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Vilnius (,,Draugo” info) – Vil-
niaus Rotušėje liepos 1-ąją surengtas
iškilmingas organizacijos „Lithua-
nian Mercy Lift” (LML) 20 darbo me-
tų sukakties minėjimas buvo ir šven-
tiškas, ir liūdnas, mat ši daugybę ge-
rų darbų Lietuvai padariusi JAV sa-
vanorių organizacija nusprendė baig-
ti savo veiklą. 

Daugiau kaip 20 metų LML dirbo
su Lietuva ir Lietuvai: jos nariai sa-
vanoriai važiavo į Lietuvą, vežė ir siun-
tė labdaros siuntas, talpintuvus, rin-
ko pinigus ir visomis įmano momis
priemonėmis stengėsi padėti negan-
dos ar ligos ištiktam Lietuvos žmogui.

,,Lithuanian Mercy Lift” buvo
įkurta 1990 metų balandžio 19 d., kai
Maskva pradėjo Lietuvos ekonominę
blokadą. Šios organizacijos ištakos –
,,Lithuanian Hotline”, kuri buvo
įkurta prabėgus vos kelioms valan-
doms po Lietuvos nepriklausomybės
oficialaus atkūrimo. Materialinės pa-
galbos, kuri per pastarąjį dvidešimt-
metį ,,Lithuanian Mercy Lift” dėka
pasiekė Lietuvą, apimtis – įspūdinga.
Bendra pagalbos vertė siekia net per
126,6 milijono JAV dol. 

Lietuva padėkojo ,,Lithuanian Mercy Lift”

Sveikiname su Valstybės diena!

Lietuvos prezidentė sveikina
visus pasaulio lietuvius
Valstybės dienos proga

Vilnius (ELTA) – Premjeras Andrius Kubilius savo viešnagės
Afganistane metu lankėsi ir šalies pietuose, Kandahare, kur susitiko
su specialiųjų operacijų pajėgų kariais. Kandaharo karinėje bazėje
premjerą pasitikęs NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų
Pietų regioninės vadavietės vadas generolas majoras James L. Terry
negailėjo gerų žodžių, kalbėdamas apie lietuvių specialiųjų operacijų
eskadrono ,,Aitvaras” karius. 

Premjeras susitiko su ,,Aitvaro” būriu, susipažino su jo veikla,
technika. Specialiųjų operacijų pajėgų ir Specialiųjų operacijų es-
kadrono pristatymo metu A. Kubilius buvo supažindintas su būrio
vadovavimo ir informacine sistema. Taip pat įvyko susitikimas su
Lietuvos lakūnais, kurie moko afganistaniečius karius skraidyti ir
aptarnauti rusiškus sraigtasparnius MI-8. 

Liepos 5 d. premjeras ir jo vadovaujama delegacija lankėsi Azer-
baidžano sostinėje Baku, kur  susitiko su šios šalies prezidentu Ilham
Alijev. Susitikimo metu kalbėta apie galimybes stiprinti dvišalius tar-
pusavio santykius, skatinti ekonominį bendradarbiavimą ir abipuses
investicijas. 

Premjeras lankėsi Afganistano pietuose

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume – ateities vizijos –16 psl.

Seimo pirmininkė I. Degutienė sveikina LML narį Leonidą Ragą. 
Algio Vaškevičiaus nuotr.

Premjeras Andrius Kubilius ir krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė lan-
kėsi Goro provincijos atkūrimo grupėje Čagčarane.                            ELTA nuotr.
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Mieli viso pasaulio lietuviai,

sveikinu Jus su Valstybės diena. Diena,
kai praeitis ir dabartis susieina draugėn,
kai prisimename laikus nuo karaliaus Min-
daugo 1253 m. liepos 6 d. karūnuotos Lietu-
vos iki šių dienų. Prisimename savo did-
vyrius ir kartų kartas, kurios kūrė, statė ir
atkurdavo valstybę. Lietuva – tai šimtmečių
kūrinys. Jos metraštyje – didžios pergalės ir
pralaimėjimai, bet svarbiausia – tautos vil-
tis turėti savo valstybę kaip  savo namus, ap-
saugančius nuo negandų, priglau džiančius
ir ginančius. Namus, iš kurių išvykus, vi-
suomet gali sugrįžti atgal ir būsi laukiamas.

Šiandien  Valstybės dieną švenčiame
laisvi. Laisvė – tai mūsų indėlis ir pagarba
valstybei. Tik su meile puoselėjama kiek-
vieno iš mūsų širdyje, valstybė turės ateitį.
Kai aukosime jai, kas brangiausia. Kai jai
duosime, o ne iš jos lauksime. Kai mes bū-
sime kartu, su mumis bus ir valstybė.

Kad ir kur gyventume, Lietuvoje ar toli
už jos ribų, būkime savo šalies patriotais.
Mylėkime Lietuvą – savo Tėvynę!

Brangūs tautiečiai! Sveikinu Jus šios
džiugios šventės proga ir iš visos širdies
dėkoju už lietuvybės plėtrą svetur, jos sau-
gojimą ir stiprinimą, už paramą Lietuvai.
Te vienybės dvasia lydi mūsų darbus. San-
tarvės Jums ir Jūsų šeimoms.
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Minint� Valstybės� –� Karaliaus� Min-
daugo�karūnavimo�dieną�–� Lietuvoje� ir
toliau�nuo�jos�skambėjo�iškilmingos�kal-
bos,� sveikinimai,� buvo� giedamas�mūsų
valstybės�himnas,�pagerbiami�šaliai�nu-
sipelniusieji,�kaip�iš�gausybės�rago�pylėsi
šventiniai�renginiai.��Liepos�6-ąją�Vilniaus
oro� uostas� skendo� trispalvių� vėliavėlių
jūroje,� parvykstantiems� ir� išskrendan-
tiems� buvo� išdalinta� šimtai� vėliavėlių,
kurios�priminė�apie�vieną�iškiliausių�vals-
tybinių�švenčių.�Nieko�keisto,�kad�valsty-
bei�švenčiant�gimimo�dieną,�ne�tik�atsi-
gręžta�į�mūsų�praeitį,�bet�neišvengta�kal-
bų�apie� šiandieną� ir� rytdieną.�Valstybės
diena� šiemet� švenčiama�Lietuvai�pirmi-
ninkaujant�Europos�saugumo�ir�bendra-
darbiavimo� organizacijai,� Vilniui� tapus
Demokratijų�bendrijos�valstybių�vadovų
ir�įtakingiausių�pasaulio�moterų�susitiki-
mo�vieta,�ką�tik�pasibaigus�Pasaulio�lietu-
vių�mokslo� ir� kūrybos� simpoziumui�bei
Pasaulio� lietuvių� ekonomikos� forumui.
Tuo� galime� didžiuotis� ir� mes,� išeivijoje
gyvenantieji� lietuviai,� bei,� pečius� su-
rėmę,�ilgesio�graudulį�užgniaužę,�tyliai�ar
garsiai�ištarti�,,Lietuva,�Tėvyne�mūsų”.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis

Lietuva yra geras pavyzdys,
iš kurio turėtų ko pasimo-
kyti ir kai kurios didelės

pasaulio valstybės, teigia JAV val-
stybės sekretorė Hillary Clinton.
„Pažiūrėkite, ko Lietuva pasiekė
per 20 pastarųjų metų. Ne tik jūsų
nepriklausomybė, bet ir klestinti
demokratija, ekonomikos pažanga (...). Kai kurios didelės
šalys turėtų atkreipti dėmesį į Lietuvą ir pasimokyti
demokratijos, žmogaus teisių bei klestinčios visuomenės
kūrimo”, – išskirtiniame pokalbyje su Lietuvos televizija
sakė ji.

– Buvusi pirmoji JAV ponia Eleonor Roosevelt į
savo spaudos konferencijas leisdavo tik moteris, taip
versdama redaktorius daugiau jų samdyti. Ar tokie
metodai dėl panašių priežasčių – stiprinti moterų
pozicijas – naudotini ir dabar?

– Labai įdomus klausimas. E. Roosevelt labai žaviuo-
si, ji tikrai duodavo interviu tik moterims žurnalistėms
ir spausdavo laikraščius įdarbinti daugiau moterų. Šian-
dieniniame pasaulyje tai nėra būtina, nes Jūs sėdite prieš
mane, mane dažnai kalbina gabios žurnalistės, bet ma-
nau, kad susitelkimas dėl moterų teisių ir moterų lygybė
tebelieka vienas iš pagrindinių tikslų visame pasaulyje.

– Jūs esate viena iš galingiausių, jei ne pati galin-
giausia, pasaulio moteris. Ar sutinkate su vieno iški-
laus Lietuvos diplomato, rezidavusio Rusijos Federa-
cijoje, o vėliau – Sovietų Rusijoje, žodžiais. Jis sakė:
„Mažos valstybės yra tarsi smulkios monetos mažųjų
rankose, naudojamos tarpusavio skoloms mokėti.”
Tie žodžiai pasakyti daugiau kaip prieš pusę am-
žiaus, bet kaip yra šiandien?

– Tai netinkamas požiūris, kurį turėtume visai at-
mesti. Pažiūrėkite, ko Lietuva pasiekė per dvidešimt pas-
tarųjų metų. Ne tik jūsų nepriklausomybė, bet ir klestin-
ti demokratija, ekonomikos pažanga – tiek daug kuo gali-
ma didžiuotis, ir Lietuva iš tiesų yra geras pavyzdys. Kai
kurios didelės šalys turėtų atkreipti dėmesį į Lietuvą ir
pasimokyti demokratijos, žmogaus teisių bei klestinčios
visuomenės kūrimo.

– Dick Cheney, buvęs Jungtinių Valstijų vicepre-
zidentas, prieš kelerius metus čia, Vilniuje, sakyda-
mas kalbą atkreipė dėmesį, kad „Rusija vis labiau
grimzta į autoritarizmą ir turi polinkį naudoti naftos
ir dujų išteklius kaip politinį ginklą”. Ar padėtis pa-
sikeitė nuo 2006 metų?

– Manau, kas pasikeitė, tai pirmiausia daugelio šalių
pripažinimas – ir mano taip pat – kad energetinis saugu-
mas yra nacionalinio saugumo dalis. Būdama valstybės
sekretore turiu grupę žmonių, nagrinėjančių energetinio
saugumo Europoje klausimą. Niekas neprieštarauja, kad
Rusija parduotų dujas vartotojams, bet mes nenorime
matyti nesąžiningos konkurencijos, monopolinių veiks-
mų ir norime paskatinti Europos valstybes siekti dides-
nės energetinės nepriklausomybės. Dėl to man paliko įs-
pūdį jūsų parlamento ką tik priimtas įstatymas dėl nacio-
nalinės energetinio saugumo strategijos.

– Oficialusis Vilnius deklaruoja siekį įkurti
Energetinio saugumo tyrimų centrą NATO rėmuose.
Ar matote tokio centro naudą ir kokia būtų jo įtaka
tiek Lietuvos energetinei nepriklausomybei, tiek
santykiams su Rusija? 

– Ši Lietuvos idėja mane labai domina. Manome, kad
reikia daugiau pastangų padedant šalims tapti energe-
tiškai saugioms. Jei JAV Senatas galėtų prie to prisidėti,
tai būtų vertinga. Bet dabar tai, ką Lietuva daro, stengda-
masi įvairinti energijos tiekimą ir ieškodama būdų soli-
darizuotis, kad Baltijos regiono šalys galėtų dalytis resur-
sais, yra skubiausias prioritetas.

– Pakalbėkime apie gynybą. JAV gynybos sekre-
torius Robert Gates yra išreiškęs nerimą, kad Euro-
pos šalys nėra linkusios skirti tinkamo biudžeto gy-
nybos reikmėms. Ar nepakankamas gynybos finan-
savimas kelia grėsmę Lietuvos saugumui?

– Manau, kad sekretorius R. Gates skambino pavo-
jaus varpu. Dabar nėra tiesioginės grėsmės. Mes turime
penktąjį sutarties punktą, kolektyvinius saugumo įsipa-
reigojimus vertiname labai rimtai. [Prezidento Barack]
Obama administracija kuria planą nenumatytiems atve-
jams, kuris nuramintų visus sąjungininkus.

R. Gates požiūris teisingas – Jungtinės Valstijos turi

neproporcingai didelę NATO fi-
nansavimo naštą, mūsų gynybos
išlaidos yra didžiulės. Norėtume
matyti ne tik nuolatinius ir kar-
tais padidintus gynybos biudže-
tus, norėtume didesnio bendra-
darbiavimo, lėšų pasiskirstymo.
Yra daugybė būdų susitarti, jei

šalys dirbtų kartu su NATO ir mes norime to sulaukti.

– Dabar citata, kuri priklauso Jums ir kurią no-
rėčiau priminti. Esate sakiusi, kad „niekas savo mir-
ties patale nesakė, kad būtų norėjęs daugiau laiko
praleisti darbe”. Kaip rasti pusiausvyrą tarp pro-
fesinių siekių, vaikų vilčių būti su mama ne tik per
vakarinę pasaką?

– Manau, tai vienas iš didžiausių iššūkių, ypač mo-
terims – suderinti atsakomybę šeimoje su profesinėmis
pareigomis. Tai niekada nesibaigia. Kiekviena moteris
turi rasti savo sprendimą, tam nėra jokių formulių. Ma-
nau, kad šeima ir vaikų auginimas yra svarbiausias įsi-
pareigojimas. Turiu suaugusią dukterį, kurią labai daž-
nai matau, bet nebeturiu ja rūpintis taip, kaip tuomet, kai
buvo kūdikis ar lankė mokyklą, galų gale tuomet, kai
reikėjo prižiūrėti paauglę. Skirtingais gyvenimo laiko-
tarpiais skirtingi ir atsakymai.

– Dar klausimas apie istoriją. Su visa pagarba
JAV nepripažinimo politikai, Amerika buvo tarp
šalių, patvirtinusių Potsdamo, Jaltos ir Teherano su-
sitarimus, pagal kuriuos Europa po Antrojo pa-
saulinio buvo padalyta į įtakos sferas. Už tai nebuvo
atsiprašyta. Ar gali būti, kad kada nors Washington
tai padarys, aiškiai parodydamas, kad JAV niekada
netoleruos jokių dvejopų standartų jokioje srityje –
politikoje, lyčių lygybės ar žmogaus teisių klausi-
mais?

– Reikėtų pasakyti, kad mes seniai neabejojame, kad
JAV netaiko dvejopų standartų. Kartais, kai tauta turi
priimti sprendimą, būna blogas sprendimas ir dar blo-
gesnis. Reikia spręsti, kaip išsaugoti daugiau gyvybių ir
vertybes, kurios yra svarbios, ir kaip tik toks atvejis buvo
pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, nusinešusiam
dešimtis milijonų gyvybių. Turbūt kiekvienas tikėjosi,
kad taika galima, ir mes kovojome su komunizmo pli-
timu. Taip pat niekada nepasidavėme dėl Baltijos šalių
išlaisvinimo.

– 2003 metais rašėte, kad Jūsų santuokos išsaugo-
jimas ir kandidatavimas į Senatą buvo sunkiausi
gyvenimo sprendimai. Kurį buvo sunkiau priimti?

– Žinote, abu sunkūs. Kandidatuoti į Senatą buvo su-
dėtingas sprendimas, priimti Prezidento B. Obama pasiū-
lymą tapti valstybės sekretore irgi buvo sunkus sprendi-
mas. Kiekvienas su tokiais susiduria, darai viską, ką gali
ir viskas išsisprendžia.

– Gal galėtume pasidalyti ateities karjeros pla-
nais?

– Nežinau, kokie jie yra... Žinau, kad man didelė pri-
vilegija ir garbė atstovauti savo šaliai, ateinančius pu-
santrų metų irgi tikiuosi sunkaus darbo Jungtinių Vals-
tijų naudai. Vėliau veiksiu ką nors kita, bet kol kas neži-
nau, ką. 

Kalbino LTV žurnalistė Rita Miliūtė
Lrt.lt

Tema: H. ClinTon lieTuvoje

H. Clinton: iš
Lietuvos yra ko

pasimokyti

H. Clinton viešėjo Seime, kur susitiko su Seimo pirmininke I. De-
gutiene.                                             Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
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Ar kas dar stebisi, kad „Drau-
ge” skaitytojams populiariau-
siu virtęs „Laiškų, nuomonių,

komentarų” sky rius – jau vieša pas-
laptis?! Net keletas vyrų išdrįso spau-
doje prisipažinti, jog šis skyrius yra
jų mėgsta  miausias. Kiti atvėrė širdį,
kad pirmiaiusia griebia skaity ti bū-
tent jį.

Šią naujovę skaitytojams prieš 19
metų padovanojo tuometinė buvusi
vy riausioji redaktorė, rašytoja Danu-
tė Bindokienė. Dabartinė vyr. redak-
torė dr. Dalia Cidzikaitė „pa gerino” –
,,paaukštino” jį, perkeldama iš įpras-
to penkto puslapio į trečią (pirmas,
trečias ir paskutinis – patys svar -
biausi puslapiai laikraštyje), ku ria-
me anais laikais kasdien di džiuoda-
vosi vedamasis, atkarpa bei koks
nors svarbus, dažniausiai politine te-
ma parašytas straipsnis.

Ne taip seniai į ,,Laiškų”, ,,Nuo-
monės, komentarai” skyrius pra dėjo
rašyti Angelė Kavakienė. Gabia,
lanksčia plunksna pradžioje ji rašė,
atrodo, jai prie širdies malonia te-
ma – apie savo bei kitų verslą. Tačiau
tyčia ar ne tyčia jos laiškuose nu-
skambėdavo lyg ir pasigyrimo (kad ir
menkiausia) gaidelė arba lyg ir kokia
nekalta „reklama”... Kitais kartais
galėdavai pajusti lyg ir patapšnojimą
per petį sėkmingai dirbančiai veik-
liai verslininkei. Deja, tarp džiugių
ar „bėdavojančių” verslo žinių nie -
kad, o niekad neteko skaityti, mūsų
didžiam pasigedimui, o kiek tie na-
šūs verslininkai, kai kurie būsimieji
(ar jau esantys?) „milijonieriai(ės)”,
ver tina lietuvišką spaudą, ją remia,
pa laiko skelbimais ar tapo Draugo
fondo nariais bent su mažiausiu
pagrindiniu įnašu.

O tokių vis dėlto yra! Be jokio
galvosūkio pirmiausia krenta į akis
nuoširdus lietuvybės puoselėtojas,
geraširdiškas ir dosnus mecenatas,

filantropas ir verslininkas Do natas
Januta iš San Francisco, Ca lifornia
valstijos. Jaunystėje tapęs diplomuo-
tu inžinieriumi, vėliau dirbęs advo-
katu, išėjęs į pensiją dabar yra veik-
lus verslininkas. Jis – nuolatinis,
uolus „Draugo” bendra darbis. Iš savo
mamos – rašytojos Petronėlės Orin -
taitės ir tėčio, spaudos darbuotojo,
teisininko Kazio Janutos paveldėjęs
talentą vaizdžiai ir tikroviškai rašy-
ti, jis praturtina „Draugą” be jokio
ho no raro savo svariais, įdomiais
straipsniais. Beveik reguliariai vyk-
damas į Lietuvą,  o ypač keliaudamas
po bu vusias lietuviškas žemes Puns-
ką, Gudiją ir pan., jis savo kelionių
ap rašymais auklėja mus, praplečia
mū sų akiratį Lietuvos istorijos pa-
žinimu! Jis užsiprenumeravo „Drau-
gą” pirmąja klase, mokėdamas pašto
nustatytą astronominę kainą. „Drau -
gą” metų metais remdamas, yra
Draugo fondo garbės narys su bemaž
8,000 dol. įnašu.

* * *
Tik ką atšliaužusiame „Drauge”,

„Laiškų” skyriuje, skaitau naują A.
Kava kienės komentarą „Apie patar-
lių durnius bei medaus šaukštą”.
Autorė piktinasi rašančiųjų „griež-
tais, labai piktais” pasisakymais. Ar
taip jau tikrai yra? Ją „tempte tempia
už liežuvio” paklausti, kaip pa keisti
patarlę „Durnių ir bažnyčioje mu-
ša”? Lietuvoje mes sakydavome „Kvai-
lą ir bažnyčioje muša.” O kam keisti?
Toks buvo anų laikų kalbėjimo bū -
das, dabar – jau istorija. Tada tektų

persijoti visą Vinco Krėvės-Mickevi-
čiaus pa tarlių, priežodžių rinkinį,
kuriame tūkstančiai ne tik svetim-
žodžių, bet ir nešvankių žodžių.

Autorė išgyvena ir dėl cepelinų.
Ji rašo „mes buvome į ‘kudlas’ (ku -
rios tautos šis žodis?) įsikibę...” Pui -
kų pavyzdį davė mūsų Prezidentūra.
Spaudoje rašyta, kad Alma Adam-
kienė vaišino žurnalistus didžkuku-
liais (cepelinais). Ak, o ji, vargšelė,

pati pa siklydo, įterpdama žodį „per-
sonažas”. 

Didžiai stebino pačios komen-
taro autorės kalbos stiprumas. „Ap-
talžantys” (Oho! Nejaugi?) žodžiai
išsprūdo tulžies kartumo purslais..!
Be reikalo!

Visad bijojau, kad neužlipčiau
kam nors ant nuospaudos, neužgau -
čiau, neįžeisčiau. Todėl ir prašyda -
vau vyr. redaktorės, jei mano laiš kai
skamba piktai, ar, neduok Dieve,
nemandagiai, taisykite, brau kite!
Danutės pasakymas „Jūs nemo kate
pykti” būdavo didžiausia man do va-
na! Dieve, padėk visiems, rašantiems
laiškus į „Draugą”, pagal jo vardą ir
skambėti draugiškai, nuoširdžiai ir
atvirai!

Įtakingi politikai ir ekonomistai džiu-
giai skelbia, kad sunkiausi krizės išban-
dymai jau praeityje, ir dabar Lietuvos

ūkio traukinys vėl skubės į šviesų rytojų.
Neturiu pagrindo tuo netikėti, nors, kai
įdėmiai apsidairau aplink, tarsi ir nėra kuo
džiaugtis.

Beveik penktadaliui valstybės piliečių
prakaitu aplaistyta emigranto duona atro-
do skalsesnė nei esą išmintingą ekonominę
politiką vykdančioje Lietuvoje. Dar bene tiek neiš-
važiavo, nes ir tam nebeturi jėgų.

„Gal gyvenimas kiek pagerės, kai biudžete pa-
gausės pinigų ir bent jau krizės metu įvestų pensijų
ar socialinių išmokų apkarpymų bus atsisakyta?” –
bandau guosti pagyvenusią nedidelio miestelio gy-
ventoją. Tačiau ji tik palinguoja galva, nes nebetiki,
kad kas nors pagerės. Jos pensijos užtenka tik komu-
nalinėms paslaugoms apmokėti, skurdžiai pavalgyti
ir nusipirkti bent dalį būtinų vaistų. Jos sūnus dirba
vietinėje įmonėje, džiaugiasi, jog turi darbą, kad ir
atlyginimas vėluoja mažiausiai kelis mėnesius. Jis į
tai, kas vyksta, reaguoja kur kas emocingiau nei ma-
ma. Teigia, jog nusivylė visais politikais, nebetiki jo-
kiais pažadais ir yra įsitikinęs, kad valdžioje – tiek
vietinėje, tiek Seime ar Vyriausybėje – domina tik sa-
vi interesai. „Nėra teisingumo Lietuvoje”, – nukerta
vyriškis, kažkokiais stebuklingais būdais visgi suge-
bantis išlikti kartu su šeima, nors žmona ir nedirba,
augina mažą sūnelį.

Sunkiai galą su galu sudurianti ištuštėjusios pro-
vincijos šeima šiandien ne išimtis, bet įprastas da-
lykas. Kaip ir atodūsis dėl teisingumo trūkumo. Jį,
kai tik kalba pakrypsta apie viešąjį gyvenimą, galima
išgirsti praktiškai kiekviename pokalbyje. Beje, dar
prieš kurį laiką keiksmai buvo nukreipti tik prieš
valdžioje esančiuosius, apie opoziciją buvo kalbama
su nedrąsia viltimi, o dabar vis dažniau girdžiu sa-
kant, jog ponai visada susitaria tarpusavyje, kvailio

vietoje lieka sąžiningi vargdieniai.
Netiesa, kad šiandien provincijos miesteliuose

galima sutikti tik surauktus veidus. Yra nuostabių
„deimančiukų”, kurie daro puikius darbus ir įkvepia
aplinkinius. Jie neprašo valdžios malonių ir sugeba
džiaugtis tuo, ką susikuria savo rankomis, dalijasi
tuo su kitais. Jie labai myli savo Tėvynę, kalbą, pama-
žu buriasi į bendruomenes ir kartu vis mažiau myli
valdžią, jų balse jaučiamas šaltukas, kai kalba pasisu-
ka politikos link.

Paklausiau vieno kaimo šviesuolio, ką jis mano:
ar tikrai krizė jau baigiasi? Šis nusišypsojo ir atsakė:
„Krizė prasidėjo galvose ir širdyse, ir tik paskui per-
simetė į bankus bei ekonomiką. O dabar mums bando
įrodyti, kad pakanka viltingų skaičių apie ūkio
augimą, ir viskas savaime susitvarkys. Jei nebus dau-
giau teisingumo, niekas nesusitvarkys. Ir toliau bus
gudresniųjų, kurie turi viską, ir tų, kurie jiems len-
kia nugaras.”

Iš tiesų prisiminkime visas tas kalbas, kurių bu-
vo gausu, kai pagaliau buvo pripažinta, jog atsidūrė-
me sudėtingoje padėtyje, apie tai, jog finansų krizė –
tai tik požymis, kad turime iš esmės keisti gyvenimo
būdą, permąstyti mūsų socialines struktūras, kaip
tvarkome viešuosius finansus, sugrįžti į solidarumo
kelią. Šios kalbos, deja, ir liko kalbomis, kurias išstū-
mė politikų tvirtinimai, kad esą svarbiausia krizės
priežastis tebuvo per dideli valstybės prisiimti socia-
liniai įsipareigojimai, pirmiausia vaikus auginan-

čioms šeimoms. Vienu mostu nurėžta dalis
atlyginimų ir socialinių išmokų.

