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Washington, DC (LR ambasada
Washington, DC info) – Rugpjūčio 2 d.
Ričardas Berankis, geriausias Lietu-
vos teniso žaidėjas, su treneriu Remi-
gijumi Balžeku lankėsi LR ambasa-
doje JAV ir susitiko su ambasados
darbuotojais. 

R. Berankis rugpjūčio 1 d. daly-
vavo JAV sostinėje vykstančio „ATP
World Tour 500” serijos „Legg Mason
Tennis Classic” turnyre, kurio pir-
majame rate rugpjūčio 1 d., pirma-
dienį, lietuvis 6:7 (3-7), 6:3, 1:6 pra-
laimėjo 152-ajai pasaulio raketei 25-
erių metų bosnių kilmės Australijos
atstovui Marinko Matoševič.

Rungtynių, kurios truko 1 val. 55
min., metu R. Berankis atliko 16
neatremiamų padavimų, o jo varžo-
vas – tik tris. 21-erių metų Lietuvos
tenisininkui, pasaulio lentelėje uži-
mančiam 114-ąją vietą, už dalyvavi-
mą turnyre atiteko 3,965 doleriai
(apie 9,500 litų).

LR ambasadoje JAV lankėsi geriausias 
Lietuvos teniso žaidėjas

Pasaulio operos teatrų sezono suvestinėje – ir Lietuva

Washington, DC (Reuters-ELTA) – JAV Senatui
rugpjūčio 2 d., antradienį, balsavimu pritarus susita-
rimui mažinti valstybės išlaidas ir pakelti vadina-
mąsias skolinimosi lubas ir tokiu būdu paskutinę mi-
nutę išvengus valstybės nemokumo, JAV prezidentas
Barack Obama pasirašė įstatymą dėl JAV skolos apri-
bojimo padidinimo. Rugpjūčio 2 d., antradienį, už vals-
tybės skolos ,,lubų” padidinimą balsavo Senatas. ,,Už”
balsavo 74 senatoriai, ,,prieš” – 26. Pirmadienį JAV
Kongreso atstovų rūmai 269 balsais prieš 161 pritarė
projektui. 

Pagal sutartą planą, didžiausia leistina valstybės
skolos riba bus kilstelėta 2,4 trln. dolerių nuo dabar-
tinio 14,3 trln. dolerių, kad Washington lėšų užtektų
bent iki 2013 metų. Vykdomoji valdžia pasižada per 10
metų sumažinti biudžeto išlaidas 2,1 trln. dolerių. Taip
pat ketinama įsteigti Kongreso komitetą, kuris iki lap-
kričio pabaigos pasiūlys biudžeto deficito mažinimo
priemones.

Prieš pasirašydamas įstatymą, B. Obama Baltuo-
siuose rūmuose susitiko su žurnalistais. Jis pareiškė,
kad dabar, kai susitarimas dėl valstybės skolos ,,lubų”
padidinimo pasiektas, Kongresas turi stiprinti šalies
ekonomikos atsigavimo procesą – visų pirma, rūpintis
darbo vietų kūrimu, investicijomis į švietimą. Be to, jis
pasiūlė reformuoti patentinę JAV sistemą, siekiant
paskatinti verslo augimą.

B. Obama pasirašė įstatymą dėl JAV skolos kartelės pakėlimo

Jau tre čią kartą Čikagoje suruoštas labda-
ros renginys, skirtas paremti Lietuvos vai-
kų globos būrelio ,,Saulutė” veiklą - 5 psl.

Nuotraukoje iš kairės: LR ambasadorius Ž. Pavilionis, R. Berankis ir R. Balžekas. 
LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius (ELTA) – Populiarus tin-
klalapis Operabase.com paskelbė
2009–2010 metų Europos operos teat-
rų sezono skaičius. Pagal suvestinę,
absoliuti operos imperija yra Vokie-
tija – šios šalies gyventojai per sezo-
ną turėjo progos pamatyti 7,313 spek-
taklių. Tai trečdalis visų operos spek-
taklių, kurie buvo parodyti tuo metu
visame pasaulyje. Vokietija aplenkė
net JAV (1,965 spektakliai), Austriją
(1,356), Prancūziją (1,287) ir operos tė-
vynę Italiją (1,163). Lietuva pasaulio

šalių 50-tuke atsidūrė 32 vietoje (66
spektakliai) – tarp Graikijos ir Slo-
vėnijos.

Skaičiuojant operos spektaklius
milijonui gyventojų, pirmąją vietą
užima Austrija (162 spektakliai),
antroje vietoje – Estija (124 spektak-
liai). Lietuva šiuo požiūriu yra 16-ta
(milijonui gyventojų tenka 20,3 spek-
taklio). Pirmajame dvidešimtuke nuo
Lietuvos atsilieka Prancūzija, Italija,
Islandija ir Kroatija.

Labiausiai operą mylintis mies-

tas yra Berlynas – Vokietijos sostinė-
je veikia net trys valstybės remiami
operos teatrai, taigi per sezoną ten
parodyti 593 spektakliai. Nuo Berly-
no kiek atsilieka Viena (578 spektak-
liai), taip pat į pirmąjį dešimtuką pa-
tenka Paryžius, Londonas, Miunche-
nas, New York, Praha, Drezdenas,
Maskva ir Hamburgas. Operos mies-
tų šimtuke Talinas užima 29 vietą,
Ryga – 76-ą, Vilnius – 91-ą (66 spektak-
liai), vis dėlto aplenkdamas tokius
didmiesčius kaip Roma ir Tokijas.
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Tema: ŠVIeTImaS LIeTUVOJe IR LeNKIJOJe

Lietuvos Respublikos Sei-
mo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos

(toliau – Komisija) pavasario
posėdžiuose buvo svarstoma
švietimo padėtis Vilniaus kraš-
te ir lietuviškų mokyklų padėtis
Lenkijoje. Skaitytojai yra girdė-
ję įvairiausių istorijų apie švie-
timą Rytų Lietuvoje, bet labai
mažai apie mūsų lietuviškąsias
mokyklas Lenkijoje.

Balandžio 14 d. posėdyje prane-
šimus skaitė Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos (ŠMM) Regioninių mokyk-
lų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliaus-
kas, LR Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto pirmininkas Va-
lentinas Stundys, Vysk. Antano Bara-
nausko fondo ,,Lietuvių namai” Sei-
nuose tarybos pirmininkas Petras
Maksimavičius ir LR Seimo narys
Gintaras Songaila.

Balandžio 13 d. posėdyje, skir-
tame Lietuvos valstybės užsienio
politikos prioritetams ir siektinai
paramai iš užsienyje gyvenančių
lietuvių apžvelgti, LR Seimo Užsienio
reikalų komiteto narė Vilija Abra-
mikienė teigė: ,,Mes visada kalbėjo-
me apie tam tikrą simetriją. Teisės,
kokias turi lenkai Lietuvoje, turėtų
būti ir lietuvių Lenkijoje.” Pranešėja
tvirtino, kad tokio požiūrio laikosi ir
LR Prezidentė. Klausant pranešimų
apie Rytų Lietuvos ir Lenkijos litu-
anistinį švietimą, vis aiškiau ir aiš-
kiau matėsi, jog tos simetrijos, bent
švietimo reikaluose, nėra. Pati V.
Abramikienė pripažino, kad ,,tai
nėra automatiškai išsprendžiami
dalykai”.

