Čikagos arkivyskupija š. m. rugpjūčio
23–gruodžio 6 d. siūlo tikybos mokyto-
jų (katechetų) 15-kos susitikimų kursus,
kurie vyks pirmadieniais 6:30–9:20 val.
v. Saint Xavier University (3700 W.
103rd St., Chicago). Programą užbai-
gus, gaunamas arkivyskupijos kateche -
to(-ės) pažy mė jimas, įgalinantis mokyti
vaikus, jaunimą ir suaugusius. Kreiptis į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
raštinę arba tiesiogiai į universitetą el.
paš  tu: Clendenen@sxu.edu arba  tel.
773-298-3440. Daugiau informacijos
el. paštu: nlorenzo@archchicago.org,
tel. 312-534-8045. Kursų kaina 125
dol. (baigusiems SXU – 25 dol.). Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misija pri  si -
dėtų prie mokesčio už mokslą. 

� Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Mari -
jos Gimimo parapijjoje (Marquett Park)
prasidės rugsėjo 4 d. ir tęsis iki rugsėjo
11 d. Savaitės dienomis šv. Mišios bus
aukojamos 10 val. r. Sekmadienį, rug -
sėjo 11 d., visus kviečiame į Šiluvos at -
lai dų uždarymą ir procesiją.

� Čikagos lituanistinei mokyklai, įsikū -
rusiai Jaunimo centre (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636), reika-
lingi lietuvių literatūros ir ikimokyklinio
auk  lėjimo mokytojai. Kreiptis į mokyk-
los direktorę Jūratę Dovilienę el. paštu
jurate124@yahoo.com arba tel. 630-
805-4036.

� Lietuvos Respublikos ambasadorė
Ka nadoje Gintė Damušytė liepos 8 d.,
penktadienį, 12:15 val. p. p. atidarys
pa rodą ,,Mikalojus Konstantinas  Čiur -
lio nis”. Paroda vyks Lietuvių kultūros
mu  ziejuje-archyve (2185 Stavebank
Rd., Mississauga, Canada). Renginį LR
ambasada ruošia kartu su Kanados Lie -
tuvių Bendruomene. Daugiau informaci-
jos – rsvp@lithuanianembassy.ca

� Liepos 17–24 dienomis kviečiame
mo  teris į kūrybinę stovyklą Holland, MI.
Meninis pasiruošimas nebūtinas. Infor -
ma cija – el. paštu artimusu@yahoo.com 

� Pittsburgh, PA kuriama nauja litua -
nis tinė mokykla. Ieškome mokytojų, no -
rinčių dirbti mokykloje. Daugiau infor-
macijos galite gauti el. paštu: pghmo -
kyk  la@yahoo.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ieško giminių

Ieškome a. a. prelato  Stanislovo
Jokūbauskio, gimusio 1880 m. ge-
gužės 8 d. Pūčkoriškėje, Kelmės vals-
čiuje, brolio  Vlado   sūnaus Ed var do
Jokūbauskio (mažas buvo va dina-
mas Edžiuku) vaikų ir vai kaičių.

Ką nors žinančius prašome pra -
nešti el. pašto adresu

leoces@zebra.lt

Leonas  Česna-Jokūbauskis
Kelmė

Nuotraukoje prelatas Stanislo vas Jo kū -
bauskis.

Metinė gegužinė Putnam, CT
Norime užtikrinti, kad kasmeti -

nė susitikimo šventė seselių sodyboje
tikrai įvyks. Šių metų ypatingas
šventės svečias – vietos diecezijos
vys kupas Mykolas Cote, kuris pirmą
kartą bendraus su lietuviais, apie
kuriuos yra tiek daug girdėjęs.

Liepos 24 d. kviečiame dieną
pradėti šv. Mišiomis 11 val. r. Po
Mišių smagiai bendrausite su pažįs-
tamais ir giminėmis, pasidžiaugsite
įvairiomis pramogomis. 3 val. p. p.
galėsite gėrėtis Neringos stovyklau-

tojų pasirodymu. Pasirodymo vado -
vas – keleto Kauno šokių ansamblių
meno vadovas Edgaras Šnipaitis.  

Ypatingai kviečiame tuos, kurie
niekada dar nėra buvę Putnam.
Atvykite ir susipažinkite su šiuo
lietuvišku krikščionišku „kampe -
liu”, kuris per 60 metų suburia tau-
tiečius ir jungia nepamainomais
lietuviškais ryšiais. Atvažiuokite.
Prižadame – nesigailėsite!   

Ses. Ignė

Pasaulio lietuvių centro kieme sekma dienį, birželio 19 d., vykusiose Joninėse links-
mai sukosi ,,Laumės” šokėjų poros.                                            Manto Ivanausko nuotr.

Aura Reitnerytė, apgynusi logo-
pedės  magistro laipsnį Univer sity of
Chicago (Champaign/Urba na), nu-
tarė apsiginti ir Verslo admi nistra-
vimo magistro laipsnį. 

2011 m. gegužės 14 d. Loyola Uni-
versity Chicago Aurai buvo įteiktas
Sveikatos apsaugos verslo adminis-
travimo vadybininkės diplomas. 

Aura Reitnerytė paskirta Out-
patient Services Rehabilitation Ins-
titute of  Chicago direktore.

Šeima, draugai ir artimieji linki
Aurai sėkmės profesinėje veikloje.

Auros Reitnerytės 
asmeninio al bumo nuotr.

Balsuok už „Pasaulio lietuvį 2011”!
Lietuva ir lietuviai gali di džiuo -

tis savo žmonėmis! Už geogra finių
Tėvynės ribų išsibarstę įvai rių kartų
lietuvių kilmės versli ninkai, meni-
ninkai, mokslininkai, politikai ir
kitų profesijų atstovai savo pasieki-
mais stulbina pasaulį: užkariauja
tarptautinio verslo auk š tumas, jų ta-
lentai spindi geriausiose pasaulio
scenose, jais žavisi tiek Lietuvoje,
tiek ir visame pa sau lyje.

Rinkimuose pristatomos asme -
ny bės – nuo solidžių tarptautinio
vers lo, meno ar mokslo mohikanų iki
dvidešimtmečių jaunuolių, spar  čiai
kylančių karjeros aukštumų link.

Įvertink šiuos žmones ir tu!
Tarptautinis profesionalų tinklas
„Globalios Lietuvos lyderiai” ir „Pa-
saulio lietuvių ekonomikos fo rumas”
skelbia rinkimus – „Pa saulio lietuvis
2011”.

Rinkimų tikslas – pristatyti įvai -
rių kartų ir profesijų atstovus, kurių
darbai ir pasiekimai parodo, kad
lietuvių kilmės pasaulio pi liečiai,
nebūtinai gyvenantys ir dirbantys
Lietuvoje, gali puikiai garsinti mūsų
šalį už jos ribų.

Balsavimo metu, iki š. m. birže-
lio 30 dienos, DELFI skaitytojai  (bal-
suoti adresu www.delfi.lt/rinkime-
pasaulio-lietuvi-2011-balsavimas)
rinks daugiausiai pa siekusį pasau lio
lietuvį, kuris savo darbais ir ta lentu
garsina Lietuvos vardą pa sau lyje
ir/ar savo dėmesiu prisideda prie
Lietuvos ekonomi kos, kul tū ros, me-
no, mokslo ar kitų sričių vystymosi.

Laimėtojas bus paskelbtas „Pa -
saulio lietuvių ekonomikos forumo”
metu, 2011 m. liepos 4 dieną.

www.delfi.lt info