Nekelia abejonių tai, jog labai svarbu,
kad valstybės institucijos pradėjo gyventi
taupiau, sumažėjo žmonių, skirstančių kitų
uždirbtus pinigus, išlaidavimas. Tačiau ar
iš tiesų įvyko esminės permainos, kurios
leistų sakyti, jog šiandien gyvename kur
kas teisingesnėje visuomenėje nei iki kri-
zės, ir tai yra pagrindas vilčiai, kad iš tiesų

sunkiausias išbandymas – jau praeityje.
Aukštus postus užimantys politikai ar ekonomis-

tai aiškina, kad turime jiems dėkoti, jog mums
pavyko išvengti tos sumaišties, kurioje šiandien
atsidūrė Graikija. Tačiau nežinau, ką galėčiau
atsakyti, kai provincijoje žmonės sako, jog bankruta-
vę graikai ir dabar gyvena kur kas geriau nei bankro-
to išvengę lietuviai. Taip pat vargu ar drįsčiau teigti,
kad aiškumo galvose ir teisingumo visuomenėje šian-
dien daugiau nei prieš porą ar daugiau metų.

Gal ir gerai, kad „krizės” sąvoka rečiau šmėžuo-
ja politikų kalbose. Tačiau dar geriau būtų, jei poli-
tikai ne tik kalbėtų, bet ir įsiklausytų į eilinių pilie-
čių, kurių niekas nekviečia į elitinius priėmimus ar į
televizijų laidas, rūpesčius ir mintis. Tai ne tik būtų
labai svarbus žingsnis, įveikiant pavojingą žmonių
susvetimėjimą su politikais ir  savo valstybe, bet ir
suteiktų daugiau išminties nei būrimas skaičiais eko-
nominėse diagramose.

Parengta pagal komentarą, skaitytą per ,,Lie-
tuvos radiją”

Bernardinai.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žurnalistas, interne-
tinio naujienų dienraščio Bernardinai.lt vyr. redakto-
rius, religijotyrininkas.

Krizė baigėsi?

ANDRIUS NAVICKAS

Peikdami kitus, 
spauskime stabdžius!

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

laiŠKai 

LB CICERO APYLInkėS
DOvAnA 

Perskaičiau Kristinos Ūsaitės
straipsnį („Draugas”,  2011 m. birže-
lio 25 d.) apie a. a. kun. dr.  Arvydo
Žygo laidotuves. Labai gražiai viskas
aprašyta. Atrodo, kad tik ateitinin-
kai Ameri koje ir Lietuvoje prie kun.
A. Žygo laidotuvių pri sidėjo. 

Straipsnyje minima kukli, medi-
nė urna su dr. Romualdo Povilaičio
variniu, gintarais inkrustuotu kryže-
liu ir geltonas maišelis su žiupsneliu
Cicero, IL žemės. 

Kas parūpino tą maišelį? Per at -
sisveikinimą su a. a. kun. Žygu Šv.
Antano bažnyčioje mūsų JAV LB
Cicero apylinkės pirmininkas Min -
dau gas Baukus paminėjo, kad tai –
bendruomenės dovana. Nepasakė,
kad jis pats tą žemelę paėmė iš Šv.

Antano mokyklos, kurią kun. Arvy-
das lankė aštuonerius metus, kiemo.

Sigutė Žemaitienė
Cicero,�IL

Š. m. birželio 28 d., antradienio,
numeryje 7 psl. išspausdintoje žinu-
tėje ,,Paminėtos A. Brazausko mir-
ties metinės” įsivėlė klaida – turi bū-
ti prezidentas Aleksandras Stulgins-
kis, o ne Antanas Stulginskis. 

* * *
Liūdos Rugienienės straipsnyje

,,Lietuvos krašto apsaugai reikia
skirti daugiau lėšų” (,,Draugas”, 2011
m. liepos 2 d.) neteisingai nurodytas
aktyviame rezerve esančių karių
skaičius – jis yra ne 4,5000, bet 4,500
karių.

aTiTaisymai 
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TelKiniai

Detroit,�MI

Šv. Antano parapijos naujienos

Paminėtos Gedulo ir vilties 
70-osios metinės

Šis skaudus mūsų parapijie -
čiams ir lietuvių tautai įvykis buvo
trumpai paminėtas sekma dienį, bir-
želio 12 d., parapijos salėje per Šv. An-
tano lietuvių parapijos 90-ties gyva-
vimo metų sukakties jubilie  jų. Iš-
tremtų žuvusiųjų lietuvių atmi nimas
po parapijos tarybos pirmi nin  ko
Antano Štrakšio pasisakymo pa -
gerbtas tylos minute.

O š. m. sekmadienį, birželio 19 d.,
parapijiečiai dar sykį visoms Baltijos
tautoms tragišką įvykį paminėjo šv.
Mišių metu koplyčioje ir po Mišių –
parapijos salėje.

Trumpai programai vadovavo
Zita Skučienė. Ji išsamiai ir vaiz-
džiai papasakojo apie Lietuvos trėmi-
mus į Sibirą, kurių metu tūkstančiai
jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių
patyrė siaubą, kai Raudonosios ar-
mijos ka reiviai juos, menkai apsi-
vilkusius, be reikalingiausių daiktų,
atskyrė nuo artimųjų, kaip gyvulius
vežė vago nuo  se į amžino įšalo žemę.
Baigdama savo žodį, Z. Skučienė per-
skaitė Ber nardo Brazdžionio eiles
,,Be motinos Tėvynės”. Vėliau vyko
bendras dai na vimas, kurio metu
skambėjo ilge singos lietuvių liaudies
dainos.

Ant pianino šiems skaudiems
įvykiams atminti buvo padėtas išaus-

tas lininis takelis, ant jo – ,,gintarinis
miškas”, o prie tų gintarinių medžių
prie vartų stovėjo iš medžio išdro -
žinėta močiutė, vienoj rankoj laikan-
ti gintarinį kryžių, o kitą ranką uždė-
jusi ant savo žando, laukdama savo
vaikų sugrįžtant. Prie jos buvo padė-
tas gintarinis rožinis, uždegta žva-
kutė.

Pagerbėme tėvelius ir 
parapijietę

Tą patį sekmadienį mūsų parapi-
joje parapijietė Zita Malakauskienė
šventė savo gimtadienį. Buvo su -
rengtos gausios vaišės, vyko gražus
bendravimas. Zitai įteikta daug gra -
žių, vasaros spalvomis pražydusių
žiedų. Parapijiečiai pasveikino Zitą
ir palinkėjo jai daug sveikatos, ener -
gijos, saulėtų ir šypsenų kupinų die -
nų! Padėkota jai už nuoširdumą ir
pagalbą parapijoje, sugiedota ,,Il -
giau sių metų!”. Zita padėkojo vi -
siems dalyviams už jai skirtą dėmesį
šią jai svarbią dieną.

Tėvų dienos proga sveikinome
savo parapijos tėvelius ir senelius,
išsakėme nuoširdžius linkėjimus.
Te būna mūsų tėveliai ir seneliai ap-
supti vaikų ir anūkų meilės ir šilu-
mos. O nuvykę į kapines pasimel-
skime už jau mirusius tėvelius ir se-
nelius.

Joninių šventė

Sekmadienis, birželio 19 d.,
mūsų parapijoje buvo skirtas ir Joni -

Nežinia dėl Šv. Antano parapijos ateities

Omaha lietuvių telkinyje vyko
Šv. Anta no parapijos klebono Frank
Partusch išleistuvės, ku rias surengė
vietinė LB valdyba, po Mišių parapi-
jos salėje buvo paruošti pusryčiai.
Išleistuves vedė Eugenijus  Radžiū-
nas, gražiai padėkojęs klebonui už jo
pasiaukojimą mūsų parapijai. Choro

padėką klebonui Partusch perskaitė
choro vadovas Algis Totila. Moterų
klubo vardu atsisveikino Irena Šar-
kaitė, „Aušros” šokėjų var du padėko-
jo Danguolė Antanėlytė, Omaha ir
Šiaulių miesto draugystės vardu
padėką tarė Gediminas Mu rauskas.
Omaha LB pirmininkė Kris tina To-
nikaitė atsisveikino visų lietuvių
vardu ir prašė kunigo nepamiršti ap -
lankyti mūsų parapiją. 

Kunigas Partusch mūsų parapi-
joje buvo labai gerbiamas. Jis gražiai
bendravo su parapijiečiais, kiekvie -
ną sekmadienį po Mišių ateidavo į
svetainę pasikalbėti, pasivaišinti
kavute ir pyragais. 

Klebono atsisvei kinimo žodis su
parapijiečiais buvo labai skaudus, jis
su ašaromis akyse apgailestavo, kad
mūsų parapijos ateitis kabo ant
plauko. Greitu laiku vyskupija turės
posėdį, kurio metu paaiškės mūsų
parapijos ateitis.

• • •
Omaha lietuvių moterų klubas

po lietuviškų Mišių paruošė lietu-
viškus pietus. Esant gražiam orui,
apsilankė gražus skaičius pietautojų.
Ta proga Omaha moterų klubas pris-
tatė gražiai paruoštą lietuviškų val-
gių knygą. Tai daug darbo pareika -
lalvusi, gražiai parengta receptų

ALGIMANTAS ANTANĖLIS

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Omaha,�NE

Birželio mėnesį Florence vaikų darželyje vasaros programos ,,Global Expedition” metu
vaikus lietuvių liaudies šokių mokė muzikos mokytoja šiaulietė Jurgita Tučkutė. 

,,Omaha World-Herald” nuotr.

nių šventei. Kadangi mūsų parapi-
jiečiai yra garbaus amžiaus ir nepa-
jėgia nuvažiuoti į Pilėnų stovykla-
vietę Manchester, Michigan, kur š.
m. šeštadienį, birželio 25 d., vyko
pagrindi nė Joninių šventė, parapijie -
tis Stasys Šadeika sukrovė simbolinį
lau žą, ir taip Jonines atšventėme
savo parapijoje. Prie ,,laužo” buvo
pastatytos tautiniais drabužiais
papuoštos lėlės.  

Turėjome paparčių. O prie laužo

skrajojo ragana, kuri visaip stengėsi
nukreipti dėmesį, kad parapijiečiai
negalėtų pastebėti besiskleidžiančio
paparčio žiedo. Ieškojome ir ieško-
jome jo, bet niekas to stebuklingo
paparčio žiedo nesurado. Tad toliau
bendravome, dainavome linksmas,
nuotaikingas dainas. Kadangi Jonų
tarp mūsų nebuvo, prisiminėme mū -
sų parapijos jau amžinybėn iškelia -
vusius Jonus, Joanas ir Janinas. 

knyga. Jaunajai kartai tikrai bus
kuo di džiuotis, kad jų mamos ir
močiutės pa liko jai lietuviško maisto
tradicijas. Nuoširdi padėka skiriama
Aldutei Agurkytei už jos įdėtą didelį
darbą. Omaha lie tuviai dėkoja vi-

soms moterims už jų įdėtą kruopštų
darbą. Tikėkime, kad moterų klubas
gy vuos dar ilgus metus.

Lietuviškų receptų knygą galima
užsisakyti pas Aldutę Agurkytę tel. 1-
402-504-1479.

Zita Skučienė skaito paskaitą apie lietu-
vių trėmimus į Sibirą.

Sukaktuvininkė Zita Malakaus kienė.
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Kunigas Frank Partusch, Šv. Antano para-
pijos klebonas, tarė atsisveikinimo žodį. 

Algio Praičio nuotr.

www.draugas.org  •  www.draugas.org  • www.draugas.org  •  www.draugas.org  • www.draugas.org



Jau daug kartų spaudoje rašyta
apie ,,Lietuvos vyčių” veiklą,
todėl šį kartą  – apie šios organi-

zacijos kažkada gausiausios 112-osios
kuopos veiklą. 

Kuopos nariai kas trys mėnesiai
renkasi pastarimams parapijos salė-
je arba Seselių Kazimieriečių vie-
nuo lyno patalpose. Sumažėjus narių
skai čiui, daugumai narių apsigy ve -
nus tolimuose priemiesčiuose, sure -
tė jo ir susirinkimai.

Norint paįvairinti susirinkimus
ir praturtinti dalyvius naujomis
moks lo, literatūros ir bendruomeni -
nė mis žiniomis, anksčiau į susi rin-
kimus būdavo kviečiami įvairių pro -
fesijų pranešėjai. Susirinkimai pra-
dedami ir už bai giami malda. Val-
dybai priklausan tieji asmenys daro

pranešimus apie jiems pavestus dar-
bus, taip pat aptariami ateities dar-
bai.

Nėra užmiršti Lietuvos vargai.
Šv. Kazimiero vienuolei ses. The re sei
Papsis yra pavesta rūpintis lie tu vių
šalpa. Jau praėjo dveji me tai, kaip
112 kuopa globoja neįgalų berniuką
Daivarą Slavinską, turintį sunkumų
su nugara ir naudojantį ve žimėlį. Jis
lanko Šv. Benedikto katalikų gimna-
ziją Alytuje. Seselė The re sė kas me-
tai surenka 360 do l. ir nusiunčia juos
Daivarui. Šias pa reigas ji atlieka
ypač gerai. Yra ir daugiau vytiečių,
įsijungusių į vi suo  meninę veiklą.
Nemažas skaičius kuopos narių tal-
kina parapijai, dalyvauja parapijos
chore, taip pat yra Vi durio apygardos
,,Lietuvos vyčių” val dybos nariai.

Šių metų pra džio je 112-tos kuo-
pos nariai dalyvavo Vidurio apygar-
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Cicero,�IL

Birželio 26 d. mūsų tautiečiai,
su sirinkę į Šv. Antano parapi-
jos bažny čią lietuviškoms pa-

maldoms, kurias vi sa da laiko kun.
dr. Kęstutis Trima kas ir kuris po to
važiuoja į Brighton Park bažnyčią,
nustebo prie alto riaus išvydę toje
parapijoje tarnaujantį amerikietį
kun. Keviną Feeney. Jis pavadavo
kun. K. Trimaką, kuris penktadienį
buvo nuvežtas į Loyola ligoninę ope-
racijai. Nors šv. Mišios laikytos ang-
liškai, maldos buvo skaitomos lietu-
viškai, lietuviškai giedojo ir bažnyti-
nis choras. 

Kalbėta apie kun. K. Trimako
bėdas

Kas atsitiko kun. Kęstučiui, po
Mišių vykusioje sekmadieninėje po -
pietėje papasakojo jo kaimynystėje
gyvenanti visuomenininkė Marija
Remienė. Ji sakė, kad penktadienį
dva siškį ištiko apendicito priepuolis.
Nors kunigas kentė didelius skaus-
mus, nuvežtas į ligoninės greitosios
pagalbos skyrių jis turėjo išlaukti

apie 4 valandas, kol jį apžiūrėjo. Nu -
statyta, kad K. Trimakui reikia paša -
linti apendicitą, kas tos pačios dienos
naktį ir buvo atlikta. 

Sekmadieninio lietuvių susibū-
rimo lankytojai pasirašė atviruke,
skirtame ligoniui, linkėdami kuo
greičiau pasveikti. M. Remienė sakė,
kad buvo kreiptasi į kitus Čikagos ir
jos apylinkių kunigus, kad pakeistų
kun. K. Trima ką, tačiau lyg tyčia trys
lietuviai dva siškiai yra išvykę atos-
togų į Lie tuvą ir niekas negalėjo pa-
gelbėti. To dėl kreiptasi į amerikietį. 

Pagerbta Jonė ir Jonas

Kadangi praėjusį savaitgalį buvo
švenčiamos Joninės, susibūrimo me -
tu pagerbti popietėje dalyvavusi vie -
na iš jos vadovių Jonė Bobinienė ir
„Draugo’’ laikraštyje dirbantis ir
dažnai lietuviškus įvykius Cicero bei
kitur fotografuojantis Jonas Kuprys.
Jiems jaunoji Kavaliauskaitė įteikė
gėlių.

Buvo prisimintas ir sergantis Jo -
nas Krumplys, kurį J. Bobinienė pa -
sveikino visų Cicero lietuvių vardu
ir palinkėjo greitai pasveikti.

Vietoj bažnyčios – ligoninė

,,Lietuvos vyčių” 112-tos kuopos veikla

EDVARDAS ŠULAITIS

Joninių proga per birželio 26 d. Cicero lietuvių susibūrimą buvo pagerbti ir gėlėmis
apdovanoti Jonė Bobinienė ir Jonas Kuprys. 

ANTANAS PAUŽUOLIS

Cicero lietuvių choro vadovė ir vargoni-
ninkė Vilma Meilutytė į Cicero lietuvių
sekmadienio popietę atėjo su savo nau-
jagime Karile, galimas daiktas – būsima
dainininke.           

Klebono gimtadienio 
minėjimas

Susirinkusieji taip pat pasirašė
atviruke, linkėdami dabartiniam pa -
rapijos klebonui sėkmės gimtadienio
proga. Popietę parapijos salėje buvo
surengtas kun. S. Solis pagerbimo po -
būvis, kuriame dalyvavo ir lietuviai
(nupir ko šakotį, pagamino sumuš-
tinių), taip pa gerbdami lietuviams
palankų dva sininką.

Papasakojo apie amišų 
gyvenvietes 

Sekmadieninių susibūrimų lan -
ky toja Milda Šatienė papasakojo apie
ne per toliausiai nuo Čikagos (pora
va landų kelio) Indiana valstijoje
įsikūrusias amišų bendruomenes. 

Ten įsikūrę amerikiečiai nepri-
pažįsta jokių technikos išradimų –
nenaudoja elektros, automobilių ir
kitų labai madingų priemonių. M.
Šatienė kvietė nuvykti pas amišus ir
pasižiūrėti, kaip gyvena civilizacijos
naujovėmis ir išradimais nesinaudo-
jantys žmonės. Ji padalijo iš tos
vieto vės atvežtą literatūrą. 

Lankėsi B. Bikulčius

Į sekmadieninę popietę buvo
atėjęs ir ilgametis Cicero gyventojas,
buvęs visuomenės veikėjas Bronius
Bikulčius, jau keleri metai gyvenan-
tis šiltoje Te xas valstijoje. Kadangi
ten šiuo metu vyrauja dideli karš-
čiai, jis kartu su žmona nusprendė
kurį laiką pabūti Čika goje, kur gyve-
na jo šeimos nariai. 

Apie parapijos 
šimtmetį

Birutė Zalatorienė papasakojo
apie ruošiamą Šv. Antano parapijos
100 metų minėjimą, kurio svarbiausi
renginiai vyks šį rudenį. 

Vienas didesnių įvyks rugsėjo 17
d. ,,Crystal Sky’’ pobūvių salėje (7941
w. 47 St. Lyons, IL). Bilietai į šį pokylį
– 100 dol. vienam asmeniui. Atrodo,
jog tokia kaina daug dalyvių nepri-
trauks. 

Jubiliejinės šv. Mišios, dalyvau-
jant Čikagos arkivyskupui kardi-
nolui Fran ces George, įvyks spalio 1
d. 3 val. p. p. Po šv. Mišių  parapijos
salėje vyks vaišės.

Buvęs aktyvus Cicero lietuvių veikėjas
Bronius Bikulčius, dabar gyvenantis Texas
valstijoje, atvyko paviešėti į Čikagą ir ap-
silankė Cicero lietuvių sekmadienio po-
pietėje.                Edvardo Šulaičio nuotr.

dos susirinkime, kuris vyko „Sekly-
čios” patalpose. Artėjant vasarai ir
nevykstant susirinkimams, daug
kuopos na rių dalyvavo šio sezono
veiklos už bai gime Šv. Mergelės Mari-
jos Gimi mo parapijos salėje. Pasisve-
čiavimui vadovavo Regina Juškaitie-
nė, padedant kitoms kuopos narėms. 

Kuo pos nariai taip pat dalyvavo
mirusiųjų pa gerbimo dienos pamal-
dose, vykusiose Šv. Kazimiero kapi-
nėse. Pasi bai gus pamaldoms, kuopos
nariai lankė savo mirusių narių ka-
pavietes. Maldas vedė kun. Augusti-
nas Kulbis ir Robertas Rogers.  

112-oji kuopa nelieka abejinga ir
kitai lietuviškai veiklai. Daug jos na-
rių dalyvauja Švč. Mergelė Marijos
Gimimo parapijos veik loje. Kai kurie
nariai dalyvavo pre lato Jono Urbono
ir prof. dr. Kęs tučio Trimako gimta-
dienių ir kunigystės jubiliejų pami-

nėjimuose.
Džiugu, kad 112-tos kuopos na-

riai įsteigė naują ,,Lietuvos vyčių”
kuopą Long Beach, IN apylinkėje, o
Maria Deksnis apsiėmė eiti tos kuo-
pos pir mi ninkės pareigas. Reikia
taip pat pa sidžiaugti, kad jos duktė
Andrea jau nuo jaunystės dalyvauja
vyčių veikloje. 

Kiek didesnė kuopos narių išvy-
ka laukia liepos pabaigoje į ruošiamą
98-tą metinį visų narių suvažiavimą
Michigan City, IN, kuris prasi dės
liepos 27 ir baigsis 31 d. Su važiavimą
globoja tik ką įsisteigusi 158 kuopa.
Norintys suvažiavime da ly vauti turi
kreiptis laišku į Andrea Deksnis,
2201 Oriole Trail, Long Beach, IN,
46360.

Antanas Paužuolis – Lietuvos
vyčių 112-tos kuopos valdybos narys.
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sKauTyBės Kelias

Rako miškai – mūsų antri namai!

Netikiu, kad jau vasara. Neti-
kiu, kad mano, Olivijos ir Te-
riuko stovyklos reikmenys

užėmė visus namus. Vos įėjus pro
garažo duris, – palapi nės, lovos, laga-
minai. 

Išvažiuojame sekmadienį, liepos
3 d. Važiuojame į savo antrus namus
– Rako miškus. Iš darbo grįžta mano
vyras Terry, ir jo veide matyti pavy-
dumas. Jam skau du, kad mes trims
savaitėms išva  žiuo jame ir jį vieną
paliekame. Jis taip pat norėtų va-
žiuoti. Bet dėl darbo negali. Pats yra
skautas, augdamas stovyklavo ameri-
kiečių skautų stovykloje Owasippee,
kuri yra netoli mūsų Ra ko stovyklos.
Jo širdis priklauso Ra ko miškams. 

Pakuojamės trise. Ruošiamės
sto vykloms. Kaip jau minėjau, šiais
me tais, stovyklausime tris savaites.
Te riukas ir aš turėjome pasilikti dar
ir ketvirtai Gintaro/Ąžuolo vadovų
mokyklai, deja, dėl mažo užsiregist-
ra vusių stovyklautojų skaičiaus va -
dovų mokykla atšaukta. 

Pirmoji stovykla – Paskilti ninkų
kursai yra ruošiama Či kagos tuntų

skautams ir skautėms nuo 11 iki 13
metų amžiaus. Šio je stovykloje aš
būsiu vyriausioji šeimininkė, Teriu-
kas, jau baigęs šiuos kursus, vado-
vaus, o Olivija bus kursantė. Šie jos
pirmieji metai kursuose.

Tos trys savaitės labai greitai
pra bėgs. Visi – jauni ir nebejauni –
sto vyklautojai kasmet suvažiuoja
sto vyklauti į šiuos gražius miškus.
Rako miškai – mūsų antri namai. 

Įsivaizduokite, kad sėdite prie
laužo. Skautai gražiai dainuoja lietu-
viškas skautiškas, patriotiškas, liau -
dies dainas. Skamba miškas. Ataidi
aidas. Į žvaigždėtą dangų kyla laužo
kibirkštys. Skautai ruošia vaidini-
mus. Džiaugsmas. Tyla. 

Atsike lia  te ryte, miške pasigirs-
ta laukinių kalakutų balsas, varlių
kurkimas. Šviežias oras. Vilkiukai,
jauniausi mūsų skautukai, jau atsi-
budę – girdėti jų džiaugs  mingi balsai.
Švilpukas – laikas pusryčiams.
Skautės ir skautai taku eina į ,,Li-
tuanicos’’ virtuvę pavalgyti skanių
pusryčių. Girdėti lietuviška kalba.
Jaunimas juokiasi. 

Gal Jūsų anū kai, dukros, sūnūs
ar kiti jums yra pasakoję apie mūsų
Rako miškus, mūsų stovyklą, mūsų
antrus namus? Gal Jūs stovyklavote
šiuose miškuo se? Prisimenate, kaip
buvo smagu? Gal čia sutikote savo
pirmąją meilę?

* * * 
Čikagos lietuvių skautų tuntai

šiuo se miškuose stovyklauja jau dau-
giau nei 50 metų. Pastatai seni. Jei
esate kada stovyklavę, turbūt prisi-
menate tuos pastatus. Jie vis dar ten
stovi. Nors jie yra prižiūrimi, jiems
reikia remonto. Juos reikia at naujin-
ti, suremontuoti, kai kuriuos per-
statyti, kad mūsų lietuviškas skau -
 tiškas atžalynas galėtų tuose miš-
kuose stovyklauti ilgus me tų. Re-
monto reikia, kad namai būtų gražūs
ir saugūs.

Remonto darbai Rake vyksta vi -
suomet. Šiais metais Nerijos jūrų
skaučių tuntas pasistatė naują prau-
syklų pastatą. Žinoma, sesės smar-
kiai dir bo, ilgai taupė pinigus, kad
galėtų šį darbą atlikti. Jos surengė
„garage sale’’, rinko aukas, o kur dar
Kaziuko mugė ir kiti vajai! Tų pas-
tangų dėka jos surinko pakankamai
lėšų perstatyti savo prausyklų pas-
tatą. 