ŠMM Regioninių mokyklų sky-
riaus vedėjas J. Vasiliauskas pateikė
detalią informaciją apie Šalčininkų
ir Vilniaus rajono mokyklų ir moki-
nių skaičių. Šalčininkų rajone yra 30
mokyklų, kuriose mokosi 5,131 mok-
sleivis, o Vilniaus rajone – 53 mokyk-
los, (mokosi 10,581 moksleivis). Pagal
mokymosi kalbas, Vilniaus rajone
48,9 proc. mokinių lanko valstybines
(lietuviškas) mokyklas, 48,17 proc. –
lenkiškas, o 3 proc. (arba 317 moks-
leivių) lanko rusiškas. ,,Prieinamu-
mas pagal tokį tinklą turėtų būti
geras, bet yra visokių įtampų, prob-
lemų. Aišku, čia labai didelę įtaką
daro savivaldybių veikla, todėl neat-
sitiktinai šiuose rajonuose yra ne tik
savivaldybės mokyklos, bet ir buvu-
sios Vilniaus apskrities viršininko
administracijos mokyklos, dabar
priklausančios Švietimo ir mokslo
ministerijai, jose mokosi beveik 3,000
moksleivių”, – teigė J. Vasiliauskas.

Rytų Lietuvos regiono mokyklos,
palyginti su kitais šalies regionais,
yra suremontuotos, nes čia buvo nau-
jai steigiamos mokyklos, kuriose
mokoma valstybine kalba, kasmet
joms buvo skiriama po keletą mili-
jonų, o lenkiškos mokyklos nemažai
pinigų gavo iš Lenkijos valstybės.

Taip pat įvyko pasikeitimai mokinio
krepšelio skirstyme. Vyriausybės
nutarimu buvo pakeista tvarka: kai-
mo gyvenvietėse (kur buvo galima
lėšas perskirstyti) buvo sumažinta
nuo 15 proc. iki 6 proc., mieste – iki 5
proc. Mokyklose su valstybine kalba
liko nuo keliasdešimt tūkstančių iki
per šimtą tūkstančių litų. Tuos pini-
gus mokyklos galėjo panaudoti savo
reikmėms, anksčiau šie pinigai būda-
vo perskirstomi mokyklų su neval-
stybine kalba naudai.

Seimo Švietimo mokslo ir kūry-
bos komiteto pirm. Valentinas Stun-
dys, pradėdamas savo pranešimą
padėkojo ,,už galimybę kalbėti ir
sakyti dalykus, kurie yra dabar nau-
jai teisiškai reglamentuoti, mat šia
tema yra daug spekuliacijų ir netei-
singų interpretacijų ar net teiginių”.
Iki 2011 metų rugsėjo 1 d. Lietuvos
tautinių mažumų mokyklose galioja
tvarka, kad 95 proc. ugdymo turinio
vyksta gimtąja kalba, o lietuvių – val-
stybinės – kalbos jose mokoma kaip
dalyko. Lietuva yra vienintelė valsty-
bė, kurioje lenkų kalba galima baigti
ugdymo programas nuo ikimokyk-
linio ugdymo iki aukštosios mokyk-
los, tačiau tokių mokyklų mokinių

akademiniai pasiekimai yra men-
kesni, jie prasčiau moka valstybinę
kalbą, nes valstybinei kalbai skiria-
ma mažiau valandų, o gimtajai dau-
giau. Tautinių mažumų mokyklos
turi ir kitą privilegiją – joms nepri-
valoma antroji užsienio kalba. Vis
dėlto kai kuriose mokyklose vis tiek
yra mokoma antroji užsienio kalba,
tokiu būdu valstybinės kalbos moky-
mas lieka šalutinis. 

Vilniaus universitete ir Vil-
niaus pedagoginiame universite-
te veikia polonistikos centrai, ku-
rie lenkų mokykloms rengia pe-
dagogus. Balstogės universiteto
filiale Vilniuje mokoma lenkų
kalba.

Abiturientai, lankantys tau-
tinių mažumų mokyklą, laiko pa-
lengvintą, supaprastintą valsty-
binės kalbos egzaminą. Stojant į

aukštąsias mokyklas šis egzaminas
yra įskaitomas kaip visavertis ir ta-
patus valstybiniam ar mokykliniam
lietuvių kalbos egzaminui, kuris yra
kur kas sunkesnis.

Europos Sąjungos laikosi nuosta-
tos: bendrojo ugdymo sistemoje ei-
nant aukštyn vis daugėja mokymosi
valstybine, oficialia kalba. Paskuti-
niame segmente – vidurinio ugdymo
programoje, vyrauja mokymasis
valstybine kalba. 

Lietuva yra saistoma sutarties
su Lenkijos valstybe. ,,Turėjome pai-
syti, vadovautis tam tikru abipusiš-
kumo principu ir nepažeisti to mode-
lio, kuris yra taikomas Lenkijos mo-
kyklose, kuriose mokoma lietuvių
kalba, ir taip pačiai elgtis čia”, – sakė
Seimo Švietimo mokslo ir kūrybos
komiteto pirmininkas. 

Europos Tautinių mažumų ap-
saugos pagrindų konvencija teigia,
kad šalys įsipareigoja sudaryti vi-
siems vienodas sąlygas įgyjant visų
lygių išsilavinimą. Lietuva yra priė-
musi šią konvenciją, ši nuostata buvo
pamatinė keičiant Lietuvos Švietimo
įstatymo atitinkamus punktus: prieš-
mokykliniam ugdymui skiriama 4
val. valstybine kalba; pagal pradinio
ugdymo programą lietuvių kalbos
mokoma integruotai; pagal pagrin-
dinio, vidurinio ugdymo programą
valstybinė kalba privaloma toms dis-
ciplinoms, kurios yra susijusios su
Lietuvos istorija, geografija, gamtos
pažinimu, pilietiškumo pagrindais;
lietuvių kalbos mokymui turi būti
skiriama ne mažiau valandų nei gim-
tosios kalbos mokymui; vienodas lie-
tuvių kalbos egzaminas visose mo-
kyklose bei prievolė visiems, dirban-
tiems mokykloje, mokėti lietuvių kal-
bą. 

Diskusijų metu iškilo dar vienas
svarbus faktas, kad Lietuvoje vien tik
lenkų kalba yra 140 vadovėlių ir visi
tautinių mažumų kalbomis išleisti
vadovėliai yra leidžiami valstybės lė-
šomis. Mokykla pati gali pasirinkti
vadovėlius. Kita vertus, Lenkijoje  eg-
zistuoja ministro įstatymas, pagal
kurį tautinių mažumų kalbomis pa-
rašytų vadovėlių leidyba yra remia-
ma tik iš dalies.        Nukelta į 12 psl.

Dažnai� tenka� spaudoje� skaityti,
kad� Lietuvoje� mokslas� –� žemo� lygio.
Kitaip�mano� užsienio� aukštosios�mo-
kyklos,� kurios� medžioja� gabesnius
vaikus�iš�visų�Lietuvos�mokyklų,�jiems
siūlydamos� studijas.� Panevėžio� Juozo
Balčikonio�gimnazijos�direktorius�Rai-
mondas� Dambrauskas� internetiniam
dienraščiui� Delfi.lt� teigia,� jog� dalis� jo
vadovaujamos� gimnazijos� mokinių
pakvietimus� į� užsienį� studijoms� gavo
dar� nesulaukę� valstybinių� egzaminų
rezultatų.� ,,Kviestiesiems� svarbu� išlai-
kyti�buvo�egzaminus�ir�atvežti�atesta-
to�pažymį,�kuris�būtų�ne�mažesnis�už
numatytą.�Todėl� tie,� kurie� buvo� apsi-
sprendę�išvažiuoti,�į�egzaminą�ėjo�atsi-
palaidavę,� be� streso”,� –� sakė� direkto-
rius.� Ar� ne� laikas� Švietimo� ir� mokslo
ministerijai�susirūpinti,�užuot�skelbus,
kad� tik�kokie� šeši�vaikai�mokosi� tikrai
geruose� universitetuose� užsienyje.
Nemanau,�kad�eilinis�užsienio�univer-
sitetas�švaistytų�lėšas,�ieškodamas�stu-
dentų�užsieniuose.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Tautinių mažumų
švietimas Lietuvoje

ir Lenkijoje
LIŪDA RUGIENIENĖ

Kodėl iš naujo keliami šie klausimai ir erzinami žmonės?
Lietuvoje lenkų tautinė mažuma turi net savo politinę partiją, kuri
kovoja už Lenkijos krašto interesus. Turbūt mažai yra valstybių,
kuriose egzistuotų tautinių mažumų politinės partijos. JAV
ambasadorė Lietuvai Anne E. Derse aiškiai pabrėžė, kad tai –
Europos Sąjungos reikalas. Galima daryti išvadą, kad JAV adminis-
tracija į šį reikalą nesikiš. Taip ir turėtų būti.

Jau ilgus metus LR Seimo ir PLB komisijos nariams nuoširdžiai talkina Seimo Komisijų
biuro patarėja Janina Šniaukštienė (k.) ir Seimo Komisijų biuro patarėja Jadvyga
Ilgevičiūtė (viduryje); dešinėje Komisijos narė Ona Valiukevičiūtė.

Olgos Posaškovos/LR Seimo nuotr.
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Kai liepos 21 d. anksti rytą iš
erdvių grįžo paskutinis erd-
vėlaivis ,,At lan tis”, dauguma

ame  rikiečių su liū de siu turėjo pripa -
žinti, kad tris de šim t mečius trukusi
erdvių tyrinėjimo era pasibaigė. Vals-
 tybė šiandien yra nepaprastai įsis ko-
linusi, ekono mi ka vis dar neatsigau -
na, nedarbas nemažėja, ir net pats
JAV prezidentas nesusikalba su Kong-
resu. Tad ar reikia stebėtis, kad bran-
giai atsiėjusios (,,The Wall Stre et
Journal” mini sumą, siekiančią dau-
giau nei 200 mlrd. dol.) erdvių tyri-
nėjimo programos buvo atsisaky-
ta.

Nors vos šiai programai prasi dė -
jus, ne vienas pilietis pagalvojo, kad
kiek vienas jai išleistas doleris būtų
geriau panaudotas  kovoje su  skur -
du, dauguma amerikiečių entuzias-
tingai jai pritarė. Dabar JAV vyriau-
sybei jos atsisakius, būtų sunku ti-
kėti, kad estafetinę erdvių užkariavi-
mo lazde lę iš jos perimtų didžiosios,
pel no ieš kančios privačios bendro-
vės. To dėl pri siminę, kiek daug ši
programa  pasiekė technologijos ir
mokslo srity se, turėkime bent viltį,
kad, lai kams pagerėjus, amerikiečiai
ir vėl atgaus norą ir net aistrą grįžti
prie dar bo, kuris Ameriką ir vėl
vestų  prie šiandien dar neįsivaizduo-
jamų naujų mokslo aukštumų. Deja,
šiuo metu NASA plano neturi, ir
lazdelę iš tik rųjų perduoda Rusijos
,,Roskos mos” agentūrai su jos ,,So-
juz” erdvė laivio programa.

Siekti aukštumų ir vykti į toli-
mas keliones žmonija pradėjo jau vi -
duramžiais. Be to magiško potraukio
gal nebūtų atsiradusi nė Amerikos

valstybė. Nors kai kas jos gal ir nepa -
sigestų, bet dauguma mūsų supranta,
kad, nepaisant buvusių vietinių indė -
nų persekiojimų, vergijos ir kitų jos
netobulumų, Amerika ir jos demo -
kra tija buvo ir yra didelė dovana vi-
sam pasauliui.

Buvau per mažas, kad dabar
prisimin čiau drąsiojo amerikiečių
lakūno Char les Lindbergh 1927 m.
skrydį nedideliu lėktuvu ,,Spirit of
St. Louis” per Atlantą iš New York į
Pa ry  žių. Tačiau esu tikras, kad ma no
tėvai jo žygį su dideliu susido mė jimu
sekė ir tuo pasisekimu džiaugėsi.
Užtat 1933 m. prie jų džiaugsmo jau ir
aš prisidėjau, kai Atlantą perskrido
su dar papras tesniu lėktuviuku
,,Lituanica” lietuviai lakūnai Stepo -
nas Darius ir Sta sys Girėnas. Po dve -
jų metų prie jų pri sijungė jau Ame -
rikoje gimęs lietuvis lakūnas Felik -
sas Vaitkus. Galima sakyti, kad visi
tie ir kiti anų laikų la kūnai padėjo
pag rindus po Antrojo pasaulinio ka -
ro prasidėjusiam erdvių užkariavi -
mui. Jo pradžią turėjo lai mės pama -
ty ti ir mano vaikai, o vi są besivystan -
čią programą ir jos lai mėjimus – ir jų
vaikai.

1961 m. specialioje Kongreso sesi-
joje JAV prezidentas John F. Kennedy

visam pasauliui paskelbė, kad Ame -
ri ka dar tą patį dešimtmetį pasiųs
ame  rikietį į Mėnulį ir saugiai jį grą -
žins į Žemę. Prezidento ryžtingi žo -
džiai subūrė visą šalį prie bendro
dar bo, kuris jau po aštuonerių metų
da vė lauktų vaisių: 1969 m. liepos 20
d. pirmą kartą žmonijos istorijoje
Mėnulyje  nusileido  žmogus. Tai bu -
vo Nell A. Armstrong, kuris, išlipęs
iš laivo, tarė šiuos istorinius žodžius:
,,Men kas tai žingsnis žmogui, bet
didžiulis šuolis žmonijai.” Preziden-
to Kenne dy svajonė išsipildė.

1983 m. buvo pereita prie ,,Chal -
lenger” erdvėlaivio skrydžių. Sally
Ri de tapo pirma astronaute-moteri-
mi. Po jos sekė ir pirmas afroameri-
kie tis Gulon Buford. Po to į erdvėlai-
vio įgulą buvo pakviestas ir vienas
euro pietis. Netrukus įvyko ir pirma
baisi nelaimė. Tą atmintiną šaltą
1986 m. sausio 28 d. iš Cape Kennedy
vos tik pakilęs erdvėlaivis ,,Challen-
ger” susprogo. Žuvo visa septynių
astronautų įgula. Tarp įgulos bu vo ir
viena moteris – Christa Mc Auli ffe,
mokytoja. Jos da lyvavimas tame žy-
gyje turėjo su kel ti vaikų ir mokyk-
linės jaunu o me nės susidomėjimą
erdvės mokslais.

Po tos nelaimės skrydžiai buvo

su stabdyti visiems metams, bet jau
1988 m. prasidėjo erdvėlaivio ,,Disco -
very” skrydžiai. Per kelerius metus
buvo atlikta daug sėkmingų skry-
džių, mokslui ir žmonijai atnešusių
daug naujos technologijos proveržių.
Ypač paminėtinas 2007 m. teleskopo
,,Hub ble” paleidimas į erdvę. Jo dary-
tos nuotraukos atskleidė iki tol kitaip
suprastas astronomijos paslaptis. De -
ja, įvyko dar viena žiauri nelaimė,
kai 2003 m. vasario 1 d. grįžtantis na -
mo susprogo erdvėlaivis ,,Columbia”.
Žuvo septy nių astronautų įgula, o
laivo likučiai pasklido po visą plačią
Texas valstiją. Ieškodama nelaimės
priežasčių, NA SA kuriam laikui ir
vėl nuleido ran kas. Po to buvo atlikti
dar 22 (iš viso 135) skrydžiai.