Dėkojame Arvydui Kielai, kuris
paaukojo reikmenų naujam „Aušros
vartų’’ pastovyklės menės ir virtuvės
stogui. Rudenį grupė skautų ir drau -
gų kartu su Arvydu paskyrė sa vo
laisvą laiką, nuvažiavo į Raką ir
uždengė naują stogą. Todėl dabar
mū sų jaunos šeimos gali jaustis sau-
gios. 

„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto
Ker navės pastovyklėje dažo, daro re -
montą Lintakų šeima bei kiti sesės ir
broliai. Po šios vasaros stovyklos ant
vonios pastato turėtų būti uždėtas
naujas stogas. Pra ėjusią vasarą tiek
lijo, kad lietus per lubas bėgo. Ar tai
– saugu? Ne. Bet netrukus tai bus pa-
taisyta. 

Dėkoja me Lietuvių Fondui, ku-
ris Kernavės pastovyklės remontui

s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

„Aušros vartų’’ pastovyklės prausyklų
pastatas. 

Įvažiavus pro stovyklos vartus, stovi pa-
minklas, kurį reikia remontuoti.

paskyrė 4,000 dol. Kernavės virtuvės
sienos smenga į smėlį, todėl kažkada
ir tai reikės pataisyti. 4,000 dol. – tik
pradžia. Suremontuoti ir uždengti
prausyklų pastatą kainuos 7,200 dol.
Iš viso pastovyklės remontas kainuos
apie 16,000 dol.

,,Lituanicoje’’ tas pats – kiek jė -
gos ir lėšos leidžia, remontai vyksta.
Reikia pataisyti virtuvės pastatą,
kad kai lyja, lietus nepaliestų sienos,
kuri jau pradėjo pūti. Juk ,,Litua-
nicos’’ virtuvėje visi valgo, ji yra pag-
rindinė stovyklos virtuvė. Stalai jau
seni, reikia naujų. Naujų, tvirtų
stalų kaina – 200 dol. Stovyklai reikia
bent šešių. Pasto vyk lėje daug darbo.
Ginutis Matutis ir kiti ten nuvažiuo-
ja ir taiso – re montuoja, kiek gali.

Š. m. birželio 10 d. brolis Dainius
Petronis su draugu nuvyko į Raką ir
suremontavo „Aušros vartų’’ pasto -
vyklėje esančius lauko dušus ir šuli -
nį. Dėkojame jiems už tokį didelį dar -
bą. 

Bet ir vėl – tai tik pradžia. Bū-
tinai rei kia naujo prausyklų pastato
ir sepsinės sistemos. Nors ir laukia
didelės išlaidos, sutvarkyti reikia,
nes čia stovyklauja mūsų jaunos šei -
mos.

O juk be remonto dar yra Michi-
gan valstijos žemės mokestis. Kas jį
moka? Kaip Rakas išsilaiko? Dau-
gelio šeimų, ku rios aukoja pinigų
šiems remontams, dėka. Lietuvių
Fondo bei kitų, kurie mums skiria
pinigus, kad stovykla bū tų mūsų jau-
nimui saugi, kad jis galėtų stovyk-
lauti, dėka. Brolių ir se sių, kurie ran-
da būdų surinkti lėšas remontams ir
valstybinius mokes čius sumokėti,
dėka. Bet to negana.

Esant tokiai ekonomikos padė -
 čiai, yra sunku prašyti svetimų pini-
gų, sunku prašyti aukų. Bet norint
išlaikyti labai gražią stovyklą, mums
reikia Jūsų pagalbos. Rakas yra Či-
kagos lietuvių skautų, lietuviš ko jau-
nimo, mūsų tautos atžalyno antri
namai. Čia skautukai ir skautukės
atva žiuoja pasidžiaugti Dievo duota
gra žia gamta, užmegzti naujas lie-
tuviš kas draugystes, patobulinti savo

lie tuvišką skautamokslį. Kaip tai
gali me iš jų atimti? Jei norime iš-
laikyti savo stovyklą, prašome Jūsų
pa gal bos, paramos, kad toliau mūsų
lie tuviškas skautiškas atžalynas ga-
lėtų saugiai ir smagiai stovyklauti.
Pa rem kite mus!

Rako stovykla turi administraci -
ją, kuriai vadovauja j.v.s. fil. Taiyda
Chiapetta. Sesė Taiyda bei kiti admi -
nistracijos nariai vis suka galvas,
kaip galima surinkti lėšas, norint iš -
laikyti, suremontuoti mūsų Rako sto -
vyklą. Mikužių šeima, 2009 m. pava -
sa rį surengė lėšų telkimo vajų, pava -
dintą „Rock on for Rakas’’, į kurį bu -
vo sukviesta visa apylinkės visuo me -
nė. Vajus pavyko, bet ne tiek, kad
galėtumėme pastatus remontuoti.
Yra galvojama ir apie kitus vajus.
Surinkti lėšas užtruks ilgai. O kol
bus surinkta pakankamai lėšų, ateis
eilė kitiems remontams, ir rei kės dar
daugiau lėšų. Tad, gerbiamie ji skai-
tytojai, prašome Jūsų finansi nės pa-
galbos. Jei galite, pa dėkite mums iš-
laikyti mūsų antrus namus, mūsų
mylimus Rako miškus, kad Čikagos
lietuvių skautai ir skau tės ir toliau
galėtų ten linksmai ir saugiai stovyk-
lauti.

Jei norite paaukoti Rako stovyk-
los remontui, aukas galite siųsti Ra -
ko administracijos iždininkui: Aras
Lintakas, 3509 Rosemear, Brookfield,
IL 60513.

Jei norite aplankyti Raką, pama -
tyti gražius Rako miškus, atvažiuo -
kite. Šią vasarą Rako stovykla vyksta
nuo liepos 9 iki liepos 23 d. Kviečia-
me atvažiuoti per didįjį savaitgalį lie-
pos 16–17 dienomis ir su mu mis pa-
bendrauti. Informaciją apie svečių
apsilankymą galite rasti sto vyklos
tinklalapyje www.rakas.org. Apsi-
lankę pamatysite, kodėl Čikagos lie-
tuviai skautai myli Rako miškus.
Pamatysite, kiek džiaugsmo ten pati -
riame. Atvažiuokite, lauksime Jūsų.

s. Aušra Jasaitytė-Petry – „Aušros
vartų/Kernavės” tunto tuntininkė. 

Sutvarkyti lauko dušai „Aušros vartų’’ pas-
tovyklėje.

j.v.s. Taiydos Chiapettos nuotr.

Naujas „Aušros vartų’’ pastovyklės šuli-
nys, tik dar reikia jį nudažyti.
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Kartą mokytoja pasakė, kad mes
turime įsivaizduoti, jog esame paukš -
čiai ir parašyti savo svajones. Aš iš -
kart supratau, jog norėčiau pama tyti
visus keturis metų laikus – to kius,
ko kie būna Lietuvoje. Nieko ne -
laukusi palinkau prie balto popie -
 riaus lapo ir leidau savo mintims
skristi.

Jeigu aš būčiau paukštis, pakil -
čiau į žydrą dangų. Susiliečiau su
vėju ir skrisčiau taip greit, kad net
nepavytų žaismingi saulės spindu -
liai.

Atėjus pavasariui, stebėčiau,
kaip tyliai skleidžiasi medžių pum -
purai, klausyčiau, kaip iš po žemių
ka lasi pirmieji žolės daigai.

Atėjus vasarai, skrisčiau prie

gražiausių pasaulyje gėlių: rugiagė -
lių, bijūnų ir saulučių, aplankyčiau
ošiančią Baltijos jūrą.

Atėjus rudeniui stebėčiau, kaip
mano kraštą užkloja margaspalviai
lapai.

Sulaukusi žiemos mėgaučiausi
kiekvienos gležnos snaigės nukriti -
mu ant mano skruosto.

Ar jūs matėte gražesnį kraštą?
Aš nemačiau.

Bet gaila, aš – ne paukštis. Mano
svajonės ir mintys liks balto lapo
popieriuje.

Kornelija Mikužytė (9 m.)
„Švyturiuko” lituanistinė

mokykla  (Jungtinė Karalystė)
URM Lietuvoje

GYTIS IR ANDRIUS
KRIAUČIŪNAI

Labas visiems kino mėgėjams.
Mes vėl žiūrėjome kino filmą ir jį ap -
rašome. Šį kartą truputį buvo ki taip
– filmą žiūrėjome Lietuvoje. Koks
skirtumas? Geresnė kino salė – sė -
dynės patogesnės ir akustika ge res -
nė.  Taip pat bilietai ir maistas perka-
mi toje pačioje vietoje. Įdomu – kai
perki bilietus, gauni pasirinkti, kur
nori sėdėti, taip kaip spektaklyje ar
sporto varžybose. Perkant saldai -
nius, pasveria kiek nori ir galima nu -
si pirkti įvairiausių rūšių. O tėvui pa -
tiko, kad galėjo alaus nusipirkti.

Apie ką  šis filmas?

Andrius: Filmas yra apie grupę
vaikų, kurie kūrė filmą konkursui.
Direktorius yra toks stambesnis
vaikas. Vieną naktį jie filmuoja sce -
ną prie traukinio bėgių. Baigiant
sceną, jie pamato, kad atvažiuoja
traukinys. Vienas vaikas apsisuko ir
mato, kad baltas sunkvežimis važiuo-
ja greitai, pasisuka ant bėgių ir va-
žiuoja tiesiai į traukinį. 

Gytis: Truputį papildysiu. Fil -
mas, kurį vaikai filmuoja, yra apie
zombius, bet tai nėra labai svarbu.
Tę siant Andriaus pasakojimą, trau -
ki nys susiduria su mašina ir  nuk -
renta nuo bėgių. Išgąsdinti vaikai iš -
silaksto, ieškodami, kur pasislėpti
nuo sprogstančio trau ki nio. Kai vis -
kas aprimsta, pagrindinis aktorius
išgirsta ir pamato, kad viename va -
gone kažkas juda. Staiga, vagono sto-
gas nuo sprogimo išlekia į viršų, ir
kažkas iš jo išlekia. Greitai po šio

įvy kio iš miestelio dingsta šunys,
mies te nelieka elektros. Jeigu norite
sužinoti, ką vaikai sužinos ir ar su-
grius miestas, teks žiūrėti filmą. 

Ar filme vaidina 
žinomi aktoriai?

Gytis: Kadangi filme vaidina
daug vaikų, žinomų aktorių nėra
daug. Pagrindinį vaidmenį atlieka
Joel Courtney (Joseph Lamb), vaidi-
na Kyle Chandler (Jackson Lamb), ir
Glynn Turman (dr. Woodward). 

Andrius: Pridėsiu, kad dar vai -
di na aktoriai Ron Eldrad (Louis Dai -
nard), Elle Fanning (Alice Dai nard),
Micheal Hitchcock (Depu ty Rosko).
Taip pat prodiuseris Ste ven Spiel -
berg. 

Kas labiausia patiko ?

Andrius: Man labiausia patiko
įvykęs traukinio sprogimas, todėl
kad tuo metu buvo daug veiksmo.
Aplamai man visas filmas patiko.

Gytis: Man tai visa pasaka pati -
ko. Taip pat patiko mintis, kad mes
žiūrime kaip filmuojamas filmas –
tai truputį juokinga. Aktoriai irgi
labai gerai atliko savo vaidmenis.

Kas nepatiko?

Gytis:  Vienintelis dalykas, kuris
man nepatiko – kartais buvo per gar -
su, ir truputį pradėjo skaudėti ausis.
Išskyrus tai, man viskas patiko.

Andrius: Man viskas patiko.

Kam siūlyčiau pažiūrėti 
šį filmą?

Andrius: Siūlyčiau šį filmą pa -
matyti vaikams nuo trylikos metų ir
suaugusiems iki penkiasdešimties.

Gytis: Kadangi yra truputis
keiksmažodžių, aš siūlyčiau šį filmą
žiūrėti nuo keturiolikos metų, iki gal
septyniasdešimt metų. Taip pat
žmonėms, mėgstantiems veiksmą ir
nuotykius.

Ar verta filmą žiūrėti teatre, 
ar geriau išsinuomoti?

Gytis: Aš manau, kad šį filmą
verta žiūrėti kino teatre, bet jeigu jūs
esate taupus, tada  filmą žiūrėkite na -
muose. Vertinčiau šį filmą 9.5 žvaigž-
dutėmis iš 10.

Andrius:  Manau, kad kino teat -
re yra pakankamai gerai žiūrėti. Aš
taip pat vertinčiau šį filmą 9.5 žvaigž-
dutėmis iš 10.

Filmo ,,Super 8” aprašymas 
ir  įvertinimas

,,A Motorcyclist Croaker Lee”
Neseniai pasirodė nauja Violetos

Pakalne (Pakalniškienės) knyga vai -
kams ,,A Motorcyclist Croaker Lee”
anglų kalba. Tai jau ne pirma  peda-
gogės, poetės ir rašytojas knyga, kuri
išleista Amerikoje. Prieš keletą metų
ji yra išleidusi savo knygelę ir kom-
paktinę plokštelę vaikams „Mažojo
pasakoriaus kraitelė”.

Rašyti Violeta pradėjo dar besi -
mokydama mokykloje – rašė į mo -
kyklos sienlaikraštį, kūrė scenarijus
mokyklos ir miesto šventėms, jos ra -
šinėliai buvo spausdinami respub-
likiniuose leidiniuose „Genys”,
„Mok s leivis”. Atvykusi į JAV V.
Pakalniškienė neapleido kūrybos.
Jau dvylika metų ji – JAV lietuvių
rašytojų draugijos narė, dalyvauja
rašytojų susirinkimuose, susitiki -
muo se, skaitymuose ir ... rašo.

Nauja rašytojos knyga – tai  ne -
nuoramos ir žingeidaus varliuko Lee
ir berniuko Mike istorija. Ko tik
nenutinka varliukui – tai jis po maši-
na, tai į ligoninę patenka. Čia ir susi-

pažįsta su Mike. O kas buvo toliau,
sužinosite perskaitę knygutę „A
Motorcyclist Croaker Lee”, kurią
galite įsigyti internetinėse sve-
tainėse www.amazon.com; www.au -
 thorhouse.com arba www. barnes -
andnoble.com 

Leidinį nuotaikingais piešiniais
iliustravo dailininkas iš Lietuvos Kęs-
tutis Šileika. Gero Jums skaitymo.

Redaktorė

Ryškiausi metų laikai

Kokia�spalva�reikėtų�piešti�laimę?
Balta�– jei�pieši�angelo�sparnus,
Ryškiai�raudona�– jeigu�karštą�meilę,
Geltona�– saulės�spindulius�karštus.

Žydra�spalva�nupieši�giedrą�dangų,
Vaivorykštės�spalvom�-�linksmus�vaikus,
Žalia�-�medelį,�augantį�po�langu,
Ruda�-�savus,�jaukius,�šiltus�namus.

(Kęstutis�Bleikaitis�,,Spalvos”)

Kadras iš kino filmo.  (Jackson Lamb –
aktorius Kyle Chandler).

www.marvel.com nuotr.

Aplankykite Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
(6500�S.�Pulaski�Rd,�Chicago,�IL�60629)

veikiančią vaikų piešinių parodą ,,nepa laužta dvasia” 
(,,Hope�and�Spirit”).�

Paroda�veiks�iki�rugpjūčio�mėn.�pabaigos.��
Visų�vaikų�piešinius�galite�pa�matyti�muziejaus�tinklalapyje�

www. balzekasmuseum.org
Ten�pat�veikia�labai�įdomi�istorinė�paroda�,,Smurto�kronika”

Muziejus�dirba�pirmadieniais�– penktadieniai�nuo�10�val.�r.�iki�4�val.�p�p.�
Daugiau�informacijos�tel.�773-582-6500.
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D. Stončiūtė-Kuolienė: pirmas pavasaris V. K. Jonyno galerijoje
VIDA MAŽRIMIENĖ

Freiburg meno mokyklos įkūrė-
jas V. K. Jonynas, 1951 m. išvy-
kęs į JAV, kūrė vitražus, skulp-

tūras, apipavidalino ir iliustravo
knygas. Per 200 jo įvykdytų monu-
mentaliųjų dailės užsakymų JAV,
Australijoje, Europoje – ligi šiol yra
neišsemiami lietuvio kūrybos aruo-
dai vakarietiškoje aplinkoje. 

Dailininko ryšiai su Adomu Gal-
diku, Kazimieru Žoromskiu, Ka ziu
Varneliu, Adolfu Valeška, Al binu
Elskumi klojo pamatus ir naujos
dailininkų kartos bendrystei, todėl
nenuostabu, kad V. K. Jonyno galeri-
joje nuolat vykstančios pa saulio
lietuvių kūrybos parodos yra galeri-
jos veiklos motto. Čia buvo rodyti
Adomo Galdiko, Magdalenos Birutės
Stankūnienės, Aldonos Pe čiūrienės
(JAV), Vaclovo Rato-Ra taiskio (Aus -
tralija) darbai įtikino, kaip tai svarbu. 

Iš tolimų kraštų į galeriją už -
sukantys lietuviai dėkodavo už ga li -
mybę savo tėvų žemėje matyti į lie -
tuvišką meno tėkmę įsiliejusią išei -
vijos dailę.

Kai šiemet M. K. Čiurlionio
mies tas dabinosi pavasario žiedais,
Chicago gimusi lietuvių dailininkė
Danguolė Stončiūtė-Kuolienė (Dan -
guolė Stončius Kuolas) savo parodai
„Ieškojimai ir atradimai” iš tolimos

Massachusetts valstijos JAV į V. K.
Jonyno galeriją atgabeno įspūdingą
24 spalvotų holografijos technika
atliktų grafikos darbų rinkinį. Pa -
matęs garbiosios viešnios kūrinį
„Pirmasis pavasaris”, kažkas iš ga -
lerijos darbuotojų džiaugsmingai
šūk telėjo: „Tebūnie tai pirmasis pa -
va saris V. K. Jonyno galerijoje!” 

Sugestyviai ištartas pavadini-
mas įgavo ir kitą prasmę – pradėta
galvoti apie Amerikoje gimusios lie -
tuvių dailininkų kartos bendras pa -
ro das, gilesnius ryšius Lietu vos me -
no erdvėse.

Nuo Chicago, New York, Boston,
Los Angeles iki Lietuvos

D. Stončiūtė-Kuolienė meno ke -
liu pasuko gyvendama Chicago, pir-
mas jos grafikos dėstytojas buvo įžy-
mus lietuvių dailininkas Vikto ras
Petravičius. Baigusi grafiką Munde-
lein College Čikagoje, toliau studija-
vo School of  Art Institute of  Chicago
ir State University of  New York. 

Šiuo metu gyvena Cohasset, MA
ir dirba savo grafikos dirbtuvėje. Ji
suruošė personalines parodas Chica-
go, Toronto, Boston, Los An ge les, Cle-
veland, Kennebunk port, Cohasset,
Panevėžyje. Dalyvau da ma konkursi-
nėse parodose Center for Contempo-
rary Printmaking, International
Print Biennial, Nor walk CT; Art
Complex Museum, Dux bury, MA,
Fuller Art Museum, Brocton, MA;
Whistler House Mu seum, Lowll, MA,
Čikagos M. K. Čiur lionio galerijos 50-
mečio parodoje, ne kartą tapo pir-
mųjų premijų laureate. 

Dailininkei suteiktas ,,Artist in
Residence”, South Shore Art Center,
Cohasset, MA, vardas, ji pri klauso
Boston Printmakers vertinimo ko -
misijos draugijai ir dalyvauja jų ren -
 giamose parodose. Danguolė Ston -
 čiūtė-Kuolienė yra Lietuvoje išleistos
knygos „Šiuolaikinė lietuvių dailė
JAV: dabarties dialogai” bei šiemet
Vilniaus „Arkos” galerijoje vykusios
Amerikos lietuvių kū rybos parodos
„Lietuvai – su mei le...” dalyvė.

Į Lietuvą ją atvedė noras ne tik
parodyti savo kūrybą. Čia daili nin kė
aplankė ir Vilniuje gyvenantį sū nų
Aidą, sukūrusį šeimą su Drus kinin-

kų moterų klubo „Lions” na rės Lai-
mos Stankevičienės dukra Kris tina. Į
V.  K. Jonyno galeriją pa ro dos atida-
rymo dieną sugužėjo ne tik dailinin-
kę norinčios pasveikinti „Lions” ir
„Gabijos” klubo narės, bet ir svečiai
iš visos Lietuvos.

Postmodernistinis
būties alsavimas

Iš užjūrių atkeliavę D. Stončiū-
tės-Kuolienės darbai alsuoja post-
modernistinėmis būties aiški ni mais.
Tikroviškos gyvenimo rea li jos tarsi
išgryninamos, paliekami atskiri žen-
klai, kuriuose atgyja istorija ir da-
bartis, nežemiškos ir žemiškos civi-
lizacijos, poetinės jausenos. Heideg-
geris „Būtyje ir laike” teigė, kad
žmogiškasis buvimo pasaulyje būdas
yra tam tikras bū ties supratimas,
įgyjamas per žen giant vis naujas su-
vokimo pako pas. 

D. Stončiūtės-Kuolienės kūrybi -
niai regėjimai, ėjimas pažinimo link
skleidžiasi intuityviai, be iš anks -
tinio apgalvoto plano. „Tai, kas mane
paveikia tuo metu, kai pradedu kurti
– žodžiais nenusakoma, – pa sakoja
dai lininkė. – Įsilieju į kū rinio atliki-
mo eigą, tuo gyvenu ir visa tai įkūni-
ju užbaigtame kūrinyje. Piešiu, rai -
žau plokštes, ruošiu rašalą spalvoms,
spausdinu... 

Kai kūrinys jau atspausdintas,

tai – pabaiga, nieko nebenoriu ir ne -
be galiu keisti. Einu prie kito projek-
to. Savo kūrybos neanalizuoju, pa lie -
ku tai žiūrovui. Gal ir man jis pa pa -
sakos, ką matė?”

Tarsi vitražo gabaliukai

O žiūrovui šalia šių spalvingų,
įkvėpimo kupinų darbų, įsikūrusių
V. K. Jonyno vitražo „Fatima” kai -
minystėje, tikrai yra kas veikti. Ku -
pini paslapties motyvai – kelia su -
sidomėjimą, pažyra parodų salėje
tarsi vitražo gabaliukai kur nors Wil -
ton Dievo motinos katedroje, žaidžia
rasos karoliukais lietuviš koje pievo-
je, kyla žvaigždėtu dangumi, siūbuo-
ja pušų viršūnėmis. Gal Lietuvos il -
gesys, o gal tiesiog nuojautos padik -
ta vo dailininkei tokį spren dimą? 

Jos darbuose jauti čiurlioniškų
sonatų gausmą, lietuviško pajūrio
žarstomo smėlio atspalvius, artė-
jančios audros nuojautas. Tykiai
atsliūkinančios sutemos, išsilieju-
sios grafikoje sodria mėlyna spalva,
vėl sukuria kitas nuotaikas – gal
prisiminus lietuviškos dainos pos -
mą, gal keliaujant neaprėpiamais
Amerikos meridianais, kur nors San -
ta Fe ar Michigan ežero pakrantėmis,
niekad nemiegančiu Miami... 

Dekoratyvios plokštumos liejasi
lakštuose vis naujais pavidalais,
kom pozicijų ir ritmo sąskambiais,
gyva, judria materijos abstrakcija.
Pasak Jose Ortega y Gasseto, nau-
jiesiems menininkams svarbu išplės -
ti meno pasaulį vaizduotės sukurto -
mis sąlygiškomis formomis, simbo-
liais ir metaforomis. D. Ston čiūtės-
Kuo lienės kūryba lakoniškomis for-
momis įsilieja į mūsų pasaulį, spin -
du liuoja amžinosiomis vertybėmis. 

Čia nėra vietos šešėliui, kurį
William Blake pavadino slopinama
aistra kūrybai, atvirkščiai – čia al -
suoja ekspresija ir gyvybingumas,
vil tis ir gerumas. Užvėręs galerijos
duris, pasidžiaugi, kad mūsų tautos
meno medis nenunyko, kad ošia ir
žaliuoja plačiašakiais vainikais pa -
saulio platumose.

Vida Mažrimienė – Druskininkų
V. K. Jonyno galerijos vedėja, meno-
tyrininkė, Lietuvos dailininkų sajun-
gos narė.

Danguolė Stončiūtė-Kuolienė parodos
,,Ieškojimai ir atradimai” V. K. Jonyno
galerijoje metu.

Druskininkietis.lt nuotr.

Pacific Boyschoir vieši Lietuvoje
Žinomo Lietuvoje ,,Ąžuoliuko”

choro vyrų kamerinė gru pė birželio
29 d. Kongresų rūmuo se su Lietuvos
valstybiniu simfoniniu orkestru ir
Pacific Boyschoir iš JAV atliko M.
Durufle ,,Requiem”, o liepos 7–9 die -
nomis choras iš California dalyvaus

Pažaislio festivalio renginiuose. 
Pacific Boyschoir mokykla buvo

įkurta 1998 m. Šiuo metu mokyklą
sudaro septyni chorai, kuriuose dai -
nuoja daugiau nei 150 berniukų. Per
trumpą laiką chorai pelnė pripažini -
mą tarp pasaulio berniukų chorų ir

,,Pacific Boyschoir” iš Oakland, CA šiuo metu vieši Lietuvoje.       www.oebs.org nuotr.

yra vertinami dėl gražaus skambe-
sio, muzikalumo, puikios frazuotės ir
talentingų solistų. Ber niukai dainuo-
ja platų repertuarą nuo J. S. Bach
kan tatų iki afroameri kietiškų spiri -
čiuelių, nuo W. A. Mo zart motetų iki
miuziklų.