Paskutinis skrydis prasidėjo lie -
pos 8 d., pakilus erdvėlaiviui ,,Atlan -
tis” su keturių astronautų įgula. Jo
tikslas buvo nuskraidinti reikalingų
dalių ir medžiagų nuolat aplink že mę
skriejančiai tarptautinei erdvės sto -
čiai-laboratorijai. Prieš pakilda mas,
įgulos vadas Christopher Fer gu son
jaus mingai pareiškė: ,,Šian dien šiuo
skrydžiu mes nebaigiame kelio nės,
bet tik užveriame vieną tarpsnį kelio -
nės, kuri niekada nesibaigs.”

Kennedy erdvės centro tarnauto-
jų ir darbininkų emocijos buvo skir -
tingos. Vieni tikėjosi ir toliau pla-
nuo ti dar nenumatytą NASA ateitį,
tuo tarpu kiti suprato, kad jie praran-
da darbą, su kuriuo per il gus tris
dešimtmečius susigyveno. Direktorė
An gie Brewer prisiminė garsią
žinomo JAV autoriaus dr. Theodor
Seuss (1904 –1991) ci tatą: ,,Neverk, kad
pasibaigė, bet džiaukis, jog įvyko.”

Š.m. gegužės 31 d./birželio 2 d. ,,Draugo”
laiškų skyriuje slapyvardžiu „Susimąstęs
kanadietis” pasirašęs asmuo ar šiai kri-

tikuoja mano straipsnį „Labdaros fondo metinis
susirinkimas” (,,Draugas”, 2011 m. gegužės 3 d.) ir
kartu pamoko, esą mano rašinys yra labai toli nuo
reportažo. ,,Susimąsčiusio kanadiečio” nuomone,
„Didžiąją jo [straipsnio – Red.] dalį užėmė aiš ki -
nimas apie platesnei publikai nebe ak tualią Lie-
tuvių namų ir Labdaros fondo giloką praeitį,
straipsnyje neįvardyto klubo bei kitų organizacijų
revizijas.” 

S. K. tikriausiai nepastebė jo, kad straipsnis
susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje aptaria-
mas Labdaros fondo (LF) metinis susi rin ki mas,
antroje be atskiros antraštės (norint išlaikyti ra-
šinio struktūrą) aptariami LF ir ki tų neįvardytų
organizacijų paviršuti niš ki ir tuščiažodžiai revi-
zijų komisijų pranešimai.

Galima manyti, kad S. K. nedomi na Toronto
Lietuvių namų ir LF veiklos praeitis, nes tuo metu
jis veikloje nedalyvavo. Tačiau norėčiau priminti,
kad žmonėms, ku rie yra atsakingi už dabarties lie-
tuviš ką veiklą, ir ypač tiems, kurie pla nuo ja šios
veiklos tolimesnę ateitį, pravartu ir net būtina pa-
žinti lietuviškų organizacijų praeitį ir jų steigimo
aplinkybes. Gerbiamas S. K. gali leng vai prisi-
minti, kaip LF metiniame susirinkime įtakingas
asmuo aiškino, kad Fondo steigimo vienintelis tik-
slas buvęs įsigyti lietuviškus slaugos namus. Tai –
klaidinantis pareiškimas. Tame pačiame susirin-
kime tai buvo bandyta pa aiš kinti, tačiau nebuvo
suteikta gali mybė. LF atsakingas asmuo, mano
nuomone, neapgaudinėjo susirinkimo dalyvių,
tačiau nebuvo išsamiau su si pažinęs su Fondo
steigimo ir veik los istorija. Toronto Lietuvių na mų
25-mečio leidinyje yra aiškiai aprašyta LF steigi-
mo is to rija, apie tai rašyta ir spaudoje. LF pirmoji
užduotis buvo remti lietuvišką jaunimą, todėl su-
sirinkimo metu aiškinimas, jog Fondas buvo
įsteigtas statyti slaugos namus, ir buvo teisingai
pavadintas „pasa kė čia”. Neįtikėtina, kad asmenys,
perimdami pokarinės kūrybingos lietuviškos kar-
tos sukurtą daugiamilijoninės vertės turtą, pa-
miršta dokumentuose įrašytus faktus, klaidingai

juos aiškina dabar ti nei jaunesnei kartai. 
S. K. klausia, „kaip su turimo mis apgailėtino-

mis Labdaros fondo savanoriškomis pajėgomis ga-
lima rink ti duomenis apie aukotojus, lankyti ligo-
nius ir atlikti kitus rūpybos darbus?” Atsakymas
yra labai pa pras tas. Pradžioje pasirūpinkite, kad
slaugos namuose esantiems tautiečiams padėtų
visi artimieji, giminės, asmenys, jau perėmę jų
turtą arba gausiantys testamentinius paliki mus.
Net ir organizacijos, paveldin čios senelių turtą, ga-
li prisidėti prie geradarių-mecenatų priežiūros.
Ge rų pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Ne bū kite iš-
didūs, palaikykite artimus ry šius su kitomis etni-
nėmis grupė mis, kurios sėkmingai atlieka šiuos
darbus.

Svarbus ir kitas dalykas. Dar ne to limoje pra-
eityje Toronto Lietu vių namų ir LF valdybos dirbo
kaip viena bendraminčių gru pė. Gal vienuolika
narių kas dvi sa vai tes labai pareigingai rinkdavosi
į posėdžius, kolegialiai ieškojo ir rasda vo spren-
dimus ir būdus, kaip įveikti visas kliūtis. Lietuvių
namų nariai, dirbę pagalbiniuose komitetuose,
buvo nuoširdūs ir sumanūs val dy bos talkininkai
visuose darbuose. Dabar, susiskirsčius pagal ne-
aiškių interesų grupes, dažnai vadovaujantis as-
meninėmis ambicijomis, atsiranda ir vidinių nesu-
tarimų, ir kitokių nesklandumų, kai tenka aiškin-
tis įgaliojimų ribas ar pasidalijimą darbais, už-
mirštant pasižiūrėti į pirmuosius, Kanados vy-
riausybės patvirtintus įstatus. Galima spėti, jog
buvę aktyvūs LF rėmėjai tai mato ir todėl pasi-
traukia į šalį.

Jaunoji karta, net ir „jaunosios kartos pen-
sininkai”, gali pasimokyti iš Toronto ankstyves-
nės kartos, ku rios dauguma atstovų jau ilsisi Ana-

pilyje. Jie įsteigė du bankelius (credit unions), dvi
parapijas, Lietuvių namus, Ana pi lio sodybą, lietu-
viškas kapines, Vilniaus rūmus pensininkams,
įkūrė du folkloro ansamblius, chorus, teatro kolek-
tyvus, savaitraštį ir daug kitų organizacijų. Tik-
riausiai ir tada būta ir ginčų, bet – vis dėlto – dau-
giau draugiško sutarimo ir darbų. 

Baigdamas nega liu praleisti S. K. mestos kitos
frazės ,,virtuviniai ginčai”. Nesuprasdamas tikro-
sios jos reikšmės, paprašiau dvie jų pažįstamų litu-
anistų paaiškinti. Jų atsakymas skamba maždaug
taip: „Senovėje Lietuvos kaimų virtuvė se išimti-
nai šeimininkaudavo vien moterys ir besišneku-
čiuodamos neiš ven giamai susiginčydavo, net ar-
šiai apsibardavo.” Vadinasi, gerbiamas oponentas
LF straipsnio aprašymą ir polemiką vadina „virtu-
viniais ginčais”, vertais tik lietuvių moterų ginčų
virtuvėje. Norėčiau at kreipti S. K. dėmesį, kad
šiandien Lie tuvoje „iš virtuvinių ginčų” yra pasi-
traukusi Lietuvos prezidentė, Sei mo pirmininkė,
Krašto apsaugos mi nistrė, didesnė pusė Lietuvos
me di kų, PLB ir KLB valdybų pirmi nin kės, Kana-
dos ir JAV lietuviškų lai kraš čių redaktorės. Sąrašą
galėčiau tęsti ir toliau.

Mano nuomone, laisvoje de mo kratinėje sant-
varkoje atviri, vieši pasisakymai, kritiški, kartais
net ir klaidingi, apie lietuvišką veiklą tu rė tų būti
vertinami teigiamai, nenu že mi nant jų iki „pur-
vinų virtuvinių gin čų” lygio. Viena ir tik viena
teisinga nuomonė reikštų diktatūrą. Išei vi jai tokia
kryptis tikrai nebūtų pageidautina.

Savo komentarą S. K. baigsiu jo paties sakiniu,
kurio jam siūlyčiau būsimuose savo straipsniuose
laikytis: „Laikraš čiai turi teisę spausdinti medžia-
gą sa vo nuožiūra, bet jie turi ir teisę lai kytis pa-
kantumo ir bendruomenės dvasios skleidimo prin-
cipo.” Nuoširdžiai dėkoju ,,Draugo” redakcijai,
kad, spausdindama mano straipsnius, pasi tar -
nauja atviresniam lietuvių visuo meniniam gyve-
nimui. Gal tokie rašiniai paskatins jaunesnius tau-
tiečius pasidomėti tikrąja savo bendruomenės
istorija ir praeitimi, žmo nė mis, kurie sukūrė ne
tik tautinės veiklos viziją, bet ir pagrindė ją mate-
rialiomis vertybėmis, kurias privalu išsaugoti
ateičiai.  

Nuostabioji erdvių 
kelionių era  baigėsi?
ALEKSAS VITKUS

Ir tiesa, ir šviesa 
mus telydi 

VYTAS KULNYS

Atsiliepiant į 
„Susimąsčiusio kanadiečio” laišką



Nau ji kie nės paruoštomis dešromis
su rau gin tais kopūstais, kurie greitai
buvo iš pirkti, vištiena. Seselių virtu-
vės šei mininkės pasiūlė skanaus
kugelio, Bi rutė Bernotienė – raugin-
to pieno, o jos pagaminta gira, kurios
atsigėrus nuo taika iškart pasitaiso,
tokiems karš čiams ne tik ypač tiko,
žmo nės jos pirko parsivežti namiš-
kiams ir kaimynams pavaišinti. 

Tiems, kas užaugo valgydami lie -
tu višką juodą duoną, džiaugėsi vie-
nuo lyno šeimininkių Matildos Ku -
rap kienės ir Marline iškepta rugine
duo nele.

Šventės organizacinio komiteto
seserų atstovė sesuo Ignė dėkojo vi -
siems šventės organizatoriams, sava -
no riams, dalyviams, svečiams, vi -
siems prisidėjusiems prie šios gra -
žios kasmetinės tradicijos. Pasitenki-
nimas nuveiktais dar bais neapsako-
mas, be to, smagu bu vo matyti paten-
kintus žmones, ku riems šis piknikas
jau kuris laikas yra tapusi kasmetine
šei mų susitikimo tradicija.

Man, kaip trečiabangei emigran -
tei, malonu, kad tokia stipri lietuvy-
bės dvasia tebetvyro Putnam. Šioje
šalyje gyvenantiems lietuviams jau-
čiu didelę pagarbą už tai, kaip jie su
pasididžiavimu puoselėja lie tuvybę,
kaip jie moko savo vaikus mylėti Lie -
tu vą. 

Galiu drąsiai sakyti, kad už sie -
ny je lietuvybė puoselėjama daug la-
biau nei pačioje Lietuvoje. Net nesu
girdėjusi, kuriose Lie tu vos vaikų va-
saros stovyklose yra šo kami lietuvių

liaudies šokiai, dainuo jamos auten-
tiškos lietuvių liaudies dainos. Ku-
riose stovyklose domima si Lietuvos
istorija, tautodaile, pa pro čiais, religi-
ja, literatūra? Ame ri ko je gyvenantys
lietuvaičių vaikai daug labiau jaučia
senąją Lietuvos dva sią, kultūrą, pa-
pročius nei šiandie ninis jaunimas,
gyvenantis Lie tu vo je.

Garbė tiems, kurie seka kilniu
pa vyzdžiu, degdami nepamirštomis
ir amžinomis idėjomis, tai įrodymas,
kad žengiame tvirtu keliu į ateitį.
Tegul Švč. Mergelės Marijos Ne kal-
tojo Prasidėjimo seserų sodyboje ren-
giama lietuvių suartėjimo šventė
būna amžina tol, kol lietuviai čia gy-
vuos.

2011 m. metinio lietuvių suartėji-
mo-pikniko didžiųjų dovanų laimėto-
jai: 

Kelionė į Lietuvą – ,,The Shim -
kus Companies” dovana: Ken Ka-
chinski (Peabody MA);

500 dol. – Bostono ,,TAUPA” kre-
dito unijos dovana: Matthew J. Mul-
laney (Norfolk, MA);

Raguolis – Juozo ir Elzbietos Liu-
džių dovana: Adam Wolkovich (Hud-
son MA);

100 dol. – a. a. Sofiją Šakalienę at-
minti Pikniko komiteto dovana –
William D. Miller (Bloomfield, CT).

Irena Nakienė-Valys – Rytinės
Connecticut LB apylinkės valdybos
vicepirmininkė in for macijai.
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Lietuvių išeivijos padangėje, Ry -
ti nė je pakrantėje Putnam, Con-
necticut, šių metų lie pos 24

dieną įvyko kasmetinė di džiausia
lietuvių suartėjimo šventė-piknikas.
Į Švč. Mergelės Marijos Ne kaltojo
Prasidėjimo seserų sodybą žmo nės
rinkosi ir iš ap lin kinių valstijų, ir
net kitų kraštų, tarp jų – svečiai iš
Europos. Džiugu, kad ištikimybė šiai
šventei neblėsta.

Artėjant šventei, ne vienas tik-
riau siai meldė Dievo giedros dienos
ir rūpinosi, kad seselėms pavyktų
pri sikviesti kuo daugiau dalyvių. Šių
me tų piknikas buvo su lietučiu, ta-
čiau ir čia Dievas padėjo – juk kuris
laikas gyvenome di džiu liame karšty-
je, o vaikučiams ar pa gyvenusiam
žmogui šokti su tauti niais drabužiais
– nepakeliama. Todėl šiltam lietui
iškritus, niekas ne puo lė traukti skė-
čių.

Metų pradžioje buvo baiminama -
si, kad dėl seselių pajėgumo stokos,
gal būt pikniko nebus, bet, susibūrus
pik niko organizaciniam komitetui,
ku riam vadovavo Aidas Kupčinskas,
bei per šimtui savanorių, visoje Ame -
ri koje tarp lietuvių išgarsėjusi su-
artė ji mo šventė įvyko. 

Šiais metais pirmą kartą lietu-
viai savo šventėje sulaukė ypatingo
sve čio – vietinės diacezijos Norwich
vys kupo Michael R. Cote, kuris kartu
su kun. Izidoriumi Sadausku atnaša-
vo šv. Mišias. Vyskupas, sveikinda -
mas šventės dalyvius, drąsino gilinti
sa vo tikėjimo suvokimą, puoselėti
mal dos ir meilės vienybę, kuri jungia
mus, lietuvius. Juk ši suartėjimo
šven tė puoselėja ir skatina tautines,
re li gines bei kultūrines šaknis, o tai
pri sideda prie amerikietiško gyveni-
mo įvairumo ir turtingumo.