Choras daug koncertuoja ne tik
,,a-capella”, bet ir dalyvauja stambių
koncertinių programų projektuose,
nuolat rengia koncertines keliones
visame pasaulyje. Vieni svarbiausių
šio choro pra ėjusių metų koncertų
buvo J. S. Bach „Mato Pasijos” atliki-
mas su ansambliu „American Bach
So loists” bei Amerikos jaunimo or -
kestru, rusų muzikos koncertas su
garsiu Rusijos baritonu Dmitrij
Chvo ros tovskij ir Maskvos kameri -
niu orkes t ru.  

Choro vadovas ir dirigentas Ke -
vin Fox dainavo berniukų choruose
nuo aštuonerių metų. Jis yra baigęs
muzikos bei ekonomikos studijas
Connecticut, vėliau studijavo Oxford
University (Anglija) ir Westminster
Choir College (Princeton, NJ). K. Fox

vadovavo įvairiems chorams bei pats
dainavo ansamblyje „American Bach
Soloists”  ir San Francisco baroko fil-
harmonijos chore. Jam perėmus Ca -
lifornia berniukų choro vadova vimą
kolektyve tebuvo šeši choristai. Ta -
lentingo vadovo dėka mokykla ne -
įtikėtinai išaugo, o jos auklėtinių bal -
sų klausosi viso pasaulio muzikos
my lėtojai.

Pažaislio muzikos festivaliui
parengta California berniukų choro
programa – tarsi vizitinė kortelė, ski -
riama pirmai pažinčiai. Joje klausy-
tojai išgirs įvairiausių stilių ir epo -
chų muziką. Prasidėjusi renesanso ir
baroko chorinės muzikos meistrų
opusais programa netikėtai pasuks
link rusiškojo romantizmo kupinos
S. Rachmaninov liturginės muzikos
ir pabaigoje suspindės ryškiomis bei
emocingomis afroameri kietiškojo
spiričiuelio spalvomis.

,,Draugo” info 
Paruošta pagal lietuvišką

spaudą

Danguolė Stončiūtė-Kuolienė ,,Tolu-
moje”.
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Manęs pirkėjai dažnai klau-
sia: ko kia silkė yra be sko-
nio stipriklio MSG (monoso-

dium glutamate), dar žinomo kaip
maisto priedas E621. Sil kių be MSG
tikrai yra nedaug. Kapi talistiniame
pasaulyje paklausa diktuoja pasiūlą.
Be jokios abejonės, MSG pagerina
produktų skonį, todėl silkės, kaip ir
kiti produktai, turin čios savo sudėty-
je skonio stipriklio, yra geriau perka-
mos nei tos, kurios neturi to liūdnai
pagarsėjusiojo E621. Net kelis kartus
esu patekusi į gana kuriozišką pa-
dėtį, kada mano pašne kovai postrin-
gavo apie MSG daromą žalą, tuo pa-
čiu metu kirsdami silkę, kurioje sko-
nio stipriklio pridėta iki aukščiausių
leistinų ribų. Ar yra pas mus Ame-
rikoje skanios silkės be E621? Taip.
Tai norvegų ir lietuvių įmo nės ,,Nor-
velita’’ silkė, gaminama su prekiniu
ženklu ,,Koko’’.

Dar kartą apie silkę

Jei paruošėte vaišes, atkreipkite
dėmesį, koks produktas pirmiausia
bus nušluotas nuo stalo. Turbūt sil-
kė. Ypač jei ji patiekta su svogūnais
bei ką tik išvirtomis ir dar garuojan -
čio mis, krapais apibarstytomis bul-
vėmis. 

Jei pabandysite pasirausti įvai -
 rių šalių valgių gaminimo receptū -
rose, daug kur rasite šios žuvies ap -
rašymų, paruošimo būdų. Jei pran -
cū zai ne itin garbina silkę, tai Skan -
dinavijoje, Lenkijoje, Rusijoje ar Lie -
tuvoje be jos neapsieis joks šventinis
stalas. Deja, silkę valgyti pirmiausia
pradėjo ne lietuviai ir ne rusai. Silkė
pirmiausia buvo pradėta valgyti
Skandinavijos teritorijoje, net 3000
metų prieš Kristaus gimimą. 

Lietuvoje nuo seno buvo įsiga lė -
jusi tradicija, kad gera silkė turi būti

sūri. Ne vienas mūsų iki šio, kalbė-
dami apie silkę, vis dar įsivaizduo-
jame statinę, kupiną sūriame van-
denyje mirkstančių silkių su galvo-
mis, vidu riais bei uodegomis. Man
pačiai tokia silkė jau senokai nežadi-
na apetito.

Iš tiesų silkė yra subtilaus sko-
nio produktas, kurio skonis gali būti
ge riau pajuntamas, kai gaminys nėra
pernelyg sūrus. Be to, silpnai sūdyta

silkė yra sveikesnė, juk druskos per -
teklius neigiamai veikia mūsų orga-
nizmą. 

Kur gauti skanios silkės? Nepa -
sakysiu naujienos teigdama, kad ge -
riausia silkė yra gaudoma prie Nor -
vegijos krantų, o gerai ją paruošti
mo ka bendra norvegų ir lietuvių
įmo nė ,,Norvelita’’, kurios silpnai sū-
dytos ,,Koko’’ silkės galima nusipirk-
ti ir Amerikos parduotuvėse. ,,Norve-
lita’’ siūlo ir silkę apvaliose dėžutėse:
,,Lie tuvišką’’ su svogūnais, ,,Latviš-
ką’’ su saulėgrąžomis ir ,,Estišką’’ su
prie skoniais.

,,Norvelitos’’ silpnai sūdyta sil -
kių išpjova gaminama tik iš puikios
kokybės silkės: pasirenkama tokia
žuvis, kurios riebumas yra didesnis
už vidurkį. Riebesnė silkė yra ska -
nesnė, be to, jos riebalai nedaro žalos
žmogaus organizmui, juose gausu
Omega 3 rūgščių,     Nukelta į 13 psl.

Paįvairinkime iškylų maistą
Tradicinę vasaros pramogą –

šei myninę iškylą ar gegužinę
gamtoje – galima be vargo pa-

versti įdomia kulinarine kelione. Juk
paprastai restoranuose gar džiuo-
jamės skaniausiais patiekalais iš
įvairiausių pasaulio ša lių, tad pa-
bandykime šį bei tą pritaikyti ir
savuose renginiuose gamtoje.

Vaišės, pagamintos ant žarijų,
būna ypač skanios ir kvapnios, todėl
iškylose, gegužinėse jos yra mėgsta-
mos visuose pasaulio kampeliuose.
Ski ria si tik gaminami patiekalai.
Pavyzdžiui, tajų (Tailan do) šventė
neįsivaizduojama be poros ant iešmų
keptų skėrių, vietnamiečiai su pasi-
tenkinimu valgo gyvates, vokie čiai
išvykos į gamtą neįsivaizduoja be
kiaulienos šonkaulių ir sultingų deš-
relių, o amerikiečiai į gamtą vyks ta
su puriomis mėsainių bandelėmis
bei mėsa kepsniams (humburgers).

Prancūziški krepšeliai 
užkandai

Gryname ore populiariausi pa-
tie kalai yra tie, kuriuos galima su-
valgyti grei tai ir be šakučių. Todėl
šalia supjaus tytų šviežių daržovių su
padažais pa dėkite ant stalo papras -
čiausių vieno kąsnio sumuštinių, vė -
rinukų ir konditerinių krepšelių su
įvairiais įdarais.

Vaikai su malonumu suvalgys su
bet kokia dešra pagamintus sumušti -
nukus, papuoštus šviežio agurko ir
virto kiaušinio griežinėliais. Tė -
čiams vieno kąsnio sumuštinius gali-
ma paruošti iš juodos duonos ir sil -
kės, apibarstytos labai smulkiai
pjaus tytais svogūnų laiškais, o ma -
my tes patariama nudžiuginti mažy-
čiais iešmeliais, ant kurių bus suver-
ti, pavyzdžiui, ,,Mozzarella’’ sūrio
kvad rat ėliai ir mažučiai pomido-
riukai.

Paruoškite ir prancūziškų kondi-
terinių krepšelių su įdaru. Krepšelių
galima nusipirkti parduotuvėse. Dalį
krepšelių įdarykite varške, sumaišy-
ta su druska ir kapotais krapais, pa -
puoškite agurkų griežinėliu. Į kitus

krepšelius įkrėskite tarkuoto sūrio
su majonezu ir česnaku, ant viršaus
uždėkite virto kiaušinio griežinėlį.

Gruziniški šašlykai ar azijietiška
vištiena

Tradicinis kiekvienos iškylos
pa tiekalas – ant žarijų kepta mėsa.
Vie nose šalyse ji kepama ant grote-
lių, kitose – veriama ant iešmų.

Jeigu norėsite pagaminti gruzi -
niš ką šašlyką, supjaustykite mėsą
stambiais gabalėliais, jei uzbekišką –

mėsos gabaliukai turi būti nedideli.
Ruošiant avieną, į marinatą be auga -
linio aliejaus, druskos, juodųjų pipi -
rų, dar dedama rozmarino, kalend -
ros, česnako ir kumino (cumin); ver -
šieną galima pagardinti aitriaisiais
prieskoniais, o vištienai ir kiaulienai
labai tinka paprika. Jei abejojate
mėsos minkštumu, įpilkite į marina -
tą rūgšties. Tik ne acto, o vaisių sul-
čių (citrinų, apelsinų, granatų, ana-
nasų) arba rauginto pieno produktų
(kefyro, pieno išrūgų). Neverkite kar-
tu su šašlykais ant iešmų pomidorų,
paprikų ir svogūnų, nes daržo vės iš-
kepa greičiau.

Jei gaminsite vištieną pagal azi-
jietišką receptą, nupirkite šlaunelių

(krūtinėlė kietoka ir sau sa). Atskir-
kite mėsą nuo kaulų, nu imkite odelę
ir supjaustykite gabaliu kais. Po to
užmarinuokite juos su drus ka, pipi-
rais, rozmarinu, česna ku arba – sojų
padažu ir aliejumi.

Skandinaviška žuvis 
su krapais

Iškylos gamtoje žavesys yra tas,
kad kvapniuose dūmuose galima pa-
ruošti beveik visus produktus – nuo
dešrelių ir paprastutės kiaulienos iki

žu vies ir keptos duonos. Tačiau jei
no rite iš tikrųjų nustebinti savo arti -
muosius, pagaminkite jiems ką nors
ne įprasta, pavyzdžiui, gravlaksą
(grav lax arba gravad lax). Taip vadi-
namas pagrindinis iškylų gamtoje
patieka las Skandinavijoje – lašiša,
marinuota su krapais ir cukrumi. Šis
receptas žinomas dar nuo viduram-
žių, tiesa, senovėje žuvį dėl geresnės
fermenta cijos užkasdavo į smėlį
(grav – ,,ka pas”, laks – ,,lašiša”). Mū-
sų dienomis lašiša ,,nelaidojama”, o
tiesiog vieną naktį prieš išvyką pa-
laikoma šaldytuve.

Norėdami pagaminti gravlaksą,
smulkiai sukapokite du didelius ry -
šelius krapų ir sumaišykite su šaukš-

tu rudojo cukraus, 2 šaukštais jūros
druskos, baltaisiais pipirais ir taure -
le konjako, brendžiu. Šiuo mišiniu
įtrinkite lašišą, įvyniokite ją į plė-
velę ir palikite nakčiai šaldytuve.
Prieš gamindami, supjaustykite žuvį
kubeliais ir kepkite šašlykinėje arba
suspaudę žuvį tarp dviejų grotelių.

Desertas, 
ruoštas gamtoje

Gamtoje juk neiškepsite torto ar
sausainių, užtat galite pagaminti šo -
ko lado fondue. Tam tereikia smulkiai
sulaužyti plytelę šokolado ir ištirpin-
ti ją kartu su grietinėle moliniame
puodelyje, pastatytame ant žarijų.
Svečiai galės į šokolado masę pamir -
kyti bananų gabalėlius ar braškes ir
mėgautis desertu.

Dar vienas lengvas saldaus patie -
kalo variantas – vaisiai, kepti kep-
sninėje. Ant iešmelių galima pakepti
įvairiausių vaisių: obuolių, ananasų,
kriaušių. Tik iš pradžių užmarinuo-
kite juos meduje, kokosų piene ar ba
aliejuje su cukrumi ir cinamonu.

Paruoškite bananų flambe. Kiek -
vieną vaisių, nenulupdami žievės,
perpjaukite išilgai ir padėkite ant
kepsninės grotelių minkštimu že -
myn. Po to apkepkite iš kitos pusės –
apverskite ir apibarstykite cukrumi,
sumaišytu su cinamonu. Kai tik cuk-
rus karamelizuosis, sudėkite ba na -
nus į dubenį ir apliekite juos kon-
jaku.

Nepamirškite gėrimų

Iškylų metu prisižaidus ar už kir -
tus, visada norisi gerti. Todėl sul čių
ir vandens turi būti daugiau, nei na-
muose rengiamame vakarėlyje. Gam-
toje galima paruošti vokišką obuo lių
gėrimą. Paimkite galoną obuolių
sulčių ir praskieskite jas tokiu pat
kiekiu sodos vandens. Po to įdėkite
obuolio gabalėlių, mėtos ša kelę, braš-
kių puselių, viską išmaišy kite. Jeigu
vietoj sodos vandens naudosite baltą
putojantį vyną, gausite alkoholinį gė-
rimą.

mŪsŲ sTalui

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

Silkė be MSG



10 2011�LIEPOS�5/7,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENIS DRAUGAS

lieTuvos ir Pasaulio naujienos
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Pasaulio lietuviu išrinktas Antanas Guoga

Maskva ir Minskas susitarė  dėl 
Astravo AE statybos finansavimo 

Phoenix (BNS) – Didžiulė dul-
kių audra užklupo JAV pietvakarinį
miestą Phoenix, užtemdydama saulę
ir vartydama elektros linijų atramas.
Dulkių debesis buvo 96 kilometrų
pločio, o gūsingo vėjo greitis siekė 96
kilometrus per valandą. Apie žmonių
aukas, apgadintus namus arba įmo-
nėms padarytą žalą kol kas neprane-
šama.

Keliose naujienų svetainėse pa-
skelbtuose vaizdo įrašuose ir nuo-

traukose matoma, kaip virš šešto pa-
gal dydį JAV miesto sūkuriuoja di-
džiulis dulkių debesis. Šiemet Jung-
tines Valstijas jau buvo užklupusios
kelios neįprastai smarkios audros, o
stiprūs viesulai nusinešė daugiau-
siai žmonių gyvybių per pastaruo-
sius šešis dešimtmečius. Be to, Mis-
sissippi upės pakrančių regionai nu-
kentėjo nuo didžiulių potvynių, o pie-
tines valstijas nualino didelė sausra.

Vilnius (BNS) – Valstybės dienos
proga prezidentė Dalia Grybauskaitė
už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos
vardo garsinimą skyrė ordinus ir
medalius 23 Lietuvos ir užsienio ša-
lių piliečiams.

Dekretu šalies vadovė ordino
,,Už nuopelnus Lietuvai” Didįjį kry-
žių skyrė NATO Parlamentinės
asamblėjos prezidentui, Vokietijos
Bundestago nariui Karl Alfred La-
mers, kaip aktyviam Lietuvos trans-
atlantinės integracijos bei Lietuvos
ir Vokietijos tarpvalstybinių santy-
kių rėmėjui. Ordino ,,Už nuopelnus
Lietuvai” Riterio kryžiais apdovano-
ti Lenkijos Seimų apskrities virši-
ninkas Ryszard Grzybowski, kuris
plėtoja vietos lietuvių ir lenkų bend-
ruomenių santykius, ir Krokuvos Va-
velio karališkosios pilies Valstybinių
meno rinkinių pirmasis direktoriaus
pavaduotojas Jerzy Tadeusz Petrus,
kaip aktyvus Valdovų rūmų Vilniuje
atkūrimo patarėjas. 

2011 m. Europos moterų šachma-

tų čempionate auksą iškovojusiai V.
Čmilytei skirtas ordino ,,Už nuopel-
nus Lietuvai” Karininko kryžius, Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio kū-
rybos populiarintojui, jo proanūkiui
Rokui Zubovui, Daliai Ibelhauptai-
tei, Juozui Statkevičiui, Andželikai
Cholinai – ordino ,,Už nuopelnus Lie-
tuvai” Riterio kryžiai.

Apdovanojimą prezidentė šiemet
skyrė ir vienam medikui – Kauno kli-
nikų Gastroenterologijos klinikos va-
dovui Limui Kupčinskui, taip pat
dviem muitininkams: Muitinės kri-
minalinės tarnybos direktoriui Sau-
liui Urbanavičiui ir Muitinės krimi-
nalinės tarnybos Vilniaus skyriaus
vyriausiajam tyrėjui Vitalijui Pop-
kovui. Valstybiniais ordinais buvo
apdovanoti rezistenciniame pasiprie-
šinimo judėjime dalyvavę žmonės.
Apdovanojimus atsiėmė ir anksčiau
jais apdovanoti krepšininkai, kurie
2010 m. pelnė bronzos medalius Pa-
saulio vyrų krepšinio čempionate.

Keičiasi Jungtinių Valstijų gynybos atašė Pagerbti valstybei nusipelniusieji

Minskas (BNS) – Baltarusija ir
Rusija suderino, kokiomis sąlygomis
Maskva skirs valstybės paskolą Bal-
tarusijos atominei elektrinei statyti,
taip pat inžinerinei infrastruktūrai
sukurti, pranešė Baltarusijos minis-
tras pirmininkas Michail Miasniko-
vič. Drauge jis pažymėjo, kad Balta-
rusija neparšys paskolos būsimos
elektrinės socialinės infrastruktūros
statiniams.

Baltarusija iki 2018 m. tikisi ati-
duoti naudoti du blokus atominės jė-
gainės, kuri bus pastatyta netoli Ast-
ravo miesto Respublikos Gardino sri-
tyje, vos už 50 km nuo Vilniaus. Sta-
tybos pagrindinė rangovė – Rusijos
bendrovė ,,Atomstrojeksport”.

Baltarusija tikisi, kad Rusija
skirs valstybės paskolą, kuri padengs

ne tik pačios elektrinės statybos, bet
ir jos inžinerinės infrastruktūros su-
kūrimo išlaidas. Pirminiais Baltru-
sijos specialistų skaičiavimais, AE
drauge su infrastruktūra kainuos
maždaug 9,3 mlrd. dolerių.

Neseniai Rusijos valdžios atsto-
vai pareiškė, kad nagrinėja galimybę
skirti Baltarusijai maždaug 7 mlrd.
dolerių prekinę paskolą AE statyti.
Šių metų kovą Rusijos premjeras
Vladimir Putin lankydamasis Mins-
ke patvirtino pasiryžimą suteikti
Baltarusijai 6 mlrd. dolerių valstybės
paskolą AE statyti.  Drauge jis pridū-
rė, kad paprastai šalys, kuriose
,,Atomstrojeksport” stato atomines
elektrines, pačios finansuoja iš savo
lėšų AE infrastruktūros sukūrimą.

Arizona valstijos sostinę užklupo dulkių audra

Vilnius (DELFI.lt) – Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumo (PLEF)
metu ,,Pasaulio lietuvis 2011” apdo-
vanojimas atiteko lietuvių kilmės
profesionalaus pokerio lošėjui Anta-
nui Guogai, pokerio pasaulyje žino-
mam Tony G vardu. 2011 m. Paryžiu-
je vykusiose iškilmėse A. Guoga bu-
vo paskelbtas metų pokerio asmeny-
be.

A. Guoga – netradicinis versli-
ninkas, novatorius ir filantropas. Gi-
męs Kaune, didžiąją gyvenimo dalį
jis praleido Australijoje, tačiau nie-
kada nenutraukė šaknų su gimtine ir
grįžęs į Lietuvą savo energiją, žinias
ir lėšas paskyrė investicijoms į lietu-
višką verslą. Daugiau kaip 100 žmo-
nių darbuojasi jo įkurtos tarptauti-
nės bendrovės „iBus Limited” Lietu-
vos padalinyje, kurdami ir aptarnau-
dami dešimtis populiarių tarptauti-
nių interneto tinklalapių. Veiklą sėk-
mingai vysto ir jam priklausanti lie-
tuviška lažybų bendrovė „Tonybet”,
lankytojus kviečia Trakų rajone,
Anupriškėse, įsikūręs aktyvių pra-
mogų ir poilsio kompleksas „Tony-
Resort”. 

A. Guoga pabrėžia, jog viena
svarbiausių jo verslo nuostatų – no-
ras kuo daugiau grąžinti visuome-
nei. Pastaraisiais metais jis remia
įvairias institucijas, globojančias
žmones su negalia, jis yra dosniau-
sias labdaros ir paramos fondo „Bėdų
turgus” rėmėjas, dėl jo paramos švie-
sesnė ir jaukesnė tapo Šv. Kazimiero
bažnyčia Vilniuje.

Net ir gyvendamas toli nuo Lie-

tuvos, A. Guoga visuomet tvirtina,
kad yra Lietuvos patriotas. Dabar jis
tai įrodo ir darbais – svarbiausią aki-
mirką jis ištiesė pagalbos ranką mū-
sų nacionaliniam pasididžiavimui –
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei.
Metų pradžioje A. Guoga prisidėjo
prie internetinio tinklalapio www.
trysmilijonai.lt  vystymo, įgyvendi-
nant projekto tikslus. Jis yra vienas
iš Lietuvos sportinio pokerio federa-
cijos įkūrėjų, kuri 2010 m. kovo 20 d.
tapo oficialia Lietuvos sportinio po-
kerio federacija.

Vilnius (ELTA) – Krašto apsau-
gos ministerijoje atsisveikinta su tar-
nybą Lietuvoje baigusiu JAV gyny-
bos ir sausumos pajėgų atašė pulki-
ninku leitenantu David Millner ir
pristatytas naujasis atašė, atstovau-
siantis JAV kariuomenei Lietuvoje, –
pulkininkas leitenantas Jeffrey Jen-

nette. Iki paskyrimo į naująsias pa-
reigas J. Jennette ėjo JAV gynybos
atašė pareigas Turkmėnistane, yra
tarnavęs įvairiuose JAV kariuome-
nės padaliniuose, JAV centrinėje va-
davietėje Tampa, Florida valstijoje.
Karininkas yra baigęs JAV karo aka-
demiją, The University of  North
Carolina, Vadų ir generalinio štabo
karininkų koledžą Kansas valstijoje,
stažavęs įvairiuose kursuose JAV ir
užsienyje. JAV gynybos atašė rezi-
duoja Vilniuje.

Krašto apsaugos viceministras
Vytautas Umbrasas trejų metų ka-
denciją Lietuvoje baigusiam D. Mill-
ner už nuopelnus ir asmeninį indėlį
stiprinant Lietuvos ir JAV bendra-
darbiavimą karinėje srityje įteikė
medalį ,,Už nuopelnus”.

Iškilmėse dalyvavo JAV ambasa-
dorė Lietuvoje Anne Derse, Krašto
apsaugos ministerijos ir Lietuvos ka-
riuomenės atstovai. Lietuvos ir JAV
karinis bendradarbiavimas plėtoja-
mas pagal Krašto apsaugos ministe-
rijos ir JAV gynybos departamento
1994 m. pasirašytą memorandumą
dėl bendradarbiavimo gynybos ir ka-
rinių santykių srityse.

Ketvirtą pergalę šeštosiose Lat-
vijoje vykstančio šešiolikos koman-
dų pasaulio jaunimo (iki 19 metų)
vaikinų krepšinio čempionato rung-
tynėse iškovojo ir vietą ketvirtfinaly-
je užsitikrino Lietuvos rinktinė. Jau-
nieji Lietuvos krepšininkai aštuntfi-
nalio F grupės rungtynėse be dides-
nio vargo 78:59 nugalėjo Egipto ko-
mandą ir grupėje užėmė trečią vietą.
Kazio Maksvyčio treniruojamoje mū-
sų šalies komandoje rezultatyviau-
sias buvo Jonas Valančiūnas. Jau iš-
vakarėse pirmą vietą grupėje užsi-
tikrinusi JAV rinktinė 85:87 nusilei-
do antrą vietą užėmusiems Kroatijos
krepšininkams, ketvirti F grupėje li-
ko serbai, 94:73 nugalėję kanadie-
čius. Lietuvos varžovai ketvirtfinaly-
je paaiškės po E grupės susitikimų,
kurie vyks liepos 8 d. 

***
Liepos 6 d. Lilyje (Prancūzija)

prasidėjusio pasaulio jaunių (iki 17
metų) lengvosios atletikos čempiona-

to merginų šuolių į aukštį atrankos
varžybose Lietuvos atstovė Gintarė
Nesteckytė peršoko kartelę, iškeltą į
1 m 75 cm aukštį, ir pateko į finalą.
15-metė plungiškė tarp 31-os atrankos
varžybų dalyvių buvo devinta. Fina-
las, kuriame dalyvaus 12 sportinin-
kių, vyks liepos 8 d. Čempionate daly-
vauja 8 Lietuvos sportininkai. 

***
Pasiruošimas 2011 m. Europos

vyrų krepšinio čempionatui vyksta
sklandžiai, jau atlikta 95 proc. darbų,
teigia tarptautinio renginio organi-
zatoriai ir tvirtina, kad Lietuva aukš-
tai iškels čempionato reikalavimų
kartelę. Prezidentė D. Grybauskaitė
priėmė čempionato organizatorius ir
aptarė, kaip vyksta pasiruošimas
šiam renginiui. Čempionatas Lietu-
vai yra savotiškas iššūkis, nes Euro-
pos vyrų čempionate pirmą kartą da-
lyvauja ne 16, o 24 šalys. 37-asis Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatas
vyks rugpjūčio 31–rugsėjo 18 d.

Naujasis JAV gynybos atašė Jeffrey
Jennette.                           ELTA nuotr.

A. Guoga palaiko pažangias jaunų lie-
tuvių idėjas, kuria darbo vietas Lietu-
voje, padeda mūsų šalies sportui ir kul-
tūrai.                           DELFI.lt nuotr.

sPorTas
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuva turi puikias galimybes 
biotechnologijų srityje 

Pasaulio lietuvių ekonomikos fo-
rume (PLEF) vyko ryšių mugė, ku-
rios metu apie 50 lietuviškų bendro-
vių susitiko su verslo atstovais, taip
pat verslo atašė iš Didžiosios Brita-
nijos, Rusijos, Turkijos, Olandijos,
Švedijos, kitų šalių. Iš Lietuvos pusės
ryšių muge domėjosi statybų, teksti-
lės, baldų pramonės atstovai, taip pat
interjero paslaugų tiekėjai. Tarp mu-
gės dalyvių buvo kultūros ir mokslo
atstovai, kurie taip pat domėjosi gali-
mybėmis pasiūlyti savo paslaugas
tarptautinėje rinkoje. Ryšių mugė bu-
vo naudinga, joje buvo galima tiesio-
giai susipažinti su įmonių atstovais,
sužinoti apie jų planus, įvertinti savo
galimybes. Ją rengė VšĮ ,,Versli Lie-
tuva”, kurios atstovai užsienio vals-
tybėse taip pat pasiruošę suteikti rei-
kalingą informaciją verslininkams. 

***
Užsieniečiams dar trejus metus –

iki 2014 m. balandžio pabaigos – bus
draudžiama Lietuvoje pirkti žemę.
Tai numato Seimas rezoliucija, kurią
skubos tvarka priėmė Parlamentas.
Rezoliucija priimta, atsižvelgiant į
šiomis dienomis pasirodžiusius pra-
nešimus, kad nepakeitus konstituci-
nio įstatymo, su Europos Komisija
suderėta nuostata dėl pereinamojo
laikotarpio pratęsimo negali būti
įgyvendinta. EK šių metų balandį lei-
do Lietuvai trejiems metams pratęsti
draudimą užsieniečiams parduoti že-
mę. Laikotarpis pratęstas, nes panai-
kinus apribojimus esą kiltų grėsmė,
kad galėtų sutrikti žemės rinka. 

***
AB ,,Lietuvos energija” valdoma

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
(Kruonio HAE), skatindama atsinauji-

nančios energijos gamybą, pradėjo
eksploatuoti didžiausią šalyje saulės
energijos panaudojimo sistemą. Ši ki-
tus energijos šaltinius naudojanti sis-
tema ne tik tausoja aplinką, bet ir lei-
džia sutaupyti. Sistema įdiegta bend-
radarbiaujant su kitų energijos šalti-
nių panaudojimo paslaugas teikiančia
bendrove ,,Terma”. Planuojama per
metus pagaminti daugiau nei 70 MWh
šiluminės energijos. Tai leis sutaupyti
apie 30,000 litų. 

***
Vis daugiau Lietuvos įmonių ke-

liasi į Olandiją, garsėjančią patrauklia
mokesčių sistema. Kol įstatymų leidė-
jai taiso klaidas, į šią šalį išplaukia mi-
lijardai litų. Pirmąjį šių metų ketvirtį
mūsų šalies verslininkai daugiausia
investavo Latvijoje (44,7 mln. litų) ir
Olandijoje (40,5 mln. litų). Tačiau pa-
gal šiuo metu sukauptas mūsiškių in-
vesticijas Olandijai niekas neprilygs-
ta – 1,51 mlrd. litų, arba 28,8 proc. visų
investicijų užsienio valstybėse. Specia-
listai pastebi, kad Lietuvos verslinin-
kai Olandiją atrado po naktinio mo-
kesčių perversmo 2008 m. pabaigoje. 

***
Prieš pusantrų metų veiklą pra-

dėjęs pirmas greito maisto japonų
restoranų tinklas Lietuvoje „Sushi
Express” plečiasi. Atidarytas antras
tinklo restoranas šalies sostinėje. In-
vesticijos į naująjį restoraną siekia
apie 200,000 litų. Planuojamos inves-
ticijos ir Latvijoje. Pasiūlius japoniš-
ką maistą išsinešimui, buvo užpildy-
ta laisva niša greito maisto rinkoje,
todėl restoranų tinklas sulaukė dide-
lio susidomėjimo. Šiuo metu Lietu-
voje veikia 6 „Sushi Express” greito
maisto japonų restoranai.

Interneto milžinė ,,Google” ku-
ria atvirojo kodo interneto pokalbių
programą ,,WebRTC”, kurią integ-
ruos į ,,Chrome” naršyklę ir elektro-
ninio pašto paslaugą ,,Gmail”. Nau-
joji programa varžytųsi su progra-
minės įrangos bendrovės ,,Micro-
soft” už 8,5 mlrd. JAV dol. įsigyta po-
kalbių programa ,,Skype”. Negana
to, šiam žingsniui ,,Google” telkia
trečiųjų šalių programuotojus – tai
rodo, kad bendrovė pageidauja ma-
tyti į trečiųjų šalių interneto progra-
mėles diegiamą ,,WebRTC”. ,,Web-
RTC” puslapyje rašoma, kad progra-
ma turėtų palaikyti vaizdo ir balso
pokalbius. ,,Google” jau daugiau
kaip 5 metus plėtoja interneto pokal-
bių programą ,,Google Talk”, lei-
džiančią vaizdo ir garso pokalbius.

***
Šių metų vertingiausių Azijos

prekės ženklų sąrašo pirmoje vietoje
atsidūrė susivienijimas ,,Sony”. Nuo
jo kiek atsilieka bendrovės ,,Panaso-
nic”, LG, ,,Samsung” ir ,,Canon”, ir
anksčiau pirmavusios vertinime. Į
pirmą dešimtuką įėjo ,,Apple”,
,,Hewlett-Packard”, ,,Google”, ,,Nest-
le” ir ,,Nike”. Į šimtuką nepateko nė
viena Kinijos bendrovė. Nors Azijoje
itin populiarios prabangos prekės, nė
vienas liukso klasės prekės ženklas
nepateko į 25-uką. 

***
Tinklalapis „WikiLeaks” ruošia-

si paduoti į teismą bendroves „Visa”
ir „MasterCard”, kurioms priklauso
bendra apmokėjimų sistema. Tink-
lalapio atstovai apkaltino „Visa” ir
„MasterCard” surengus „finansinę
‘WikiLeaks’ blokadą”. Atstovai tvir-
tina, kad sprendimas sustabdyti vi-
sus „WikiLeaks” apmokėjimus yra
neteisėtas. Pervesti pinigus į „Wiki-
Leaks” buvo uždrausta, kai svetainė
paviešino slaptus JAV diplomatų su-
sirašinėjimus.

***
Milijonierių pasaulyje pernai pa-

gausėjo 8,3 proc., pagal milijonierių
skaičių Azijos-Ramiojo vandenyno re-
gionas pirmą sykį aplenkė Europą.
Kartu su atsigaunančiomis po finansų
krizės rinkomis padaugėjo ir asmenų,
kurių investicinis turtas sudarė bent 1
mln. JAV dol. Bendras milijonierių val-
domas turtas išaugo iki 42,7 trln. JAV
dol. (nuo 40,7 trln. 2007 m.). Pagal mili-
jonierių gausėjimo tempą pirmauja Af-
rika, tuo tarpu Indija pirmą sykį pate-
ko į daugiausia milijonierių turinčių
valstybių dvyliktuką. Antroje pagal
dydį pasaulio ekonomikoje – Kinijoje –
žmonių, kurių turtas viršija 1 mln. JAV
dol., padaugėjo 12 proc.  ir pasiekė 0,534
mln. Pagal šį skaičių Kinija rikiuojasi
ketvirta – už JAV, Japonijos ir Vokieti-
jos. Moterys sudaro 27 proc. visų milijo-
nierių, 2008 m. jų dalis siekė 24 proc. Be
to, 17 proc. milijonierių pernai buvo
jaunesni nei 45-ių, kai prieš 3 metus to-
kių būta 13 proc.

***
Vienoje XVI amžiaus Pietų Indijos

hinduistų šventykloje rastas aukso,
deimantų ir brangakmenių lobis, ku-
rio vertė gali siekti iki 14 mlrd. svarų
sterlingų. Kolekcija buvo įvertinta 10–
14 mlrd. svarų sterlingų, tačiau randa-

ma vis naujų dirbinių. Antikvarinių
daiktų vertintojai lobio vertę apibūdi-
no kaip ,,astronominę”. Dėl aptikto lo-
bio ši šventykla atsidūrė turtingiausių
Indijos šventyklų sąraše. Vertingi ra-
diniai buvo saugomi mažiausiai pen-
kiose požeminėse Šri Padmanabhas-
vamio šventyklos saugyklose. Šią šven-
tyklą prieš šimtus metų pastatė Tra-
vankoro karalius. Nuo to laiko jos sau-
gyklose buvo saugomos tikinčiųjų au-
kos.

***
Japonijos tyrinėtojai skelbia Ra-

miojo vandenyno dugne aptikę didžiu-
les retų mineralų, naudojamų aukštųjų
technologijų įrenginių gamybai, atsar-
gas. Geologų vertinimu, Ramiojo van-
denyno dugno dumble gali slypėti iki
100 mlrd. tonų retųjų elementų. Šiuo
metu 97 proc. pasaulio retųjų metalų
tiekia Kinija. Pasak žinovų, japonų
mokslininkų atradimas gali išstumti
Kiniją iš pirmaujančiųjų, jei paaiškės,
kad atrastųjų klodų naudojimas būtų
komerciškai naudingas.

***
Europos Sąjunga (ES) įveda laiki-

ną draudimą iš Egipto importuoti tam
tikras ankštinių augalų sėklas, kurios
galėjo tapti žarnyno infekcijos šaltiniu.
Toks ES sprendimas buvo priimtas iš-
kart po to, kai buvo paskelbta Europos
ligų prevencijos ir kontrolės centro
(ECDC) ataskaita, kurioje patvirtina-
mas ryšys tarp ligos ir Egipto sėklų.
Pranešime pastebima, kad ES šalims
būtina imtis skubių priemonių ir įsiti-
kinti, jog visos sėklos, importuotos
Egipto į Europą 2009–2011 m. laikotar-
piu, būtų patikrintos dėl mirtinai pavo-
jingų bakterijų, išimtos iš apyvartos ir
sunaikintos.

Vilnius (DELFI.lt) – Pasaulio
biotechnologijų specialistai įsitiki-
nę, kad Lietuva turi visas galimybes
plėtoti šią svarbią šalies ekonomikai
mokslo šaką. Tai savo pranešime pa-
brėžė ir Pasaulio lietuvių ekonomi-
kos forumo, vykusio Vilniuje liepos
4–5 d., dalyvis – didžiausios pasaulyje
bendrovės, siūlančios produktus ir
paslaugas mokslui, „Thermo Fisher
Scientific” (JAV) viceprezidentas
Alan Malus. 

Pasak A. Malus, Lietuvos bio-
technologijų sritis jau daug metų iš-
siskiria savo nepriekaištinga moks-
line veikla ir turi dideles galimybes
tapti svarbiu pasaulio biotechnologi-
jų rinkos nariu. Prieš metus „Ther-
mo Fisher Scientific” įsigijo Lietuvos
biotechnologijų įmonę „Fermentas”
ir tai buvo ne tik vienas didžiausių
kada įvykusių užsienio įmonės san-
dorių su Lietuvos įmone, bet ir dide-
lis mūsų šalies mokslininkų bei vers-
lininkų darbo įvertinimas.

„Lietuvos universitetai yra pa-
saulinio lygio, čia ruošiami talentin-
gi ir pažangiai mąstantys profesio-
nalai, kurie kiekvienai šaliai padėtų
sėkmingai varžytis pasaulio biotech-
nologijų rinkoje”, – sako A. Malus. 

Mokslinių technologijų verslo
milžinės pasitikėjimą Lietuvos mok-
slininkais rodo ir tai, kad pirmąją fo-

rumo dieną A. Malus ir Vilniaus uni-
versiteto rektorius prof. Benediktas
Juodka pasirašė susitarimą dėl kil-
nojamos biomokslų laboratorijos. Ši
laboratorija „ant ratų” su specialia
edukacine programa ir naujausia
biotechnologijos tyrimų įranga bus
skirta Lietuvos mokykloms – joje mo-
kiniai galės patys atlikti pažintinius
mokslinius bandymus. 

A. Malus teigimu, ir pats „Ther-
mo Fisher Scientific” atėjimas į Lie-
tuvą rodo, kad verslo ir mokslo ben-
dradarbiavimas mūsų šalyje yra grei-
čiau taisyklė nei išimtis. Kaip sėk-
mingą mokslo ir verslo bendradar-
biavimo pavyzdį A. Malus mini moks-
lo, studijų bei verslo slėnių steigimą.

Vilnius (vz.lt) – Sostinės Gedimino
pr. 10 atidaryta jaunimo drabužių par-
duotuvė „New Yorker”. Bendrovė
„Homburg” į pastato atnaujinimą in-
vestavo 1,2 mln. Lt. Atnaujintų patalpų
plotas siekia daugiau kaip 1,000 kv. m.
Tarptautinė nekilnojamojo turto vysty-
mo ir investavimo grupė „Homburg”
šiuo metu Lietuvoje įgyvendina ir kitus
projektus: „Merkurijus. Miesto alėja”
Laisvės alėjoje Kaune, verslo parkas
„Trilogija” Lentvario gatvėje šalia kelio
Vilnius-Kaunas-Klaipėda. ,,Homburg”
investicijos Baltijos šalių nekilnojamojo
turto ir vystymo srityse jau siekia apie
863 mln. Lt. „Homburg” grupė yra
tarptautinė nekilnojamojo turto vysty-
mo ir investavimo grupė, veikianti Ka-
nadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir įvairiose Europos šalyse.

,,Thermo Fisher Scientific” viceprezi-
dentas A. Malus.                  ELTA nuotr.
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Nuolanki širdis

Imkite ant savo pečių mano jungą
ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir
nuolankios širdies, ir jūs rasite savo
sieloms atgaivą. 

/Mt 11, 29/

Dauguma iš mūsų nesusiduria-
me su didelėmis krizėmis gy-
venime. Daugelis žmonių ne-

patiria mėgstamo darbo netekties,
netikėtų skyrybų, sunkios ligos.
Dideli smūgiai gana reti mūsų gy-
venime. Tačiau visi patiriame daug
mažų nepatogumų, sunkumų, kliū-
čių. Pavyzdžiui, nerandame raktelių
ryte, kitas vairuotojas užlenda kely-
je, vaikas pamiršta kuprinę mokyk-
loje, vyras visą savaitę nepakelia
kojinių nuo svetainės grindų, žmona
televizoriaus valdymo pultą padeda
visada kitoje vietoje. Tokių smulk-
menų pasitaiko labai dažnai. Tokie
maži dalykai neretai valdo mūsų
emocijas, nuotaiką, mintis, žodžius
ir elgseną. Tokios smulkmenos daž-
nai nusprendžia, koks bus visas mū-
sų gyvenimas.

Angliakasiai sako, kad jie nebijo
griūties ar sprogimo, kuris šachtoje
įvyksta gana retai. Tačiau jie bijo
mažų anglies dalelių, kurios nepasi-
šalina iš plaučių, kaupiasi ir pamažu
užkemša kvėpavimo takus, sukel-
damos mirtinų ligų. (...) Dažnai žmo-
gaus gyvenime problemų sukelia ne
dideli smūgiai, bet maži, nežymūs
dalykai, kurių žmogus nesugeba sut-
varkyti. Ne kalnai, bet dulkės žmo-
gui būna pavojingesnės. Nedidelė
automobilių spūstis ryte gali suga-
dinti visą dieną. Pamesti raktai gali
atrodyti kaip pasaulio pabaiga. Vaiko
nesutvarkytas kambarys gali sukelti
ilgalaikių nesutarimų šeimoje. Kito
žmogaus nuomonė gali sukelti di-
džiulę mūsų neapykantą. Dažnai ma-
ži įvykiai gali sukurti didžiulę „iš-
pūstą” problemą. Maža smulkmena
gali ilgam atimti džiaugsmą ir ramy-
bę. (...)

Dažnai mažas problemas labai
padidiname. Pamirštame, kad gyve-
nimas kupinas tikrų problemų kiek-
viename pasaulio kampelyje. Auto-
mobilių kamštis gali atimti iš mūsų
visos dienos džiaugsmą. Jei nega-
vome reikiamos prekės, ilgai nervi-
namės ir liūdime bei kitiems apie tai
pasakojame. Santuokos ryšiai nu-
trūksta, kai vienas sutuoktinis ne
ten padeda indus. Kartais sutuokti-
niai išsiskiria, nes vieną erzino tai,
kaip kitas valgo sriubą.

Dažnai susitelkiame į kitų silp-
nybes, kovojame su jomis, siekdami,
kad žmonės pasikeistų. Jėzus šian-
dien neliepia mums pakeisti kitų
žmonių. Jis kviečia mus mokytis iš

jo romios ir nuolankios širdies. Mes
neprivalome pakeisti kitų. Turime
leisti jiems būti netobuliems. Jei tai
pamirštame, keliame stresą, įtampą,
nesutarimus, skatiname ligas ir net
įvairias netektis savo šeimose ir
kitur. Mūsų užduotis yra mylėti juos
tokius, kokie jie yra.

Dievas pats keičia žmones. Jis
keičia žmones, kai mes „neišpučia-
me” problemų. Kai mes nebesiner-
viname dėl smulkmenų, patys nu-
rimstame ir pastebime daugiau kitų
grožio ir gerumo. Kai mes įžvelgiame
kitų gerumą, kai nepastebime jų
mažų klaidų, kai leidžiame jiems bū-
ti netobuliems, tuomet sėjame geru-
mo sėklas juose. Mūsų santykiai stip-
rėja. Mes patys pradedame dar la-
biau džiaugtis gyvenimu, kai pa-
keičiame savo žvilgsnį į kitą.

Gyvenimas per trumpas tam,
kad pakeistume kiekvieną žmogų.
Nesiekime, kad visi būtų tokie „tobu-
li”, kaip mes esame. Mokykimės iš
Jėzaus. Leiskime kitiems būti to-
kiems, kokius juos Dievas sukūrė.
Jie sukurti tam, kad mus papildytų, o
ne tam, kad kopijuotų. Tai daro
gyvenimą gražesnį ir įdomesnį. Jei
visi būtume vienodi, gyvenimas būtų
nuobodus. Žmonės nėra blogi. Jie ki-
tokie negu mes.

Netaisykime kiekvienos smulk-
menos. Nedarykime tragedijos iš ma-
žų problemų. Nesistenkime, kad kiti
būtų tokie, kaip mes. Leiskime jiems
suklysti. Žvelkime į kitus taip, kaip
Dievas žvelgia į mus. Būkime gailes-
tingi.

Mokykimės iš Jėzaus, kuris sa-
ko: „Mokykitės iš manęs, nes aš ro-
mus ir nuolankios širdies...” Neleis-
kime pykčiui valdyti mūsų gyveni-
mo. Nedarykime problemų ten, kur
jų nėra. Juk neverta gyvenimą
švaistyti, gyvenant įtampoje, sten-
giantis visus visur pataisyti. Ryte
kartokime: „Viešpatie, padėk man,
kad iš mažų problemų nedaryčiau di-
delių. Mokyk mane mylėti, o ne pa-
keisti kitus.”

Kiti žmonės – išbandymas mums.
Jei žvelgsime į kitus su meile, jei ne-
sistengsime jų pakeisti, patys būsime
laimingesni. Daugiau pilnatvės bus
mūsų gyvenime. Pagerės mūsų san-
tykiai. Daugiau ramybės ir atgaivos
patirsime. Jei nesistengsime pakeisti
kitų, Dievas keis juos. Tikiu, kad
tuomet Viešpats išlies dar gausesnių
malonių į mūsų gyvenimus. Tuomet
tikrai priimsime visa tai, ką gero jis
dar nori mums dovanoti.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Gytis Gurkšnys, SJ – pirmasis
Lietuvoje vadovų ugdytojas ir organi-
zacinės elgsenos magistras. Eina rek-
toriaus pareigas Kauno jėzuitų baž-
nyčioje.

RYTIS GURKŠNYS
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SIūLO DARBĄ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny SkELBImŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

PLB aukotojų sąrašas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė š. m. pradžioje

kreipėsi į JAV gyvenančius lietuvius, prašydama paremti PLB veiklą. Džiu-
gu, kad JAV gyvenantys lietuviai atsiliepė į prašymą ir savo asmeninėmis
lėšomis prisidėjo prie PLB veiklos tęstinumo. PLB vardu širdingai dėko-
jame JAV lietuviams, kurie aukojo lėšas, taip prisidėdami ir prie PLB atsto-
vybės Vilniuje išlaikymo bei bendruomeninės veiklos stiprinimo. Jūsų pa-
rama PLB darbams ypatingai vertinga ir reikalinga. Be Jūsų paramos dau-
gelis svarbių išeivijai ir Lietuvai projektų nebūtų įvykdomi.

500 dolerių ir daugiau
I. Rasys

Nuo 250 iki 499 dolerių
Kun. Matas Čyvas; Dr. Vytautas Bieliauskas; Henry Cepas

Nuo 100 iki 249 dolerių
Gediminas Balanda; Dr. John R. Dainauskas; Palmira A. Janušonis; Vy-

tautas Lapatinskas; Jonas ir Terri Prunskis; Nemira Šumskienė; Milda
Marija Satas; Aušra Babickienė; Remigijus ir Danutė Belzinskas; Rimantas
Bitėnas; Nijolė V. Brazėnas MD; Algis Brazdžionis; Gediminas ir Sigita Da-
mašius; Arūnas ir Irena Draugelis; Eglė ir Vytautas Dūdėnas; Julija Gylie-
nė; Laima Jarašunienė; Juozas ir Dalia Liubinskas, Jr; Leonas Maskaliū-
nas; Victoras ir Leokadia Milukas; Anastazija Mitkevičius; Bronius Nainys;
Rūta Penkiunas; Antanas ir Dalilė Polikaičiai; Irena Raulinaitienė; Gytis
Martynas Šernas (Kanada); Lionginas A. Spokas; Džiugas J Staniškis; Faus-
tas ir Teresė Strolia; Kęstutis ir Birutė Tautvydai; Dr. Stasys Vanagūnas;
Romualdas Veitas.

Mažiau kaip 100 dolerių
JAV LB Cape Cod Apylinkė; Kęstutis Keblys; Dalia Šaulys; S. Bačkaitis;

Alfonsas ir Vera Bimbiris; A. Bublys; Rimtautas Dabšys; Dr. Mary Z. Daugė-
la;  Dalia Dzikienė; Irena Eivienė; S. Algimantas ir Teresė Gečiai; Genovaitė
Kaufmanas; Algis ir Teresė Kazlauskas; Richard Klementavičius; Walter
Klosis; Dr. Romualdas Kriaučiūnas; Eglė ir Marius Laniauskai; Henrikas
Laucius; Algirdas ir Raminta Marchertas; Vita ir Vidmantas Matusaitis;
Amanda ir Algirdas Muliolis; Danutė Nitecki; Raymond E. Paškus; Victoria
Pikelis; Marija Remienė; Vacys ir Ann Rociūnas; Vacys J. ir Viktorija B. Sau-
lys; Valentinas ir Jonė Šernai; Ada Sutkuvienė; Narimantas ir Janina Ud-
rys; Julius Uža; Ramūnas ir Dana Vanagūnas; Irena Vilkas; Birutė Vilutie-
nė; Jura Žibas; Kotryna Zostautienė; Vida ir Gediminas Bučmiai; Sofija Je-
lionienė; Raimundas Kiršteinas; Antanas ir V. Valavičiai; Danguolė Jurgu-
tienė; Irena Kerelienė; Vaclovas ir Asta Kleiza; J. ir A. Rygelis; Vladas ir Ra-
minta Sinkus; Eugene & Irena Slavinskas; Jonas Spurgis; Gražvydas Supro-
nas; Vytautas ir Danute Anonis; Ramūnas Bigelis; Dr. Kazimieras Campe;
Roma Čepulis, MD; Kęstutis Černis; Vytas ir Dalia Černius; Vytautas Grau-
zinis; Gintarė Ivaškienė; Vytautas ir Gražina Kamantas; Stanislovas Kava-
liauskas; Gražina Kenter; Roma ir Antanas Krušinskas; Elena Majauskas;
Vida Meilus; Tadas ir Meile Mickus; Jonas Mockaitis; Algis Navikauskas;
Margarita Petrikas; Dr. Justinas Pikūnas; Algis Pliodzinskas; Peter J. Ras-
kauskas; Theodore ir Ritone Rudaitis; Enata Skrupskelis; Milda Tomkus;
Donatas Uzas; Vytenis Vilkas; Laurynas Vismanas; Rimas Lūkas; Vince De-
rencius; John ir Valeria Jodwalis; Vytautas Jonaitis; Birute Lintakas; Gint-
ra L Naris; Jonas ir Valeria Pleirys; Aldona Prapuolenytė; Neringa Raila;
Dr. Antanas ir Ale Razma; Regina Taunys; Joseph Valaitis; E. Vengianskas;
Agnes Bigelis; Dr. John Genys; Elegijus, Aldona ir Andrea Kaminskas; Dana
ir Algirdas Alksninis; Rymante Barauskas; Dr. John Iron Jokubka; Zina Ka-
tiliškienė; Vytautas Matulionis; Ramūnas Mikelionis; Regina Palubeckas;
Antanas ir Emilija Paužuolis.

Prašome visų, kurie norėjote, bet galbūt dar nespėjote 
atsiųsti savo aukos, aukoti ir siųsti čekius dresu: 

Lithuanian World Community, 
213 W. Lake Shore Dr., Cary, IL 60013, USA.

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

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

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

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, kal-
banti lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo rytais, va-
karais arba naktimis paprastomis savaitės
dienomis. Tel. 773-387-7232.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias reko-
mendacijas, legalų statusą, ieško senelių priežiū-

ros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir išleisti atos-
togų. Tel. 630-677-7467 arba 630-280-1347.