Šventėje pirmą kartą apsilankė
ir ,,America LTV”. Pikniką aplankė
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
val dybos pirmininkas Vytas Ma ciū -
nas (Philadelphia, PA), JAV LB KV
vice pir mininkė organizaciniams rei -
ka lams Sigita Šimkuvienė-Rosen
(New Ha ven, CT), savanoriavo JAV
LB KV sekretorė Marija Re mie nė
(Westchester, IL). Visi šven tės daly-
viai galėjo aplankyti a. a. kun. Stasio
Ylos statytą Mindau go pilį, seselių
sodybos Raudondvario sve čių na-
muose vyko a. a. prof. dr. kun. Ar-

vydo P. Žygo asmeninių daiktų išpar-
davimas. Kiekvienas tikintysis, paži-
nojęs šį kunigą, su įsigytu daik tu į
savo namus parsivežė dalelę jo dva -
sios, o surinkti pinigai bei aukos bus
persiųsti jo mylimai Kauno ku ni gų
seminarijai Lietuvoje. Čia taip pat
buvo ro do mas popiežiaus Jono Pau-
liaus II lan kymosi Lietuvoje filmas
bei vieti nės JAV LB Rytinės Connec-
ticut apy lin kės 55-ųjų gyvavimo me-
tinių pro ga paruoštas (paruošė val-
dybos vicepirmininkė in for macijai
Irena Valys) istorinių nuotraukų
sten das. Dalyviai ga lėjo aplankyti
ALK’os muziejų, mu gėje įsigyti dir-
binių bei knygų, daug lietuviškos at-
ributikos arba pa rem ti ALK’ą savo
auka. Vyko litua nis tinių mokyklų ve-
dėjų, ,,Neringos” alum ni, bendrabu-
tiečių susitikimai. Vai kai iš ,,Nerin-
gos” stovyklos pa ruo šė gražią pro-
gramą: šoko, grojo, dai navo.

Kaip ir visos šventės, taip ir šio
pik niko dalyviai buvo gausiai vaiši-
na mi lietuviškais patiekalais. Tikras
gar dumėlis buvo šaltibarščiai, ku-
riuos pagamino šios apylinkės valdy-
bos pirmininkė ir organizaciniame
ko mitete atsakinga už vaišes Diana
Nor kienė. Eilės driekėsi prie ben-
druo menės šeimininkių suaukotų
py ra gų, gerb. Strazdienės saldumy-
nų, ka vos, kuriuos siūlė šios bend-
ruo me nės ir šventės organizacinio
komiteto na rė Snieguolė Stapčins-
kaitė. Visi gar džiavosi Rimo ir Dalios
Pauliukonių dešrelėmis su kopūs-
tais, Dianos Norkienės ir Elenutės

Putnam,�CT

Tradicinė lietuvių suartėjimo šventė-piknikas
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Neringos stovyklautojų koncertas piknike. 

Iš k.: I. Nakienė-Valys, S. Lazauskienė, E. Sierkevičienė ir A. Jonynienė piknike Putnam. Mindaugo pilyje. I. Nakienės-Valys nuotr.
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Lietuviški maisto produktai: jei gyvenate ne Čikagoje

Čikagos miesto centre yra sun-
ku  nepastebėti dangoraižio
,,Aqua”, ku rio banguotos tera-

sos primena netoli esantį  Michigan
ežerą. Šiame dangoraižyje, įsikūru-
siame prie Randolph ir Columbus
gatvių, butą turintys dr. Pat rick ir dr.
Rasa McCarthy jau tre čią kartą su-
ruošė labdaros renginį, skirtą pa-
remti Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Saulutė” veiklą.

Nuo 1993 m. savanorių grupė
,,Sau lutė” pagal išgales remia naš lai-
čius, beglobius ir vaikus su nega lia,
daugiavaikes šeimas, studentus bei
netikėtai į nelaimę patekusius Lietu-
voje. Paramos yra sulaukusios ne tik
šeimos, bet ir kai kurie vaikų globos
namai, dienos centrai, mo kyk los,
motinos ir vaiko globos na mai. Pirkti
autobusėliai kaimo vai kus vežti į
mokyklas, aukota vaikų mai ti nimui
mokyklose, siųsta įranga ligoni-
nėms, buvo apmokomi Lietu vos ka-
riai skubiai gelbėti sužeistuosius ir
t. t. ,,Lithuanian Mercy Fift” parū-
pintais talpintuvais per metus buvo
siun čia ma apie 2,000 siuntinių, bet ta
programa 2005 metais pasibaigė.
Siun ti niai dar kartais yra siunčiami
ats ki roms šeimoms, o kita parama
skirs to ma iš surinktų aukų. Per
,,Saulu tės” vaiko rėmimo prog ra mą
galima paremti konkretų vaiką au -
kojant 360 dol. per metus (t. y. 30 dol.
per mėnesį). Rėmėjas gauna vai ko

nuotrauką, aprašymą ir, jei nori, ga li
su vaiku, šeima bendrauti, bet tai
nėra būtina. 

Per ,,Saulutę” 2007 m.  į Lietuvą
iš keliavo 149,000 dol., 2008 m. –
210,000 dol., 2009 m. – 110,000 dol., 2010
m. – 130,000 dol., o 2011 m. iki gegužės
pra džios – 78,560 dol. Pinigų JAV
banko sąskaitoje ,,Saulutė” nekau-
pia. Lietu voje ,,Saulutė” bendradar-
biauja su Lie tuvos vaikų fondu (Lais-
vės  pros pektas 125, Vilnius, direk-
torė Ro mual da Navikaitė), turi pati-
ki mų ats tovų įvairiose Lietuvos vie-
tovėse. Į Lietuvą narės keliauja sa-
vomis lė šo mis, pačios padengia savo
išlaidas, lankydamos paramą gau-
nančius.

• • •
Malonų liepos 16-osios vakarą į

,,Aqua” pobūvių kambarį paben-
drau ti ir ištiesti pagalbos ranką Tė -
vy nėje vargingai gyvenantiems rin-
kosi ren gė jų dr. Patrick ir dr. Rasos
McCart hy bei dr. Donato ir Dainos
Siliūnų draugai ir giminės. Svečiai
buvo vai šinami  kinų virtuvės pa-
tiekalais, netrūko gėrimų troškuliui
numalšinti, o tarp saldumynų buvo
net pačios Rasos McCarthy kepti,
ateitį pra na šaujantys ,,fortune cook-
ies”.

Nebuvo nei kaitros, nei lietaus,
tad svečiai nuo gėlėmis apsodintos
te rasos galėjo grožėtis nuostabiais
Či kagos vakaro vaizdais – Millenium
Park, Navy Pier, Michigan ežeru,
didingai blizgančiais stikliniais dan-
goraižiais, o tarp jų – gra  žiai įrengtu
parkeliu. Te rasoje vi liojo didžiulis
baseinas, bet neatsirado drąsuolių,
pasiryžusių jį išbandy ti. O 10:15 val.
v. visi buvo ,,pa vaišinti” iš Navy Pier
leidžiamomis salvė mis!

,,Saulutės” pirmininkė Indrė Ti -
jūnėlienė padėkojo susirinkusiems ir
trumpai papasakojo apie ,,Saulutės”
veiklą. Be jos ,,Saulutei” vakaronėje
atstovavo ir Marytė Černiūtė, tvar -
kan ti ,,Saulutės” tinklalapį (www. -
sun lightorp hanaid.org). Daina Siliū -
nienė ir dr. Rasa McCarthy paaiškino
žaidimus, kuriuose dalyvaujantys
ga lėjo laimėti prizus. Didžiausią lai -
mi kį – Elaine Norkus dovanotą gėry-
bių pintinę – laimėjo Goda Misiūnie -
nė.