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

* Moteris ieško darbo Naperville, Aurora, Whea-
ton, Geneva, St. Charles ar  Batavia 4 dienas sa-
vaitėje su grįžimu namo arba gali pakeisti. Tel.
630-544-0905.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Patirtis. Gali pakeisti savaitgaliais. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 773-707-7902.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagyve-
nusius žmones. Patirtis, rekomendacijos, legalūs
dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kalban-
čius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

IEŠkO DARBO

ĮvAIRūS SkELBImAI

* Tvarkinga moteris ieško išsinuomoti atskirą
kambarį. Tel. 630-930-4625.
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Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus
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DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
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Karališku laivu
Viduržemio jūra!

STASė E. SEmėnIEnė
nr. 5

Juose „laimingieji” gauna viską
geriausia iš geriausio (trūksta tik
gulbės pieno) – ištaigingus kamba-
rius, rinktinius priedus prie jų ir
maloniausią patarnavimą, prade-
dant nuo svei kinimo šampanu (tą tu-
rėjome ir mes – mirtingieji) iki kam-
barinės (bu  vo ir mūsų kajutės kam-
barinė), „Queen’s Grill” net vyres-
niojo liokajaus (butler) ir „concier-
ge” patarnavi mų. Čia pui kiai derėjo
jų pačių nuo savi rafinuoti valgomieji
salonai, poilsio kambariai ir saulėtos
terasos. Kartu su „Queen’s Grill-
Princes Grill” siūloma visa, kas ge-
riausio ke lionėje – lepinamoje pra-
bangoje, be krislelio rūpesčio... Tik tai
gyvenk ir džiaukis gražiu gyve ni mu!

Churchill cigarų poilsio 
kambaryje

Vyresnysis vaikaitis Petras (43
m.) mėgsta retkarčiais švenčių proga
užtraukti cigarą, ypač, jei cigarai yra
iš Havanos. Jam besirengiant eiti į
rūkoriams skirtą „geto” laive –
„Chur  chill Cigar Lounge”, pasipra-
šiau jį ten palydėti.

Winston Churchill, genialus bri -
tų politikas, lordo Randol Churchill
ir amerikietės Jennie Jerome vyres-
nysis sūnus, ar kada nors bent sapne
būtų susapnavęs, kad jo garbingas
vardas bus įamžintas pramoginio lai -
vo  poilsio kambaryje?! Ir nebus už -
mirštas jo pagarsėjęs cigaras ir netgi
jo „meilė” jam?

Tas visame pasaulyje įvertintas
bei politine įžvalga  apdovanotas  di -
dis žinovas, mums, lietuviams, pa-
liko kontroversine figūra. O jis spin-
dėjo sa vo pranašumu ne vien tiktai
Di džio joje Britanijoje.

Churchill, žymus bei svarbus
kon servatorių partijos veikėjas (pri -
sigretinęs prie liberalų), 1940–1945 m.
buvo Anglijos ministras pirminin-

kas ir gynybos ministras. Jo kuklus,
tačiau pasaulyje savo nuolankumu
nu skambėjęs pasakymas „Aš nieko
kito negaliu suteikti britų žmonėms,
kaip tik kraują, darbą, ašaras ir pra-
kaitą”, o kartu ir jo spalvinga asme-
nybė bei nepamainomas puikus va-
dovavimas įkvėpė anglus kovoti Ant-
rajame pasauliniame kare ligi per-
galės!

1953 m. karalienė Elizabeth II pa -
kėlė jį į riterius. Tais pačiais metais
Churchill laimėjo ir Nobelio premiją
už savo parašytus Antrojo pasaulinio
karto atsiminimus.

Įžengėme į rūkorių „karalystę”.
Nedideliame žemomis lubomis kam-
baryje minkštasuoliuose ir krėsluose
sėdėjo tuzinas atsipalaidavusių, pa-
tenkintais veidais žmonių: penkios
mo terys ir septyni vyrai, pūsdami
dū mus į  neaukštas lubas. Visi atrodė
laimingi, lyg būtų pačiame „rojuje”.
Lietuvoje rūkindavo dešras ir ungu-
rius (ir dabar teberūko kumpius bei
iš Norvegijos atsiųstą lašišą), o čia
sa vo noru įsismaginę rūkina nuosa-
vus plaučius, juos gerokai per anksti
už du sindami.

Retkarčiais prasiverdavo stik-
linės durys iš baro, ir padavėjai įneš-
davo poilsiautojams jų užsakytus al -
koholinius gėrimus. Petras man pa-
davė paragauti jo... „skanėstą”. Ciga -
ras neiššaukė nemokšiško kosulio,
bet, nors ir neužspringau dūmais, sa -
vo skoniu jis manęs  nė kiek nesuvi-
liojo. O yra moterų, kurios nepaken -
čia cigaro kvapo kambaryje – tiesiog
alpsta nuo jo. Sėdint toje „pypki-
ninkų šventovėje” dingtelėjo min tis,
kad „Draugo” bendradarbis Char les
(Karolis) Ruplėnas kelis kartus laik-
raščio laiškų skyriuje aistringai gy-
nė rūkymo „meną” ir jo neapsako-
mai pasigėrėtiną malonumą. Ak, jis
čia jaustųsi lyg žuvis van denyje –
linksmas ir laimingas! Ką gi, vie-
niems patinka rūkyta lašiša, kiti gar -
džiuojasi silkės uodega... Arba – pa -
gal Anuprą ir kepurė!

Tuo tarpu Petras apgailestavo,
kad šioje rūkykloje buvo laužoma tai-
syklė: rūkė ne tik cigarus, bet ir pa-
pirosus (cigaretes). Kai kas gal ir pa -
sa kytų, jog taisyklės kuriamos tam,
kad jos būtų laužomos, ar ne?

Rumunės meilės 
istorija

Nesinori praleisti vienos kita-
tautės šiuolaikinio gyvenimo skun-
do, kuris nuskambėjo, tarsi būtų mū-
sų lietuvaitės išgyvenimų atgarsis.

Bus daugiau.

Atkelta iš 9 psl. kad būtų patikėti
mašinoms. 

Taip Ameriką pasiekia skani ir
apetitą kelianti ,,Norvelitos’’ silkė. Ir
jokių E621!

Garsi visame pasaulyje

Iš tikrųjų ,,Norvelitos’’ silkę su
prekiniu ženklu ,,Koko’’ pastebėti ne
visada lengva, nes jas bematant iš-
graibsto geros silkės išsiilgę smagu-
riautojai. Neseniai juos pradžiugino
dar viena naujovė – silkė ,,Žentas’’,
pagaminta pagal mūsų senuosius re -
ceptus – su baravykais ir voveruš ko -
mis, pagardinta kepintais svogūnais,
o ,,Norvelitos’’ silkė ,,Kaimiška’’ pa -
 ro doje laimėjo ,,Metų’’ gaminio var-
dą. 

Per keletą metų įmonė įgijo
aukš čiausio įvertinimo pažymėjimus
,,Bri tish Retail Certification’’ ir ,,In -
ter national Food Standard Certifi -

cate’’. Šiandien „Norvelita’’ iš pirkė -
jų sulaukia daugiau užsakymų, nei
gali pagaminti. Per 9 mėn. prekybos
apimtis kilstelėjusi kone 50 proc.,
bendrovė augimą planuoja išlaikyti
ir iki kitų metų pabaigos, rašo Lie -
tuvos „Verslo žinios”.

Nedideliame kaimelyje netoli
Ra seinių įsikūrusios įmonės produk-
cija yra lengvai surandama ne tik
Lietu voje, bet ir daugelyje pasaulio
šalių, tuo įrodydama, kad ir mažo
kaimelio lauke galima sukurti tarp-
tautinę įmo nę, kuri garsina Lietuvą
visame pasaulyje. 

Paragavę lietuviškosios „Koko’’
ar kitokios ,,Norvelitos’’ gaminamos
silkės, nuostabaus skonio karšto bei
šalto rūkymo skumbrės, burnoje
tirpstančios lašišos tikrai nenusivil-
site. ,,Norvelitos’’ gaminių ieškokite
mū sų parduotuvėse. Skanaus!

Paruošė Angelė Kavakienė

Silkė be MSG
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Jaunuolės apie knygą, autorę ir istoriją

– Prašau, prisistatykite skai-
tytojams.

Kat: Aš esu Kat Adams, lankau
Green Acres mokyklą Rockville, Ma-
ryland. Esu trylikos metų, man pa-
tinka krepšinis. Groju valtorna
(angl. French horn) orkestre prie
savo namų.

Emily: Aš esu Emily Newcombe.
Aš irgi lankau Green Acres mokyklą.
Man patinka plaukimas ir kiti
sportai.

Gabi: Aš esu Gabrielė Gedo. Irgi
lankau Green Acres mokyklą, esu
trylikos metų. Lankau ir Kristijono
Donelaičio lituanistinę mokyklą.
Šoku baletą, man patinka skaityti ir
rašyti. Skautauju su lietuviais skau-
tais.

– Kaip nutarėte dalyvauti šia-
me renginyje?

Kat: Apie renginį aš sužinojau iš
Gabrielės. Niekada negirdėjau apie
lietuvių genocidą ir labai susidomė-
jau šia istorija. Aš taip pat labai
mėgstu skaityti, tai man buvo įdomu
sutikti autorę. 

Emily: Aš irgi sužinojau iš Gab-
rielės. Maniau, kad yra ,,faina”
(,,cool”), kad kažkas pagaliau sten-
giasi papasakoti istoriją, apie kurią
daug žmonių nežinojo.

Gabi: Mano mama nusipirko
knygą. Tada ji man papasakojo apie
šitą renginį. Ji manė, kad turėtų būti
ir atskiras renginys jaunimui. Taip
neįvyko, bet aš pakviečiau kelias sa-
vo drauges iš amerikietiškos mokyk-
los Kat ir Emily dalyvauti kartu. Jos
apie šią istoriją nelabai ką žinojo, tik
tai, ką aš truputį papasakojau. Tai
buvo tikra naujiena joms.

– Ar esate apsilankiusios ko-
kioje nors ambasadoje anksčiau?
Jeigu taip, kurioje (kuriose)?

Kat: Taip. Japonijos ambasadoje
žiūrėjau filmą, Pietų Afrikos aplan-
kėme draugus. Trumpai užėjome
kartą ir į Norvegijos ambasadą. 

Emily: Buvau piknike Šveicari-
jos ambasadoje.

– Kokį įspūdį padarė Lietuvos
Respublikos ambasada?

Kat: Architektūra labai elegan-
tiška ir moderni. Man taip pat pati-
ko, kad buvo iškabintos garsių lietu-
vių sportininkų nuotraukos. Tai
padėjo žmonėms, kurie daug nežino
apie Lietuvą, jaustis labiau priim-
tiems. 

Emily: Buvo labai profesionalu.
Man patiko, kad buvo krepšinio lan-
kai lauke, nes tai padarė ambasadą
patogesnę, prieinamesnę vaikams.
Patiko ir tai, kad sargai dėvėjo uni-
formas.

– Ar esi lankiusis kitose am-
basadose? Ar dažnai apsilankai
Lietuvos ambasadoje?

Gabi: Taip, esu buvusi keliose
parodose su šeima ir filme vaikams
Suomijos ambasadoje, taip pat ,,Kids
Eurofest” Prancūzijos ambasados
kultūros centre. O Lietuvos amba-
sadoje esu buvusi daug kartų. Kai
buvau mažytė, lituanistinė mokykla
dainavo prezidentui Valdui Adamkui
per Motinos dienos minėjimą. Ten
vyko renginys skautams akademi-
kams, kurį mano mama organizavo, o
aš jai padėjau. Šeštoje klasėje apsi-
lankėme su lituanistine mokykla.
Buvau ten poeto Justino Marcinke-
vičiaus minėjime ir su klasės drauge

perskaičiau eilėraštį. Ir dar daug,
daug kartų.

– Ar jau perskaitėte R. Šepetys
knygą, ar pradėjote skaityti? Kas
patinka knygoje iki šiol?

Kat: Aš pradėjau skaityti knygą.
Ji parašyta nuoširdžiai, tikrai, taik-
liai. Tuo šita knyga skiriasi nuo kitų
panašios rūšies knygų. Pagrindinė
veikėja Lina yra panaši į bet kurią
mergaitę, pakliuvusią į blogą padėtį,
bet ji pajėgia išlikti geru žmogumi.

Emily: Aš jau perskaičiau kny-

gą. Nuostabi istorija. Veikėjai pilni
dvasios. Yra labai liūdna pagalvoti,
kad kažkas taip elgtųsi su kitais. 

Gabi: Man patinka knyga. Ji
labai detali ir įdomi. Mane ,,pagavo”
nuo pirmo sakinio: ,,They took me in
my nightgown.” Aš dar nedaug šios
knygos perskaičiau, bet nekantrauju
visą perskaityti. Man jau buvo tru-
putį nusibodę girdėti apie Antrojo
pasaulinio karo genocido istoriją, bet
knyga mane vėl šia tema sudomino.
Lietuviškoje mokykloje mes daug
girdime apie baltų genocidą ir beveik
nieko apie Holokaustą. O amerikie-
tiškoje mokykloje  – atvirkščiai.

Knygos receptas:
1 puodukas liūdnumo
9 šaukštai istorijos
4 šaukštai prozos
1 galonas vilties
Sumaišyk visus kartu ir kepk

orkaitėje iki 2011. Gausis ,,Between
Shades of  Gray” knyga.

– Kas patiko apie autorę?
Kat: Ji niekada nesustojo tyrinė-

jusi ir daug kartų knygą taisė. Ne-
svarbu, kaip sunku buvo toliau klau-
sinėti žmonių arba perrašinėti, ji
darė viską, ką reikėjo daryti, kad
,,Between Shades of  Gray” išeitų la-
bai gera knyga.

Emily: Man patiko, kad  ji buvo
labai nuoširdi ir jai tikrai rūpėjo šis
projektas. Man patiko, kad neatrodė,
kad ji dirbo tik norėdama užsidirbti
pinigų.

Gabi: Man patiko, kaip ji pris-
tatė savo knygą. Ji buvo labai kukli ir
nuoširdi. Man patiko, kad ji atrodė
kaip žmogus, kuris dirba iš širdies,
galvoja, dėkoja ir net susigraudina, o
nėra gryna verslininkė. Ji įdomiai
kalbėjo ir buvo labai maloni.

– Kokie knygos pristatymo
įspūdžiai?

Kat: Autorė papasakojo, kaip ji

susidomėjo lietuvių genocidu. Labai
aiškiai pristatė ir parodė, kaip ji su-
rado informaciją. Ji buvo nuostabi
kalbėtoja ir labai atvirai pasakojo,
kaip rašė knygą.

Emily: Gerai, jog ji rodė nuo-
traukas, pabrėždama įvairius punk-
tus. Savo pristatyme ji paaiškino, kad
ji rašė knygą tiems žmonėms, kurių
istoriją ji pasakojo. Ji tikrai parodė,
kiek reikia daug dirbti ir tyrinėti,
kad parašytum knygą, pagrįsta tik-
rais įvykiais. Aš taip pat sužinojau,
kad žmonės vis dar bijo, ir po daug
metų šių įvykių skausmas vis dar
lieka.

Gabi: Man labai patiko autorės
pristatymas, kaip ji kalbėjo apie
genocidą. Patiko, kad ji paaiškino,
kaip ji rašė savo knygą. Taip pat buvo
labai įdomių diskusijų, kodėl žmonės
dar bijo kalbėti apie tai, kas atsitiko.
Kai kurie žmonės papasakojo savo
istorijas.

– Kokių klausimų turite auto-
rei, apie temą? Ko nesuspėjote
paklausti?

Kat: Aš paklausiau jos: ,,Kodėl
žmonės vis dar bijo, kai klausėte jų
apie genocidą? Žmonės, kurie šitai
padarė, jau yra mirę arba nebeturi
galios. Mes tai sustabdytumėme, jei-
gu šitaip vėl atsitiktų.” Aš dar norė-
čiau paklausti jos, kas buvo blogiau-
sia ir geriausia, sužinant tikras geno-
cido istorijas. 

Emily: Man įdomu, ar žmonės,
kurie išgyveno genocidą, yra pripa-
žįstami dėl jų nuostabios dvasios ir
heroizmo išgyventi.

Gabi: Aš norėčiau paklausti
autorės, kas jai labiausiai patiko kny-
gą rašant ir kuri yra jos mėgstamiau-
sia knygos dalis. Aš norėčiau suži-
noti, kas jai buvo įdomiausia ir sun-
kiausia sužinoti apie genocidą.

– Kokių planų turite knygai
(skaityti, paklausti mokytojų, ar
ją galima būtų skaityti mokykloje
ir t. t.)?

Kat: Mes jau davėme knygą mo-
kyklos bibliotekai. Jau žinau, kad
mūsų anglų kalbos mokytoja skaitys
knygą, ir mes galvojame parodyti
knygą mūsų istorijos mokytojui ki-
tais metais.

Emily: Man atrodo, kad turėtu-
mėme skaityti knygą mokykloje, kad
daugiau žmonių žinotų šią istoriją.
Taip pat galvoju, kad žmonės, kurie
tai išgyveno ir kurie išgelbėjo kitus,
kai jie patys kentėjo, turėtų būti kaip
nors pripažinti, taip, kaip Vašingtone
yra karo paminklų su vardais ir
pavardėmis.

Gabi: Aš skaitysiu knygą šią va-
sarą. Emily, Kat ir aš davėme knygą
mūsų mokyklos bibliotekai, aš taip
pat padovanosiu knygą mokyklai
Peru, kur keliausiu šią vasarą su ki-
tais mokiniais iš Green Acres ir kur
dalyvausiu mainų programoje. Mūsų
anglų kalbos mokytoja skaitys knygą
šią vasarą, tikimės, kad arba ji, arba
mūsų istorijos mokytojas naudos ją
kitais mokslo metais kaip dalį mūsų
programos.

– Kokios mintys kyla po kny-
gos pristatymo?

Kat: Lietuvių genocido žaizdos
dar jautėsi tą vakarą ambasadoje. Ir
nors ambasada yra labai graži, daug
žmonių negali užmiršti, kas atsitiko
jiems ar jų tėvams, draugams, kai-
mynams.                    Nukelta į 17 psl.

Knygos autorė Šepetytė pasirašo knygoje (iš k.): Kat Adams, Emily Newcombe, Gabrielė
Gedo.                                                                                                             Lisa Newcombe nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasada JAV š. m. gegužės 25 d. suruošė knygos
,,Between Shades of  Gray” pristatymą, dalyvaujant jos autorei Rūtai Šepetys.
Nors visų amžių skaitytojai domisi šia knyga, iš tikrųjų ji parašyta jaunuo-
liams (12–18 m.). Knyga buvo ,,The New York Times” jaunų skaitytojų per-
kamiausių knygų (,,bestsellers”) sąraše. Jaunuolės, dalyvavusios pristatyme
ambasadoje, sutiko pasidalinti savo įspūdžiais.

Merginos su LR ambasadoriaus JAV žmona Lina Pavilioniene.
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naujos KnyGos lieTuvoje

Lietuvos gyventojų genocido ir
re zistencijos tyrimo centras, minėda -
mas 70-ąsias Lietuvos gyventojų ma -
sinio trėmimo metines, išleido knygą
„Tremties dienoraščiai” apie skau -
džią Bliūdžių šeimos tremties istori-
ją.

Knygoje pateikiami autentiški
motinos Teodoros Akvilinos Bliū -
džiu vienės ir dukters Akvilės Pet -
ronėlės Bliūdžiūtės tremties metų
dienoraščiai, sukrečiantys savo tu ri -
niu. Juos Genocido aukų muzie jui
kaip brangiausią šeimos relikviją
perdavė likusi gyva Bliū džių duktė
Teresė Laimutė Bliū džiūtė-Kalavins -
kienė.

T. A. Bliūdžiuvie nė savo dieno -
raš tį pradėjo rašyti pirmą iš namų iš -
varymo dieną – 1941 m. birželio 15-ąją
– Rokiškio geležinkelio stotyje ir tęsė
jį iki 1943 m. pradžios. Nedidelėje
kny  gelėje – svarbiausi beveik dvejų

trem  ties metų įvykiai ir faktai. Sku -
boti, vietomis subraukyti ir sunkiai
įskaitomi įrašai labai lakoniški, bet
informatyvūs. 

Akvilė Petronėlė, vadinta Pet ru -
te, 1939 m. dešimtojo gimtadienio
pro ga gavo dovanų iš tėvelių gražų
sąsiuvinį su užraktuku. Jį labai
bran gino ir paskyrė slapčiausiems
sa  vo užrašams – dainelėms, pieši -
niams, mieliems atminimams. 1941
m. birželį tą brangią tėvelių dova ną
iš sivežė į tremtį ir išsaugojo per dau -
gelį kratų. Greitai sąsiuvinis buvo
prirašytas, išmargintas piešinukais.
Neturė da ma kito sąsiuvinio, naujus
kū rinėlius rašė ištrin da ma ankstes-
nius, todėl kai kurie įrašai sunkiai
įskaitomi. Kaip tikra tremties met -
raštininkė Petrutė su darė vagono
tremtinių sąrašą, užrašė tremtyje ir
lageryje mirusių lietuvių pavardes,
svarbiausias šeimos įvy kių datas, į
maistą iškeistų daiktų są rašus ir
maisto kainas. Kūryba Pet rutei bu vo
dvasinė užuovėja. Kai ba das bū davo
visai nepakenčiamas, ji savo sąsiu-
vinyje piešdavo valgius ar ba rašyda-
vo, kiek daug pasaulyje yra valgomų
dalykų. Dienoraščio nega li ma per-
pasakoti, jį tiesiog reikia stu dijuoti.
Knygoje pateikiamos iš šif ruoto
dienoraščio ištraukos, bet ati dus
skaitytojas nesunkiai perskaitys visą
autentišką Petrutės dienoraštį.

Koks buvo šeimos gyvenimas iki
tremties – iliustruoja nuotraukos iš
šeimos albumo, išsau goto sudėtingo -
mis trem ties sąlygomis. Deja, viena
diena – birželio 14-oji – pakeitė ir
šios, ir daugelio Lie tu vos šeimų liki -
mus. De šimtys tūks tan čių lietuvių
ne grįžo iš Sibiro pla tybių, jų palaikai
ilsisi toli nuo Tė vynės...

Bernardinai.lt

Tai – naujas šio auto riaus dar-
bas, dar kartą patikrinęs ir vėl pa-
tvirtinęs, kad R. Granauskas negali
rašyti blogai: jis iš tiesų buvo, yra ir
bus lietuvių prozos meistras, pelny-
tai apdovanotas Nacionaline kultū-
ros ir meno premija.

Dešimt knygos skyrių – dešimt
pasakotojo gyvenimo tarpsnių. Mo-
kymasis ir mokytojavimas, gyve -
nimo universitetai, rajoninio laik -
raščio redakcija, kelias į literatūrą ir
pripažinimą, – visa tai vyko Šauk -
liuo se, Mosėdyje, Sedoje, Skuode, Vil -
niuje. Naujajame novelių romane at -
siskleidžia žmonės ir laikas bei savi-
tas R. Granausko humoras, įprasmi-
nantis komiškas ar absurdiškas si -
tuacijas, kurių sovietinėje tikrovėje
bu vo apstu. Knygos pradžia ir pa -
baiga autobiografiškai istorijai su -
teikia klasikinio daugiareikšmio
skam bėjimo.

„Tai va. Baigėsi ilgas mano gy ve -
nimo etapas, kuris vadinosi jaunyste,
dabar prasidės kitas, jau subrendu-
sio vyro. Koks jis bus? Kokie darbai,
kokie vargai, kokie nutikimai dabar
laukia manęs tame Vilniuje, iš kurio
– tą gerai žinojau – ligi pačios senat -
vės jau niekur nebepabėgsiu. Kaip
nors gyvensiu, juk visi čia kaip nors
gy vena. Tik labai nenorėčiau tarp tų

mūrų, ant tų asfaltų sulaukti gilios
se natvės, kai jau visai nedaug man
bebus likę. Nors pačioj atokiausioj,
pačioj atkampiausioj vietoj, bet kad
būtų virš galvos tikras dangus, už
krei vo lango – tikras medis, medyje –
tikras paukštis ir kad tikrai žino -
čiau, jog per gyvenimą ką nors tikro
esu nuveikęs...”, – rašo R. Gra -
nauskas.

Lrytas.lt

Šių dienų skaitytojui J. Mekas
pažįstamas ne tik kaip rašytojas, bet
ir kaip kino filmų kūrėjas – galbūt
kaip pastarasis netgi labiau, nes fil-
mografijos sąrašas gerokai pranoks-
ta jo, literatūros kūrėjo, bibliografiją.
Todėl šioje trumposios prozos rinkti -
nėje pagrįstai galima ieškoti ir rasti
sąsajų tarp kino ir literatūros. Būtų
netgi tikslu teigti, kad „Žmogus prie
lyjančio lango” yra ne trumpų teks -
tų, bet vaizdelių rinkinys

Didžioji kūrinių dalis datuojama
1946–1956 m. Žinoma, kad 1944-aisiais
J. Mekas buvo suimtas ir išsiųstas su
broliu priverstiniams darbams į Vo -
kietiją; taip pat, kad 1949 m. emigra-
vo į JAV – šios kelios biografinės de -
ta lės datuotuose kūriniuose leidžia
lengviau atpažinti emigracijos žen-
klus, nuorodas į to laikotarpio nuo-
taikas. „Kaip čia nejauku tarp šitų
barakų! Kokie murzini malksnų sto-
gai, šiukšlių krūvos su aitriai
dvokiančiom skar dinėm” („Vienas
gi mimas”, p. 48); „Jie visi laukia to
paties laivo į Ameriką (...) Jie visi DP,
tie žmonės” („Žmogus prie lyjančio
lango”, p. 78) – DP stovyklos laikas ir
atrastosios Amerikos vaizdiniai.
„Kodėl jis čia atvažiavo, į kitą konti-
nentą, toli nuo savo krašto? Kodėl
šita kėdė čia stovi? Kodėl šita gėlė?
Jam tai nebuvo klausimai, jam tai
buvo faktai” („Didysis skirsnis”, p.
60); „Jam visa tai buvo kaip didžiulis
cirkas, visas šitas žmonių marginys,
ir kartu su šita tvanka ir šiluma, ir
su šituo parku – viskas buvo didžiulė
scena” („Central park”, p. 54).

Emigracijos ženklus galima sieti

su autoriaus biografija, bet J. Mekas
į savo veikėjus žiūri iš šalies, tarsi
tekstai būtų sąmoningai kuriami
apie „tą kitą žmogų“ („jis”, „tas žmo-
gus”) bandant išvengti asmenišku-
mo, nors ir pasirenkama visažinio
pozicija. 

Likusi, nedatuotoji, rinkinio
teks tų dalis nei struktūra, nei te -
momis neišsiskiria, tad skaitant pa -
eiliui ir nekreipiant dėmesio į šį for-
malų skirtumą aišku, kad datos pa -
mi nėjimas ar jos nutylėjimas iš
esmės nieko nekeičia.

Jei nors truputį smalsu žvilgte -
lėti ir pro J. Meko langą jo paties aki -
mis, tuomet ši nedidelė, vos šimto
puslapių knyga – jums.

Ieva Birmantaitė
(sutrumpinta)

Puslapį�paruošė�Laima Apanavičienė

„Trys vienatvės”

Rašyti žvilgsnius ant lyjančio 
Jono Meko lango

,,Senosios Lietuvos literatūra”

„Tremties dienoraščiai: Bliūdžių šeimos tragedija“

Šioje senosios raštijos apžvalgo-
je, apimančioje ilgą laikotarpį nuo
XIII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos,
pateikiamas naujas literatūros isto -
rijos vaizdas. Be lietuvių autorių, kū -
rusių XVI–XVIII a., knygoje pris-
tatyti svarbiausi kūrėjai, parašę
reikšmingų kūrinių kitomis kalbo -
mis, nuo seno vartotomis Lietuvoje
rašto reikalams, ir svarbiausi įvai-
riakalbės literatūros kūriniai.

Be Mažvydo ir Bretkūno, Kleino
ir Donelaičio, skaitytojas čia suras
straipsnius apie Jono Malalo kroniką
bei Vilniaus chronografą, Lietuvos
met raščius bei Brastos Bibliją, Sko -
riną, Husovianą, Roizijų, Radvaną,
Fio dorovą, Tiapinskį, Sarbievijų, Da -
chą, Smotrickį, Chylinskį, Pretorijų,
Radvilienę, Baką, Benislavską, Pap -
rockį, Naruševičių, Nemcevičių, Vi -
ko vskį, Kalinskį, Karpavičių, Kvantą
ir kitus senosios Lietuvos kūrėjus.

Knyga apibendrina pastarųjų de -
šimties metų lietuvių ir užsienio
moks lininkų, pirmiausia kultūros,
kalbos ir literatūros istorikų, tyri -
mus, remiasi naujausiomis šaltinių
publikacijomis visais tais humani ta -
ri nės minties laimėjimais, kurie dar
negausiai atspindėti arba iš viso ne -

patekę į enciklopedijas, žinynus bei
vadovėlius. Straipsnius šiai litera -
tūros istorijai parašė didelis būrys
literatūrologų, istorikų ir kalbi nin -
kų iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir
Bal tarusijos.

Sigitas Narbutas
Bernardinai.lt

Jonas Mekas ,,Žmogus prie ly jančio lango” 
Vilnius: „Baltos lankos”, 2010.

Romualdas Granauskas. „Trys vienatvės”
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Knygą sudarė Sigitas Narbu tas. 
Vil nius: Lietuvių literatūros ir tauto sakos institutas, 398 p. 2011.

Sudarytoja Elena Stulgienė. 
Vilnius: Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras, p. 468, 2011.
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XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume – ateities vizijos

Liepos 3 d., sekmadienį, prasidė -
jusiame XV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziume

šiemet daug kalbėta apie emigracijos
keliamus iššūkius, taip pat brėžta
Lietuvos vizija 2030 metais. Kaune,
technologijos universitete susirinkę
dešimtys daly vių iš penkiolikos pa-
saulio šalių pirmiausia išklausė Lie-
tuvos švietimo ir mokslo ministro
Gintaro Stepona vičiaus sveikinimą.

„Kai Čikagoje vyko XIV simpo-
ziumas, aš kaip tik pradėjau savo
darbą kaip ministras. Sugrįžę to sim-
poziumo dalyviai pasakojo apie nepa-
prastą Čikagos lietuvių svetingumą,
apie įdomius susitikimus, bet būta ir
nuogąstavimų, kad renginio pobūdis
ir atranka neleidžia įtraukti daugiau
jaunųjų specialistų, todėl šįkart bū -
tent tokių specialistų norėjome į sim-
poziumo darbą įtraukti kuo dau-
giau”, – sakė ministras, pasidžiaugęs,
jog kartu su simpoziumu vyksta ir
Pasaulio lietuvių ekonomikos foru-
mas.

Išsamų ir diskusinį pranešimą
simpoziumo dalyviams perskaitė
prezidentas Valdas Adamkus. Jis pri -
si minė, kaip prieš 42 metus Čika goje
gimė tokio renginio sumanymas,
kaip susibūrė organizacinis komite-
tas simpoziumui rengti, kokių vilčių
ir planų turėta. Jis apgailestavo, kad
šiandien Lietuvoje dažnai pasigen-
dama konkretaus tikslo ir perspek-
tyvos. „Laivui, nežinančiam, kur
plauk ti, joks vėjas nėra palankus”, –
sakė prezidentas.

Šiandienos Lietuvoje V. Adam -
kus pasigenda aktyvių diskusijų,
viešo gyvenimo refleksijų bendros
ateities kūrimui, bendrumo jausmą
auginančių bendrų sutarimų. 

„Ateities Lietuva prasideda šian-
dien ir čia. Aiškiau matau, kad nei-
giami dalykai viešajame gyvenime
užima daugiau vietos nei pasie kimai
ir laimėjimai. Iš kur tas mūsų nevi-
savertiškumo kompleksas? Su pran -
tu, kad 50 okupacijos metų negalėjo
praeiti be pėdsakų, bet juk jau ir po
jų praėjo 20 metų”, – stebėjosi V.
Adamkus.

Prisiminęs XX amžiaus pradžią
jis sakė, kad tada 1918 metais Lietuva
tikrai nebuvo turtingesnė nei dabar,
pirmųjų universitetų dėstytojai ir
studentai tikrai nesijautė geriau nei

dabar šaltose auditorijose, ir 3 mili-
jonų gyventojų tada nebuvo. Jis ap -
gai lestavo, kad aplink daug nepa-
sitikėjimo ir netikėjimo, o emigraci-
ja auga ir dėl pažeminimo – žmogus
išvažiuoja, nes čia jaučiasi žemina-
mas ir reikalingas tik kaip mokesčių
mokėtojas. 

„Reikalingas žmogiškas elgesys,
bendravimo skatinimas, o ne popie-
rinės vizijos dėl emigracijos mažini-
mo. Siekis gyventi gerai yra neatsie-
jamas nuo siekio gyventi dorai”, –
aiškino V. Adamkus.

Įdomų pranešimą perskaitė Ko -
lum bijos universiteto profesorius, du
kartus buvęs Bogotos meru Antanas
Mockus, pradėjęs nuo to, kad bausti
save yra Lietuvos menas. Emigraciją
jis lygino su savižudybe, nes tiek sa-
vižudybė, tiek emigracija atima iš
tautos dalį jos pajėgumų, o tas, kuris
emigruoja, savo pajėgumus atiduoda
kitam kraštui. Ir A. Mockaus dukra
gyvena bei dirba Australijoje, nors
jis nėra tuo patenkintas. 

Profesorius pateikė statistinių
duomenų, kad Kolumbijoje yra dide -
lis nužudymų, o Lietuvoje – savižudy-
bių skaičius. Jis taip pat sakė, kad
lietuviai labai daug reikšmės skiria

darbui – 1990 metais 42 proc. Lietuvių
nurodė, kad jiems labai svarbus dar-
bas, o 2000 metais tokių buvo jau 60
proc. Mažiau nei kitose išsivysčiu-
siose valstybėse Lietuvoje skiriama
laiko draugams, poilsiui, laisvalai-
kiui, šeimai. 

Kalbėdamas apie Lietuvos per-
spektyvas, A. Mockus linkėjo lietu-
viams stiprinti savo gebėjimus ir nu-

galėti nekompetencijos baimę, steng -
tis, kad mažėtų smurto „prieš save ir
prieš kitus”, o atsakomybė už klaidų
taisymą gultų ne tik patiems žmo-
nėms ant pečių, bet ja būtų dalija-
masi ir su tais, „kurie konkuruoja
turėdami pranašumų”.

Įdomų pranešimą perskaitė in -
for macinių technologijų specialistas
iš JAV Arūnas Šlekys, „Network Sys-
tem” viceprezidentas ir „Ru ssia/CIS
Business” generalinis direktorius.

Jis kalbėjo apie neįtikėtiną interneto
vystymąsi ir skvarbą, lin kėjo Lie-
tuvai kuo greičiau tapti plačiajuosčio
interneto šalimi. 

Po pertraukos simpoziumo daly -
viai diskutavo, ar užtenka galių tau-
tos savikūrai. University of  Illinois
at Chicago profesorius Giedrius Su-
ba čius teigė, kad įvairovė yra stipry-
bė, ir jei dabar leidžiama tiek knygų,
kad nepajėgiame jų perskaityti, tai
esame stiprūs. Jis atmetė pesimizmą
dėl emigracijos, sakydamas, kad mes
pra randame skaičius, prarandame
bedarbius, o juk nesame tik teritori-
ja, kurią reikia pripildyti. „Po 1863
metų sukilimo penktadalis lietuvių
emigravo, ir nieko neatsitiko, dabar
vėl žmonės keliauja, migruoja, ir to
nereikėtų bijoti. Pesimizmas ir bai -
mė yra aklavietė”, – sakė G. Suba-
čius.

Ilgametis University of  Cali for-
nia Los Angeles dėstytojas profeso-
rius Algirdas Avižienis, stovėjęs prie
šių simpoziumų lopšio 1969 metais,
prisiminė, kad tada buvo tikslas ir
poreikis pabendrauti įvairių sričių
mokslininkams, specialistams. Lie-
tuvoje po jos nepriklausomybės atkū-
rimo dirbantis ir gyvenantis profeso-

rius įsitikinęs, kad labai daug ką
reiškia ir socialinės sąlygos, kurios
padėtų sustabdyti „protų nutekė -
jimą”. 

„Amerikoje jauniems specialis-
tams sudarytos geros gyvenimo sąly-
gos, jaunos šeimos gauna kur gyven-
ti. Kai buvau Kauno miesto tarybos
nariu, pavyko į miesto strateginį pla -
ną įrašyti, kad bus sudarytos sąlygos
jauniems specialistams, bet nė vie-
nas namas ar butas, deja, nebuvo pas-
tatytas. Aš ir dabar įsitikinęs, kad tai
yra būdas išlaikyti specialistus – tą
aš ma čiau Kinijoje, Indijoje. Pinigais
ir atlyginimais mes jų tikrai nesu-
laikysime, tad būtina ieškoti kitų bū -
dų”, – sakė profesorius.

Po pietų simpoziume vyko para-
lelinių sekcijų posėdžiai – kalbėta
humanistikos ir lituanistinio švieti-
mo, socialinių mokslų, ateities ener-
getikos, šiuolaikinių technologijų,
biomokslų ir medicinos, kūrybinių
industrijų bei kitomis temomis. Va -
kare simpoziumo dalyviai ir svečiai
po lietingu Kauno dangumi žiūrėjo
Kauno pilyje surengtą Pažaislio mu -
zikos festivalio spektaklį – Justino
Marcinkevičiaus „Mažvydą”.

• • • 
Pirmadienį simpoziumo daly-

viai persikėlė į Vilnių, kur „Litexpo”
parodų ir kongresų centre surengta
bendra Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumo ir Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo sesija. Čia kal -
bėta apie naujovių svarbą, o dalyvius
pasveikinusi prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė teigė, kad Lietuvai yra
labai svarbūs veržlūs protai ir rei -
kalingi įgūdžiai, įgyti Lietuvoje ir
svetur.

„Mūsų pasaulyje nėra tiek daug,
kad galėtume švaistyti savo talentus,
būtina išsaugoti visus esamus ir
sukurti naujus ryšius”, – sakė prezi-
dentė, pasidžiaugusi, kad pirmą kar-
tą suburtos gausios lietuvių pajėgos,
kai dvi organizacijos kartu orga-
nizuoja savo renginius.

Pirmosios bendros sesijos metu
kalbėta apie Lietuvos konkurencin -
gumo strategiją artimiausiam de -
šimt mečiui, diskutuota tema „Lietu -
vos verslo ir mokslo protai – Lietuvos
inovatyviai ateičiai”, vėliau aptartos
augančio verslo ir finansavimo gali-
mybių strategija bei kryptys, pris-
tatyti penki kokybiškos partnerystės
erdvę kuriantys slėniai. 

Antradienį renginio dalyviai
pra dėtas diskusijas vėl tęsė Kaune.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Iš kairės į dešinę: G. Subačius ir A. Avižienis.                                      A. Vaškevičiaus nuotr.

Iš kairės į dešinę: A. Mockus, A. Šlekys ir V. Adamkus.                   A. Vaškevičiaus nuotr.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



172011�LIEPOS�5/7,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENISDRAUGAS

Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Cleveland Ingrida Bublys ir Šiaulių univer-
siteto rektorius Vidas Lauruška.                                                    Audriaus Paulausko nuotr. 

Airijoje vyko tradicinis lituanistinių
mokyklų darbuotojų sąskrydis

Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius Arvydas Daunora-
vičius ir Lietuvos ambasadorius Ai-
rijoje Vidmantas Purlys liepos 1–3
dienomis Airijoje dalyvavo tradici-
niame Europos lituanistinių mokyk-
lų festivalyje ,,Draugystės tiltas”.

Šiais metais festivalis sukvietė
daugiau kaip 180 dalyvių iš įvairių
Europos šalių į Viklou kalnų apsup-
tyje esančią sodybą „Kippure Esta-
te”.

Renginio dalyviams A. Daunora-
vičius pabrėžė, kad lituanistinis švie-
timas – tautinio tapatumo pamatas ir
pagrindinė atrama siekiant išsau-
goti lietuvišką savastį šiandieninia-
me pasaulyje. Jis padėkojo lituanis-
tinių mokyklų mokytojams, moks-
leiviams ir jų tėveliams už pasiry-
žimą eiti lietuvybės keliu.

„Parama lituanistiniam švieti-
mui pasaulyje – vienas valstybės san-
tykių su užsienio lietuviais priori-
tetų. Įgyvendindama šį tikslą, Lietu-
vos užsienio reikalų ministerija ski-
ria įvairiapusę paramą lituanisti-
niam švietimui. Džiaugiuosi, kad ga-
lėjome prisidėti ir prie šio renginio

organizavimo”, – sakė A. Daunoravi-
čius.

Pasak V. Purlio, „Draugystės til-
tas” Airijoje organizuojamas jau
antrą kartą. „Šios Airijos Lietuvių
Bendruomenės pastangos parodo jos
pilietinį aktyvumą. Bendruomenės
puikiai organizuojama lituanistinio
švietimo veikla yra ypač svarbus
lietuvybės ir bendruomeniškumo
puoselėjimo ramstis Airijoje”, – sakė
Lietuvos ambasadorius.

,,Draugystės tiltas” – tai tarptau-
tinis Europos lituanistinių mokyklų
vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami
šių mokyklų mokiniai, tėvai ir moky-
tojai, lietuvių bendruomenių, diplo-
matinių atstovybių ir Lietuvos val-
stybės institucijų atstovai. Dalyviai
dalijasi lituanistinio švietimo orga-
nizavimo patirtimi, nagrinėja proble-
mas ir jų sprendimo būdus.

2010 metais festivalis vyko Hiu-
tenfeld mieste, Vokietijoje, kur įsi-
kūrusi lietuviška Vasario 16-sios
gimnazija.

,,Draugystės tiltą 201” surengė
Airijos LB sudarytas organizacinis
komitetas, finansavo Užsienio reika-
lų ministerija.

URM info

Šiaulių universitete lankėsi 
LR garbės konsulė JAV I. Bublys
Birželio 29 d. Šiaulių univer-

sitete (ŠU) lankėsi Lietuvos Respub-
likos gen. garbės konsulė Cleveland
Ingrida Bublys. Rektorate vykusia-
me susitikime dalyvavo universiteto
rektorius Vidas Lauruška, Humani-
tarinio fakulteto docentas Stasys
Tumėnas, Tarptautinių programų ir
ryšių tarnybos direktoriaus pava-
duotoja Vita Kušleikienė.

Viešnia ŠU padėjo užmegzti part-
nerystės ryšius su Kent State Univer-
sity (KSU), kur š. m. birželio 9 d. Kent
mieste ŠU rektorius prof. V. Lauruš-
ka ir KSU prezidentas Lester A. Lef-
ton pasirašė bendradarbiavimo su-
tartį, kurioje numatyta stiprinti
partnerystę skatinant studentų ir
dėstytojų mainus, bendrus moksli-
nius tyri mus, kurti bendras studijų
programas ir kt.

Pasak LR gen. garbės konsulės,
universitetų sutartis dėl bendradar-
biavimo sulaukė didelio dėmesio. I.
Bublys rektoriui perdavė KSU prezi-
dento pa gei davimą kuo greičiau
parengti konkrečius pasiūlymus dėl
bendra darbiavimo. Rektorius patiki-

no, kad šiuo metu svarstomos kelios
bendradarbiavimo sritys. ŠU biblio-
tekos darbuotojai padės tvarkyti KSU
saugomą lietuvių išei vijos litera-
tūros archyvą. Šiame ar chy ve galėtų
darbuotis ir universiteto moksli-
ninkai – istorikai, lituanis tai. Numa-
toma į ŠU Socialinių mokslų fakul-
tetą pasikviesti dėstytoją iš KSU
Verslo administravimo mokyklos.

I. Bublys taip pat perdavė lietu-
viškų šaknų turinčio KSU prezidento
Lester A. Lefton pageidavimą 2012 m.
apsilankyti ŠU ir pasakyti kalbą dip-
lomų teikimo šventėje. Susitikimo
metu taip pat tartasi dėl Mokslų ir
menų fakulteto darbuotojos Sandros
Morgan apsilankymo ŠU kitų metų
pavasarį.

KSU studijuoja per 40,000 studen-
tų. Šis universitetas turi 8 universite-
tinius miestelius JAV, padalinius
Venecijoje, Ciuriche, Beijing. Pagal
žurnalo „Times” duo menis, jis paten-
ka į geriausių pa saulio universitetų
200-uką.

Šiaulių universiteto info.

Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidman-
tas Purlys.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direkto-
rius Arvydas Daunoravičius.

Jaunuolės apie knygą, autorę ir istoriją
Atkelta iš 14 psl. Tačiau nuostabu
yra tai, kad žmonės, kurie buvo am-
basadoje, neturėjo kartėlio. Būtų
natūralu, kad žmonės, kurie prisime-
na tokius laikus, neapkęstų tų, kurie
su jais taip elgėsi.

Emily: Baltų genocidas buvo la-
bai žiaurus, negailestingas.

Gabi: Kat ir aš žiūrėjome filmą
mokykloje apie armenų genocidą.
Filmas buvo labai įdomus ir mane
labai pykdė, kad turkų valdžia nepri-
pažino, jog genocidas buvo. Aš daug
kalbėjau apie baltų genocidą, bet Kat
nieko nežinojo apie tai. Tie du geno-
cidai buvo skirtingi, bet abu labai
blogi. Man įdomu būtų žinoti, ką
rusų valdžia sakytų apie baltų geno-
cidą. Gerai, kad kažkas bent apie kai
kuriuos genocidus rašo, gal kada
nors kas kitas rašys apie kitus.

– Gal ką įdomaus sutikote pri-
ėmime?

Kat: Sutikau ambasadoriaus
žmoną ir sūnų. Taip pat žmones, ku-
rie pažinojo ar pažįsta asmenis,
kurie nukentėjo nuo genocido, arba
patys buvo genocido aukos. Sutikau
Emanuelį Zingerį, kuris yra Seimo
narys ir Užsienio reikalų komiteto

vadovas. Jis papasakojo nuostabią
istoriją, kaip jo mama išliko gyva per
Antrąjį pasaulinį karą.

Emily: Aš irgi sutikau ambasa-
doriaus žmoną ir sūnų. Jie buvo
labai draugiški.

Gabi: Kat paklausė labai gerą
klausimą, todėl mes kalbėjome su
viena labai įdomia amerikiete apie
genocidą ir knygą. Aš papasakojau,
kad mano proseneliai sužinojo, kad
jie buvo sąraše, tai jie pabėgo iš Lie-
tuvos. Ji suprato, kad aš – lietuvaitė.
Mes papasakojome, kad gyvename
arti Vašingtono, apie mūsų mokyklą.
Ji sakė, kad yra lituanistinė mokykla
čia, aš sakiau, taip, aš ją lankau. Mes
taip pat kalbėjome su Emanueliu
Zingeriu. Jis papasakojo mums apie
savo mamos patirtį per Holokaustą.
Net jam buvo sunku paaiškinti, kas
atsitiko, jis tuo laiku dar nebuvo gi-
męs. Tai parodo, kad žmonėms labai
sunku kalbėti apie sunkius laikus,
net patiems to neišgyvenusiems. Mes
taip pat kalbėjome su autore apie Kat
klausimą, kodėl aš dovanosiu knygą
mokyklai Peru, su ja nusifotografa-
vome mūsų mokyklos bibliotekai.

– Ar jūs mėgstate rašyti? Ar

turite kokių rašymo projektų ar
planų?

Kat: Labai mėgstu rašyti. Rašau
romaną, kurį tikiuosi pabaigti šią
vasarą. Romanas yra apie jaunuolius
2042 m., kurie lanko menų (,,perform-
ing arts”) mokyklą. 

Emily: Kitais metais aštuntoje
klasėje mes kursime žurnalą anglų
kalbos klasėje. Būsime redaktoriai,
taip pat rašysime straipsnius. Aš taip
pat užsirašiau dirbti su mokyklos
metraščiu kitais mokslo metais.

Gabi: Kaip anksčiau minėjau,
mėgstu rašyti. Greičiausiai kai ką
rašysiu lietuviškai šią vasarą. Taip
pat turiu idėją knygai. Mano draugės
ir aš irgi rašome knygą kartu.
Norėčiau būti rašytoja.

– Ar turite dar ką nors pasa-
kyti?

Kat: Žmonės turi susipažinti su
šia istorija, ne tik pripažinti kovoje
mirusiuosius, bet užtikrinti, kad taip
vėl neatsitiktų. ,,Žmonės, kurie nepa-
žįsta savo istorijos, ją pakartos.” Ši
istorija siaubinga, ir aš daryčiau bet
ką, kad ji nepasikartotų. Taip, ma-
nau, darytų daug žmonių. Jei pasi-
mokysime iš šios iki šiol neišryškin-
tos istorijos, apsaugosime kitus pa-
našiomis aplinkybėmis. Taip pat
daug žmonių minėjo, kad tik dabar

pradedama kalbėti apie genocidą, ir
šie pasakojimai pakeičia, kaip žiūri-
me į pasaulį. Jei turite pasakojimų
apie genocidą ir niekad niekam
nieko nesakėte, prašau, papasakokite
savo vaikams ar vaikaičiams, nes Jūs
turite galimybę pakeisti žmonių
abejingumą tokiems įvykiams. Gal
prabildami išgelbėsite kieno nors
gyvybę. Negalite palaidoti šios istori-
jos, kadangi Jūs buvote nuskriaus-
tieji. Sunku neatkreipti dėmesio į ge-
nocido skausmą ir jo griaunamąją jė-
gą, kai jis atskleistas per pasakoji-
mus. Prašau, prabilkite apie tai, pa-
pasakokite, kas neapsakoma, taip pa-
dėsite išgelbėti kitus.

Emily: Knygos tikslas labai kil-
nus. Tikiuosi, kad ji padės suprasti,
kas atsitiko genocido metu ir įvertin-
ti žmonių pasiaukojimą.

Gabi: Aš noriu padėkoti autorei.
Ji parašė labai įdomią knygą, kurią
aš tikrai baigsiu skaityti šią vasarą.
Man vėl buvo įdomu sužinoti apie šį
genocidą ir suprantu, kas būtų nu-
tikę mano seneliams, jeigu jų tėvai ir
jie nebūtų pabėgę iš Lietuvos. Labai
ačiū, kad parašėte šitą knygą ir kad
žmonės pagaliau pasakoja, kas jiems
atsitiko.

Paruošė 
dr. Ginta Remeikytė-Gedo 

ir Gabrielė Gedo
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Lenkijos lietuviai paminėjo trėmimų 70 metų sukaktį

Praėjusį savaitgalį Punske gau  -
siai susirinkę vietos lietuviai
paminėjo 1941 metų birželio

trėmimų sukaktį. Kartu buvo prisi-
mintas šio krašto lie tuvių visuome-
nės veikėjas, Lietuvos pokario rezis-
tencijos dalyvis, Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose gimęs publicistas ir
poetas Antanas Antanas Suraučius
(1919–2006), kurio penktosios mirties
metinės buvo birželio 27-ąją. Rengi-
nio metu pristatyta naujausia jo kny-
ga „Per kalėjimus ir lagerius”, kurią
išleido Punsko „Aušros” leidykla.