Vakaro nuotaiką jau antrą kartą
kūrė gitara grojęs ir dainavęs Ta das
Birutis ir jo kolega James Gru ber.
Jiems ,,Saulutė” atsidėkojo pado va -

Rožės�širdyse
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

nodama Linos Smilgienės marš-
kinėlius, vaizduojančius lietuviško
maisto piramidę, kurioje neapsieita
ir be rūgščios grietinės. Visus, ypač
senelius Do natą ir Indrę, prajuokino
ir pradžiugino jų sūnaus dr. Aro ir
Kim Tijū nėlių dukrytėms Sofijai (5
m.) ir Vik  to ri jai (3 m.) prie mik -
rofono drąsiai užtraukus kelis ,,Ant
kalno mūrai” posme  lius!

,,Saulutės” valdyba (pirm. I. Ti-
jū nėlienė, vicepirm. Raminta Mar-
cher tienė, ižd. dr. Ramunė Račkaus-
kienė, sekr. Laima Braune ir Birutė
Nalie nė, tinklalapio vedėja Marytė
Černiū tė, Florida skyriaus pirm. Bi-
rutė Ko žicienė, JAV Rytinio pakraš-

čio atstovai Robert Duda ir Ginger
Houghton, teisinis patarėjas Saulius
Kuprys) ir narės dėkoja rengėjams,
visiems pa dėjusiems, visiems susi-
rinkusiems (tarp kurių buvo nema-
žai pasvalie čių!), kurių dėka paauko-
ta 6,000 dol. Šie pinigai bus ypač svar-
būs mokslo metams prasidėjus ir
užėjus žvarbiai žiemai. Jie padės
sumokėti mil ži niš kas šildymo sąs-
kaitas, ligoniams įsigyti vaistų, ir ne
tik duonos, o gal ir saldainiuką nu-
sipirkti! Ačiū visiems!

Indrė Tijūnėlienė – Lietuvos vai-
kų globos būrelio ,,Saulutė” pirmi-
ninkė, ,,Draugo” bendradarbė.

Daina Siliūnienė sveikina Godą Misiūnienę, laimėjusią pagrindinį prizą.

Indrė Tijūnėlienė.

Živilės Ramašauskienės nuotraukos

Lietuviški laikraščiai ir bendro -
vė ,,Food Depot International” daž -
nai susilaukia skambučių, elektro -
ninių laiškų, kuriuose pirkėjai klau -
sia, kur galima įsigyti vieno ar ki to
lietuviško maisto produkto. Pa tar ti
lietuviams, gyvenantiems Či ka gos
apylinkėse, lengva, nes tiek lietuviš -
kos, tiek kitos parduotuvės šiandien
turi nemažą mūsų prekių pasi rin -
kimą.

O ką patarti tiems, kurie gyvena
ki tose valstijose? Reikia pripažinti,
kad lietuviškų parduotuvių kitose
vals tijose beveik nėra, dažniausia –
ru siškos, kurios mieliau dirba su
New York importuotojais. Ame ri kie -
čių parduotuvių vadybininkai ar sa -
vi ninkai dažnai iš viso nesusigaudo
et ni niuose labirintuose. 

Dažnai sulaukiame skambučių iš
Detroit miesto bei jo apylinkių, kur
gy venantys lietuviai klausia, kaip jie
ga lėtų nusipirkti produktų, atvežtų iš
Lie tuvos. Kreipėmės į ten sėkmingai
dir bančius ,,Hiller’s Market” tinklus,
ten buvo nuvykę mūsų atstovai, ta-
čiau tinklų vadovai buvo tvirtai įsiti -
ki nę, kad aplink Detroit gyvena tik
ru sai, lietuvių ten beveik nėra, o jei
retas kuris ir užklysta į ,,Hiller’s”
parduotuves, tai laimingas per ka
rusišką maistą. Vadovai teigia, kad
per daugelį jų darbo metų jie nė ra
sulaukę iš savo pirkėjų nė vieno pra -
šymo prekiauti lietuvišku maistu. 

Panaši padėtis ir kitose valsti-
jose – Co lo rado, Arizona, Minnesota,
Wa shing ton, DC. Ten yra rusiškų
parduo tuvių, tačiau ir jos labiau
linkusios pirkti iš New York rusų
importuo tojų bei platintojų, kadangi

savas su savu visada lengviau suras
bendrą kal bą. Ir tai suprantama. Ka-
da lietuviai paprašė atvežti lietuviš-
kos duo nos į Arizona valstiją, kreipė-
mės į ten veikiančią rusų parduotu-
vę, tačiau išgirdome, kad duonos iš
Lie tu vos jiems nereikia, nes lietu-
višką duo ną jiems kepa rusiška ke-
pykla Ca li fornia valstijoje!

Mano pirmas patarimas tiems,
ku rie prašo lietuviškų maisto pro-
duktų: jų klauskite parduotuvių sa vi -
nin kų bei vadybininkų šalia jūsų
esan čiose parduotuvėse. Pirkėjas
Ame rikoje yra karalius. Jei pirkėjas
pa prašys, parduotuvės savininkas
ner sis iš kailio, kad galėtų įvykdyti
sa vo kliento prašymą. Jūs taip pat ga -
li te paskambinti mums telefonu 847-
719-2800, ir mes patys susisieksime su
par duotuvėmis, kuriose jūs papras-
tai per kate maistą. 

Su kone visais siūlomais lietu-
viškais produktais jūs galite susi-
pažinti ,,Food Depot International”
svetainėje internete www.fooddepot.
us. Deja, mes esame didmenininkai
ir galime par duoti tik parduotuvėms.
Visus pro duktus, kuriuos matote
mūsų svetai nėje, jūs taip pat galite
užsisakyti lie tuviškose internetinė-
se parduotuvė se: www.lietuvele.com
arba www.valgiai.com. Užsakyti
maisto pro duktai bus pristatyti jums
tiesiogiai į namus. Kalbėjomės su
interneti nių parduotuvių savinin-
kais, kurie mums pažadėjo, kad jų
parduotuvėse ga lėsite nusipirkti be-
veik visų lietuviš kų maisto prekių,
kurios tik yra atvežtos į Ameriką. Jei
šiuo metu kaž ko trūksta jų svetainė-
se, jūsų pa pra šyti jie bematant papil-
dys savo pa siū los sąrašą.

Nukelta į 8 psl.

ANGELĖ KAVAKIENĖ



6 2011�RUgPJūčIO�4,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Aušra Jasaitytė-Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKaUTYBėS KeLIaS

,,Paslapčių ieškonė–Boston-2011”

Visi „Paslap čių ieškonės-Boston 2011“ dalyviai.
s. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Tęsinys�iš�liepos�28�d.

Skiltis „Bė gantys miškai“: Brigita Alinskaitė (Bos ton), Darius Veršelis (Boston), Lu kas
Tamonis (Čikaga), Aras Kli mas (Cleveland) ir Karina Viktoraitė (Čikaga).

Raktas nr. 7
Skiltis turi surasti kupolą

(skliautą) ,,World Bull Market” pasta-
te, kuris yra šalia Faneuil Hall Mar -
ket place turgaus. Atvykę ten, su ras -
ki te ,,Paslapčių ieškonės” vadovą,
ku ris jums duos kitą raktą.

Pertrauka – ,,Pit Stop” (,,World
Bull Market”)

Skiltis užsiregistruoja pas ,,Pas -
lap čių ieškonės” ,,Pit Stop” vadovą,
ku ris pažymi skilties atvykimo laiką.
Skiltis gauna 30 minučių privalomą
per trauką, kurios metu gali pavalgy -
ti, pailsėti ir pabendrauti su kitomis
skil timis. Po pertraukos skiltis su-
grįž ta prie ,,Pit Stop” vadovo, kuris
nu rodys kitą užtvarą. 