JAV gimęs A. Suraučius dar vai -
kys tėje su tėvais 1922 metais sugrįžo
į Lietuvą ir įsikūrė Švendubrės kai-
me šalia Druskininkų, prie garsaus
Rai gar do slėnio. Mokytis jis išvyko į
Vilnių, baigė lietuvišką gimnaziją,
bet prasidėjęs karas viską sujaukė.
Vokiečiams Antrojo pasaulinio karo
metais atplėšus Druskininkus nuo
Lietuvos, gimtąjį kaimą atskyrė sie -
na, iš pasienio buvo iškeldinti žmo -
nės. A. Suraučius su keliais kraštie-
čiais išprašė iš vokiečių leisti steigti
lietuviškas mokyklas. 1941 metais jis
įstojo į Vilniaus universitetą, bet jau
po metų studijas nutraukė.

1944 metais A. Suraučius įstoja į
partizanų gretas ir tampa „miško
broliu”. Jis kovoja Druskininkų-
Marcinkonių krašte, dalyvauja Pana -
ros mūšyje prie Liškiavos, vykdo
Merkio rinktinės ir Dainavos apygar-
dos štabo užduotis. 1947 metais, žu-
vus abiems Merkio rinktinės bata-
liono karininkams, leitenantas Anta -
nas Ramanauskas-Vanagas jį paski -
ria II bataliono vadu. Tų pačių metų
spalį, besiverždamas iš apsupties,
buvo sunkiai sužeistas – trys kul kos
sutrupino jo kaulus. Patekęs į NKVD

rankas, kalinamas Lukiškių kalėji-
me Vilniuje, išgirsta nuospren dį –
mirties bausmė. Vėliau ji pakei čia -
ma į 25 metus lagerio. 

A. Suraučius atsiduria Komijoje
– Abezės ir Intos lageriuose. Ten pa -
ten ka į nedirbančių invalidų briga-
dą, serga, daktaras ruošiasi ampu-
tuoti sužeistą koją, bet tokių planų
atsisa ko. Vėliau sąlygos lageryje šiek
tiek pagerėja, 1956 metais bylos
peržiūrimos, dalis kalinių amnestuo-
jama. A. Suraučius, išėjęs iš lagerio,
gyvena Intoje su iš Lietuvos atvažia-
vusia žmo na ir dviem vaikais, dirba
anglių kasykloje. Kaip buvęs Len-
kijos pilietis, jis 1959 metais atvyksta
į Lenki ją, apsigyvena vakarinėje jos
dalyje. Kadangi yra gimęs Ameri-
koje, gali va žiuoti į šią šalį, bet tokia
teise ne pa  si naudoja.

Lenkijos pamaryje A. Suraučius
mokytojavo vidurinėse mokyklose,
neakivaizdžiai baigė studijas Gdan -
sko universitete. Buvo aktyvus Len -
ki jos lietuvių veikėjas, užsiėmė lietu-
viškų paminklų, lietuviams bran gių
vietų Lenkijoje įamžinimu ir globa.
Daug rašė į Vakarų lietuvių spau dą.
Po tremties praėjus 50 metų, užrašė
savo prisiminimus, kurie sugulė į ke -
lias knygas, taip pat Punske išleistą
trilogiją „Per karo okupacijas”, „Ža -
lio joj rikiuotėj” ir tik ką pa si ro -
džiusią „Per kalėjimus ir lage rius”.
Už nuopelnus Lietuvai 1999 metais jis
apdovanojamas Vyčio Kry žiaus ordi-
no Karininko kryžiumi.

Po šv. Mišių Punsko bažnyčioje
savivaldybės svetainėje susirinku -
siems svečiams naujosios knygos re -
dak torius Sigitas Birgelis sakė, kad
joje pasakojama ne apie save, o apie
ki tus. Knyga skaitoma kaip įdomus
ro ma nas, joje nėra pykčio ar neapy -
kan tos – tik faktų atpasakojimas.

Minėjime dalyvavusi A. Surau -
čiaus dukra Roma jaudindamasi pa -
pa sakojo, kad tėvas buvęs uždaras
žmogus, niekada nepalūžęs ir nepasi-
davęs likimo išbandymams. Jis buvo
aktyvus skautininkas, ir lietuviška
vei  kla jam visada buvo pati svarbiau-
sia. Jis nuolat daug rašė, buvo užsiė -
męs, dažnai keliaudavo, mėgo susi-
tikti su žmonėmis. Apie tai, kad pa-
rašęs tiek rankraščių, šeima taip pat
mažai žinojusi.

Prisiminimais apie susitikimus
su A. Suraučiumi pasidalijo Lietuvos
Seimo narė, partizano A. Ramanaus -
ko-Vanago dukra Auksutė Rama -
nauskaitė-Skokauskienė, kalbėjo ir
Seimo narys Gintaras Songaila. Įdo -
mų pranešimą perskaitė istorikas,
humanitarinių mokslų daktaras,
profesorius, 2000–2006 me tais buvęs
Pa sau lio Lietuvių Ben druo me nės
valdybos vicepirminin kas Bronius
Ma kaus kas.

Naujoji A. Suraučiaus knyga.

Minėjimo dalyviai.                                                                                       A. Vaškevičiaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šią vasarą, kaip jūs žinote, aš ap-
lankiau daug vietų Lietuvoje. Vie na
iš jų buvo krepšinio varžybos. Su
manimi į jas važiavo mano dėdė ir
pusbrolis Marius. Kada nuvykome į
,,Sie mens’’ areną Vilniuje, įėjome ir
radome savo vietas. Sėdėjome prak-
tiškai tiesiai už Lietuvos komandos
suoliuko. Matėme, kaip Lietuvos ir
Amerikos komandos treniravosi
rung tynėms. Tada grojo Amerikos ir
Lietuvos himnus. Po to prasidėjo
žaidimas! 

Iš pradžių buvo labai daug pra-
žangų ir daug baudos metimų. Pir-
mas kėlinys baigėsi taškų skaičiui
esant 34:23 lietuvių naudai. Lietuvos
žaidėjai pirmo kėlinio pabaigoje įme -
tė tris tritaškius. Po to amerikie -
čiams viskas sugriuvo. Lietuvos
krep šininkas Žygimantas Skučas
įme tė pirmus 8 taškus antra me kėli-
nyje. Kai antras kėlinys baigė si,
rezultatas buvo: Lietuva – 59, Ame -
rika – 38. 

Pirmoje žaidimo pusėje Ame rika
įmetė tik 18 iš 41 metimų. Tre čiame
kėlinyje Lietuva toliau mė tė ir mėtė
kamuolius. Po trijų kėlinių rezul-
tatas buvo: Lietuva – 89, Ameri ka –
61. Žaidimas baigėsi rezultatu 108:75
Lietuvos naudai. 

Amerika atsiliko 21 tašką ir ne-
įmetė nė vieno tritaškio. Amerikie-
čiai pataikė tik 35.6 proc. vi sų meti-
mų. Lietuva įmetė 47 proc. me timų ir
9 iš 22 tritaškių. Lietuva įmetė 37 iš
46 baudos meti mų, Amerika tik 23 iš
34. Vienas iš Lietuvos geriausių žai-
dėjų Jonas Va lan čiūnas, kuris ką tik
pateko į NBA komandą ,,Toronto
Raptors”, įmetė 23 taškus, atkovojo 11
kamuolių. Rei kėtų pridurti, kad žai-
dė Arvydo Sabo nio sūnus. 

Po žaidimo prie automobilio ėjo-
me linksmi dėl pergalės ir važiavome
paimti mano tėtį. Jis praleido dieną
su pažįstamais Vilniuje. 

Kai grį žome namo, ėjau praustis
ir mie go ti. Buvo labai smagus vaka-
ras ir ti krai norėčiau dar kartą pa-
matyti Lietuvos krepšinio varžybas.

Ką veikti Lietuvoje vasarą
Lietuva�prieš�JAV

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

„Vykstant karui po karo, 100,000
lietuvių buvo susiję su partizanais,
23,000 jų žuvo. Gaila, bet lemiamu
momentu Lietuva gintis neišdrįso ir
nuolankiai vieną po kitą priėmė
Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjun -
gos ultimatumus. Kaip teigia garsus
sovietologas, ambasadorius Romas
Misiūnas ir Estijos istorikas Reinas
Taagepera, Lietuvai reikėjo pasi-
priešinti jau 1938 metų Lenkijos ulti-
matumui – tada nuostolių nebūtų pa -
tirta daug, o Lenkija, kaip Hitlerio
są jun gininkė, būtų atsidūrusi sun -
kio je padėtyje. Kariuomenei tada
išleisdavome labai daug pinigų, ir
priva lėjome gintis”,  –  sakė jis.

B. Makauskas priminė argumen-
tus, kad tada buvo saugomos gyvy-
bės, tačiau jau netrukus prasidėjo
didžiulės netektys, kurias atnešė vie -
ni okupantai po kitų. „Tai buvo tra -
gedija. Juk ūkininkui, palikus šei mą
ir namus, pjūtį ir sėją, teko išeiti į
miškus. Mes turime būti amžinai
dėkingi partizanams už tą ‘karą po
karo’”, – teigė istorikas.

B. Makauskas perskaitė Tauro
apygardos partizano Vinco Selioko
prisiminimus apie A. Suraučių trem-
tyje Komijoje, apie tai, koks tvirtas

žmogus jis buvo. „Žmogų galima pa -
vergti, tačiau jei jis pats save paver-
gia, tada jau ir jokio okupanto nerei -
kia. Gaila, kad šiandien kalbama
apie sunkų gyvenimą, bėgama iš Lie-
tuvos, nesuprantant, kas yra tie tik-
rieji sun kumai”, – apgailestavo profe-
sorius. 

A. Suraučiaus portretas.

Minėjime susitiko A. Suraučiaus dukra ir
istorikas B. Makauskas.
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A † A
JADVYGA LABANAUSKIENĖ 
Netikėtai iškeliavo amžinybėn 2011 m. birželio 30 d., sulau-

kusi 82 m. amžiaus.
Giliam liūdesyje liko vyras Jonas; velionės brolis Pranas Sa -

kalauskas, Kanadoje; mirusios sesers Gražinos sūnus Zbig niew
ir žmona Sla womira Wojcil su šeima Čikagoje, a. a. Gražinos
duktė Eva Pietralz su šeima Lenkijoje ir mirusios sesers Elenos
sūnus Raimund Gumbel, Britų Kolumbijoj.

Lankymas 2011 m. liepos 6 d. nuo 6 val. v. iki 8 val. vak.
Laidotuvių apeigos liepos 7 d. 10 val. r. Holy Name of  Jesus

bažnyčioje, Gulfport, FL. Po apeigų bažnyčioje velionės palaikai
bus sudeginti ir pervežti į Lietuvą.

Nuliūdę artimieji

Laidojimo namai: Beach Memorial Chapel, 
301 Corey Ave. St. Pete Beach, FL 33706, tel. 727-360-5577

Žvaigždės danguje 
ir ant žemės

Jei niekada nesate buvę...

Raimundas: Ravinia – tai vasa-
ros muzikos festivalis po atviru dan-
gumi su daugiau kaip 100 metų tradi-
cijomis (nuo 1904 metų). Klasikinės
ir šiuolaikinės muzikos koncertai
rengiami nuostabiame parke šiau-
riniame Čikagos priemiestyje High-
land Park. Žiūrovai klausosi muzikos
pu siau atviroje vasaros estradoje ar-
ba tiesiog po atviru dangumi įsikūrę
ant pievelės. Pikniko krepšys – ne-
atski riama šios malonios patirties
dalis. Kamerinio pobūdžio koncertai
taip pat vyksta uždarame senovi-
niame Martin teatre. 

Ramunė: Tai ne vienintelis to-
kio pobūdžio festivalis Amerikoje.
Kon cer tai po atviru dangumi rengia-
mi ir kituose parkuose (Tanglewood
prie Bostono, Hollywood Bowl prie
Los Angeles ir kt.), tačiau Michigan
ežero kaimynystė, išpuoselėta teri-
torija, koncertų kokybė ir įvairovė
suteikia Ravinia ypatingo žavesio –
tai pastebi ne vienas čia apsilankęs
garsus atli kėjas. O žvaigždėmis Ra-
vinia pasigirti gali!

Jei nesate buvę dešimt metų...

Raimundas: Apie kai kurias šio
sezono muzikines žvaigždes – netru -
kus, o tuo tarpu reiktų pasakyti, kad,
nepaisant metų naštos, Ravinia gra-
žėja ir modernėja. Šimto metų jubi-
liejų atšventęs festivalis vis no -
riau įsileidžia populiarios muzikos
žvaigždes. Štai šiemet čia pirmą kar-
tą pasirodė ,,Deep Purple”, ,,Maroon
5”, o netrukus net du koncertus su-
rengs talentingoji Jennifer Hudson.
Kita naujovė – scenoje, o per kai ku-
riuos koncertus ir pievoje įrengti
ekranai, leidžiantys matyti dirigento
bei atlikėjų veidus.

Jei dar nebuvote šiemet...

Ramunė: Ravinia jums paruošė
staigmeną! Įrengta požeminė pėsčių -
jų perėja, taigi pasistačiusiems auto-
mobilius anapus bėgių, nebereikia
lauk ti, kol pajudės traukinys. Na, ir
šiaip yra saugiau ir tvarkingiau. O
grįžtant prie žvaigždžių, tai jos Ravi -

nia – pačios ryškiausios ir pačios
įvairiausios: nuo Robert Plant ir
,,Gipsy Kings” iki Tony Bennett ir
Yo-Yo-Ma.

Raimundas: Šiemet ir vėl neap -
len kė festivalio garsus aktorius ir
rašytojas Garrison Keillor, birželio
25 d. iš čia visai Amerikai transliavęs
savo radijo teatro ,,A Prairie Home
Companion” programą. Retas perlas,
ypač turint galvoje, kad Keillor pa-
skelbė greitai baigsiantis savo sce-
ninę karjerą. Ką tik įvyko ir virtuo-
ziškojo Lang Lang koncertas. Svai gi
šio pianisto karjera prasidėjo Ra-
vinia. Prieš daugiau kaip 10 metų
tuometinis festivalio muzikos vado -
vas Christoph Eschenbach pakvietė
niekam nežinomą jaunuolį pakeisti
susirgusio pianisto ir – voila! – tą
nak tį gimė ryški ir nepakartojama
Lang Lang žvaigždė. Artimiausiu
metu Ravinia viešės kitos garseny-
bės: operos solistė Deborah Voigt (lie -
pos 9 d.), jau minėtoji ,,Oskaro” pre-
mijos laureatė Jennifer Hudson (lie-
pos 16–17 d.), kabareto dainininkė
Sylvia McNair (liepos 23 d.), roko
gru pė ,,BoDeans”.

Sukaktys, sukaktys

Ramunė: Kadangi festivalio tra -
di ci jos tokios senos, nenuostabu, kad
kasmet atsiranda apvalių datų. Štai
šiemet švenčiamas Čikagos simfo ni -
nio orkestro (Chicago Symphony
Orches tra arba CSO) dalyvavimo Ra-
vinia festivalyje 75-metis. Šiai su-
kakčiai skiriamas ne vienas iškilus
koncertas. Nuostabus, kaip visada,
CSO ir dirigento C. Eschenbach kū-
rybinis pasirodymas, dalyvaujant
svečiams: pianistui Lang Lang (lie -
pos 7 d.), pianistui Andre Watts (lie-
pos 8 d.), sopranui D. Voigt (liepos 9
d.). Liepos 14–15 d. CSO atliks Bra-
hms kūrinius (dirigentas Chris toph
von Dohnanyi, pianistas Ema nuel
Ax), o liepos 19 d. – speciali jubi lieji-
nė programa ,,Serenade the 75th An-
niversary” su orkestro pučiamųjų
solo.

Raimundas: Šiemet pasaulis mi -
ni vengrų kompozitoriaus ir pianisto
Franz Liszt 200 metų gimimo sukak-
tį. Ravinia taip pat nelieka jai be
atgarsio. Liszt ,,Sonata B Minor”
skambino Vladimir Feltsman (birže-
lio 24 d.), ,,Piano Concerto No 1”

kartu su CSO atliko Lang Lang
(liepos 7 d.), o ,,Piano Concerto No 2”
– Andre Watts (liepos 8 d.). Liszt
kūrybai bus skirtas M. ir C. Dichter
koncertas (kartu su ,,Harlem String
Quartet”) liepos 28 d. Martin teatre
bei keli koncertai rugpjūčio mėnesį,
apie kuriuos parašy si me kitoje apž-
valgoje.

Ach, tas šelmis Liszt!

Ramunė: Tame pačiame Martin
teatre liepos 20 d. bus ir ypatinga
kompozitoriaus jubiliejui skirta pro-
grama, pavadinta ,,Lisztian Loves”
(,,Listo meilės”). Tai muzikinis-tea -
tri nis klasiko portretas, kurį parašė
Harry Clark, o scenoje atkurs akto-

rius Michael York ir pianistas Andre
Watts. Jame senstantis Liszt prisime-
na daugybę savo gyvenimo meilių
(kompozitorius išgarsėjo ne tik savo
vituozišku skambinimo stiliumi,
kom  pozicinėmis naujovėmis, nemo -
ko mo mis pamokomis, bet ir tuo, kad
dėl jo tiesiog alpo gražiosios lyties
atstovės!).

Dar vienas 75-metis

Raimundas: George Gershwin
prieš 75 metus Ravinia atliko savo
,,Rhapsody in blue”. Tai buvo vienin-
telis jo pasirodymas festivalyje. Mi -
nint šią sukaktį, šiemetinis Gala kon-
certas skiriamas Gershwin kūrybai.
Ją atliks Čikagos simfoninis orkes -
tras, diriguojamas festivalio muziki -
nio vadovo James Conlon, dalyvau-
jant solistams Sylvia McNair, Kelli
O’Hara, Brian Stokes Mitchell bei
pianistui Kevin Cole.

Čia dar ne pabaiga

Ramunė: Kiek daug galima pa-
sa ko ti apie Ravinia! Tačiau laikraštis
– ne guminis. Tad apie kitas įdo-
mybes bei įžymybes, tarp jų ir apie
dar vieną Ravinia užgimusią ,,žvaigž-
dę” – šįkart iš saldumynų pasaulio
(Ravinia garsi ne tik muzika, bet ir
aukšto lygio virtuve!) – ieškokite ki -
ta me straipsnyje. O kol kas svarbiau-
sia nuoroda susidomėjusiems festi-
valiu – tinklalapio adresas: www.ra-
vinia.org. Čia rasite visą reikalingą
informaciją – kas, kada, kiek, kaip
nuvykti ir t. t. Smagios ir turiningos
vasaros Ravinia!

Prasidėjo�Ravinia�festivalis
RAMUNĖ LAPAS

RAIMUNDAS M. LAPAS

Ravinia festivalio spaudos tarnybos nuotr.

CSO su Ravinia festivalio meno vadovu dirigentu James Conlon.
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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

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

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
tęsiasi renginių ciklas ,,Nepalaužta dva-
sia”. Liepos 8 d. 7 val. v. bus rodomi
Gintauto Aleknos sukurti dokumentiniai
filmai „Mirties lageriai” ir „Išlikti ir pa pa -
sakoti”; liepos 9 d. 2 val. p. p. susi ti ki -
mas su Pauliumi Mieželiu – ekspedicijos
,,Misija Sibiras” dalyviu. Bus rodo mas
do kumentinis filmas ,,Misija Sibi ras’10”.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje (Marquett Park) liepos 10
d., sekmadienį, po šv. Mišių bus pietūs,
o po jų skambės Stasės ir Vytauto Jag -
minų atliekama muzika ir dainos. Taip
pat atsisveikinsime su kun. Dainiumi
Gu  revičiumi, liepos 15 d. išvykstančiu į
Lie tuvą. Kviečiame gausiai dalyvauti
Mišiose ir atvykti į parapijos salę.

� Organizuojamas aukų telkimo vajus
Lietuvos vaikų globos būreliui ,,Saulutė”,
ku ris vyks liepos 16 d. Rasa ir Pat rick
McCarthy namuose (225 N. Columbus Dr.,
Chi ca go) nuo 8 val. v. iki 12 val. r.  Auka –
40 dol. Registracija tel. 630-725-0711
arba el. paštu rasar@ comcast.net

� Rugpjūčio 20 d., šeštadienį, nuo 1val.
p. p. iki 11 val. v. Vokiečių kultū ros cen -
t re (259 W. Grand Ave., Lake Vi l la, IL
60046) Čikagos apylinkės šiauriečių
bendruomenė ir restoranas ,,Ku ni gaik š -
čių užeiga” ruošia šauniausias va saros
palydas visoje Čikagoje! Dau giau infor-
macijos paskelbsime vėliau. Norinčius
pre kiauti šventėje, pareklamuoti savo

vers lą ar dalyvauti meninėje bei sporto
programoje prašome kreiptis tel. 847-
668-1731 arba el. paštu remygusei ma -
@ hotmail.com (Beata Ivanaus kie nė)
arba tel. 847-855-5294 (Algis B.).

� Lietuvių Operos valdyba praneša, jog
JAV Imigracijos departamentas pagaliau
suteikė vizas į Franz Lehar operetės
,,Grafas Liuksemburgas” pastatymą iš
Lietuvos  atvykstantiems atlikėjams.
Spektaklis įvyks š. m. rugpjūčio 28 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. Morton High
School Auditorium (2423 S. Austin
Blvd., Cicero, IL 60804). Maloniai kvie-
čiame visus į 55-tąjį jubiliejinį Operos
sezoną! Tel. pasiteiravimui 630-833-
1893 (prašome palikti žinutę).

� Kviečiame visus kūrybinės dvasios
žmo   nes rugpjūčio 14–21 dienomis atvykti
į Neringos stovykloje (47 Neringa Rd.,
Brattleboro, VT 05301) vyksiančias ,,Me -
no 8 Die nas”. Daugiau informacijos su teiks
stovyklos rengėjos – Danguolė Kuo lienė
(dan guole@kuolas.com arba tel. 781-
383-6081), Janė Venckutė Žirlienė (jane.
mentorco@gmail.com), Reda Li man tienė
(redavl@msn.com) ir Liuda Žiau grienė
(liuda@broad.mit.edu).

IŠ ARTI IR TOLI...

Pradžia šeš tadienį, 
rugpjū čio 20 d. 9 val. r. 
Se�ton�Hall�University�
(400�S.�Orange�Ave.,�

South�Orange,�NJ�07079).�

Po�varžybų�Es�tų�namuose�
(4�Cross�St.,�Veterans�Hwy.,
Jackson,�NJ�08527)�
vyks�vakaro�nė.�

Re�gis�tra�cijos�mokestis�250�dol.
Pra�šoma�da�ly�vius�kuo�skubiau

užsiregis�t�ruoti.�

Paulius Mieželis.
www.bernardinai.lt nuotr.

Artūras Karnišovas – buvęs garsus Lie-
tuvos krepšininkas, kartu su naciona-
line vyrų krepšinio rinktine pelnė du
olimpinius bronzos medalius bei si-
dabrą Europos čempionate (1995 m.).

www.15min.lt nuotr.

Rolando Kiaulevičiaus ,,Langas”.

Šių metų gegužės mėnesį Nijolės ir Jurgio Valaičių namuose (Norwalk, CT)
svečiavosi dainininkė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana su vyru Alfredo Nigro
(nuotr.). Gegužės mėnesį Metropolitan Opera Violeta Urmana dainavo Ariadne
Richard Strauss ,,Ariadne auf Naxos”.

Kitais metais Violeta vėl sugrįžta į New York. 2012 m. vasario 9, 13, 16, 20, 23,
28 ir kovo 3 dienomis Metropolitan Opera V. Urmana dainuos Aidą  to paties pava-
dinimo  Giuseppe Verdi operoje.  Daugiau informacijos gauti ir bilietus užsisakyti
galima tinklalapyje www.ticketsmore.com/Aida-tickets

Nijolės Valaitienės nuotr.

Dau�giau�informacijos�suteiks�Sta�nis�lovas�Kavaliauskas�tel.�917-572-2045;
el.�paštu�herbysta@yahoo.com�ar�ba�Dai��nius�Sakavickas�tel.�732-552-9818.

Rugpjūčio 20–21 dienomis New Jer sey vyks antrasis
krepšinio turnyras Ar tū ro Karnišovo taurei laimėti 

Donatas ir Daina Siliūnai, gy ve nantys Lisle, IL,
tapo ,,Draugo” gar bės prenumeratoriais. Džiau gia -
mės, kad ,,Draugas” Jus lankys dar vienerius metus.
Nuoširdžiai dė ko  jame už tai, kad mus skaitote, ir svei-
kiname tapus garbės prenumerato riais.

Liepos mėnesį Lietuvos drama -
turgas Marius Ivaškevičius dalyvau-
ja Tarptautinėje dramaturgų progra -
moje London „Royal Court” teat re.

Dramaturgas pristato savo nau-
jąją pjesę „Išvarymas” apie lietuvių
emigrantų gyvenimą, pranešė Teatro
ir kino informacijos centras.

M. Ivaškevičius yra pirmasis lie -
tuvių dramaturgas, dalyvaujantis
„Roy al Court” teatro programoje. Jos
metu dramaturgai rašys ir ap  tars sa -
vo naujas pjeses su „Royal Court”
teat ro kolektyvu bendrose bei asme -
ninėse sesijose. Kiekvienas drama -
turgas dirbs su jam priskirtu britų
teatro reži sie riumi bei vertėju, kurie
programos metu padės įgyvendinti
su ma nymą. Taip pat bus galimybė
pa   dirbėti su specialiai parinkta ak -
torių komanda.

„Royal Court” teatras yra vienas

svarbiausių Europos teatrų, nuolat
įvairiomis programomis skatinantis
naujosios dramaturgijos raidą.

BNS

Marius Ivaškevičius yra pirmasis lietuvių
dramaturgas, dalyvaujantis „Royal Court”
teatro programoje.          V. Balkūno nuotr.

Irena Rasys, gyvenanti Camb ridge, MA, pratęsė laikraščio prenu-
meratą iš karto dvejiems metams ir  „Draugui” atsiuntė dosnią 200 dol. pa -
ramą laikraščio leidybos iš laidoms sumažinti. Nuošir džiai dėkojame.