(,,World Bull Market” yra skersai
aikš tės nuo Faneuil Hall ir priklauso
tam pačiam istoriniam laikui. Dabar -
ti niais laikais ten yra įsikūrusios
įvai rios parduotuvės, milžiniškas
skai čius maisto parduotuvių ir res to -
ranų.)

Užtvara nr. 2
Prie šios užtvaros kiekviena skil -

tis, stovėdama po ,,World Bull Mar -
ket” centriniu kupolu, turi padainuo -
ti 2 posmus lietuviškų liaudies dainų.
Bus 5 minučių pabauda, jei skiltis ne -
mo kės dainos atmintinai. Taip pat
bus duota antra 5 minučių pabauda,
jei gu visi skilties nariai kartu ne dai -
nuos. Baigusi dainuoti ir atlikusi pa -
baudas (jei reikės), skiltis gauna rak tą.

Raktas nr. 8
Skiltis suranda kelią į Long

Wharf, kuris yra netoli State ir Long
Wharf  gatvių sankryžos. Suradusi
uos tą, skiltis privalo laivu nuplaukti
į Charlestown Navy Yard. Išlipusi iš
lai vo ji turi surasti ,,Paslapčių ieš ko -
nės” vadovą, kuris bus netoli laivo
,,U. S. S. Constitution” ir kuris per-
duos skilčiai kitą raktą.

Raktas nr. 9 (,,U. S. S. Cons ti tu -
tion”)

Skiltis nusifotografuoja šalia lai -
vo ,,U. S. S. Constitution”. Parodžiusi
nuotrauką ,,Paslapčių ieškonės” va -
do vui, skiltis keliauja prie Bunker
Hill paminklo, netoli Chestnut gatvės
ir Monument aikštės sankryžos. Ten
skil tis gaus kliūtį.

Kliūtis nr. 5 (Bunker Hill)
Šioje kliūtyje skiltis turi pasi -

rink ti vieną iš dviejų užduočių ir ją
at likti:

A) Virvinis ligonio neštuvas;
B) Bunker Hill mįslės.

Užduotis ,,A”. Virvinis ligonio
neš tuvas

Skiltis paruošia li go niui neštu-
vą, naudodama tik vir vę ir nurodytas
instrukcijas. Bū ti na, kad neštuvas
būtų surištas pagal ins trukcijas. Bai-
gusi surišti neštuvą, pa rodo kliūties
vadovui. Jei neštuvas su rištas netei-
singai, skiltis turi iš nau jo perrišti.
Tada skiltis neša vie ną ,,ligonį” nu-
rodytu taku. Po to skil tis atriša neš-
tuvą ir sugrąžina virvę ir instrukci-
jas taip, kaip gavo iš vadovo. Atlikusi
užduotį gauna kitą raktą.

Užduotis ,,B”. Bunker Hill
mįslės

Šioje kliūtyje skiltis turi atsakyti
į klausimus apie Bunker Hill istoriją.
Atsakymų galima ieškoti ant ir ap -
link Bunker Hill paminklą. Atsakiusi
į visus klausimus visa skiltis turi už -
lip ti laiptais iki Bunker Hill pamink-
lo viršūnės ir ten nusifotografuoti.
Po to skiltis grįžta pas ,,Paslapčių ieš -
ko nės” vadovą, kuris patikrina at sa -
ky mų tikslumą ir skilties nuotrauką
ir duo da skilčiai kitą raktą.

(Bunker Hill yra kalnelis, ant ku -
rio 1775 metais vyko svarbus Ame ri -
kos revoliucijos mūšis. Ten dabar sto -
vi aukštas 221’ obeliskas, skirtas pa -
minėti tą mūšį.)

Raktas nr. 10
Skiltis pėsčiomis ir/ar MBTA (ne

laivu) keliauja į Paul Revere aikštę,
kuri yra netoli Unity ir Hull Street
sankryžos, Boston istorinėje North
End apylinkėje. Nuvykę suraskite
,,Paslapčių ieškonės” vadovą, kuris
įteiks kitą kliūtį.

Kliūtis nr. 6 (North End)
Šioje kliūtyje skiltis turi pasi -

rink ti vieną iš dviejų užduočių ir ją
at likti:

A) Kompaso azimutai;
B) Skautų įstatai, įžodis, šūkis ir

pošūkis.

Užduotis ,,A” (Kompaso azimu-
tai)

Skiltis turi nuvykti į Copp’s Hill
kapines. Iš kapinių aukščiausios vie-
tos turi nustatyti kompaso azimutą į
nusakytą tolimą vietovę su +/–6 laip-

snių paklaida. Tai atlikusi skiltis
grįžta ir praneša savo duomenis
,,Paslapčių ieškonės” vado vui, kuris
patikrina atsakymą. Jei atsakymas
tikslus, skiltis gauna kitą raktą. Jei
atsakymas netikslus, skil tis antrą
sykį grįžta į Copp’s Hill ir iš naujo
matuoja azimutą arba gauna 15 mi-
nučių pabaudą, kurią turi atlikti
Pau le Revere aikštėje, prieš gaudama
kitą raktą.

Užduotis ,,B” (Skauto įstatai ir
įžodis)

Šioje kliūtyje kiekvienas skilties
skautas surašo lietuviškai iš at min -
ties skauto įžodį ir eilės tvarka 10
skau  tų įstatų. Teisingai visiems su-
ra šius, skiltis gauna kitą raktą. Ne-
tei sin gai surašius atsakymus, skiltis
yra grąžinama iš naujo rašyti, kol
visi tei singai surašys.

(North End yra senas Boston ra -
jonas, kur yra patys seniausi, dar ir
da bar gyvenami, namai. Vienas iš žy -
miausių jo gyventojų buvo Amerikos
revoliucijos herojus Paul Revere.)

Raktas nr. 11
Keliaukite pėsčiomis ir/ar

MBTA iki MBTA Broadway traukinė -
lio stoties įėjimo. Atvykę suraskite
„Pas lapčių ieškonės” vadovą, kuris
jums duos kitą raktą.

Raktas nr. 12 (Broadway Sta-
tion)

Keliaukite pėsčiomis ir/ar
MBTA autobusu prie ,,Paslapčių ieš -
ko nės” baigimo linijos Marine Park,
ku ris yra netoli Farragut Road ir
East Broadway Street sankryžos. At -
vy kę suraskite baigimo iškabą. Pir -
moji skiltis, įveikusi visas kliūtis ir
už tva ras ir atsistojusi ant baigimo
kili mo, laimi ,,Paslapčių ieškonę-
Boston 2011”.

Žemiau skilčių rezultatai (vieta;
skilties pavadinimas; baigimo laikas
Marine Park; visas laikas)

1. ,,Mėlyni laivai” – 4:00; 8:47.
2. ,,Geležiniai zuikiai” – 4:27; 9:14.
3. ,,Vikrūs karšti oro balionai” –

4:29; 9:16.
4. ,,Gražūs ratai” – 4:56; 9:43.
5. ,,Lekiančios raketos” – 4:57;

9:44.
6. ,,Revoliucijos riteriai” – 5:07;

9:54.
7. ,,Bėgantys miškai” – 5:30; 10:17.
8. ,,Greiti žirgai” – nebaigė;

nebaigė.
9. ,,Sprogstantys judantys šali-

gatviai” – nebaigė; nebaigė.

Skiltims atvykus į ,,Paslapčių
ieš konės” pabaigos vietą, jos buvo pa -
sveikintos Donato Ramanausko ir
Pau litos Alinskienės ir pakviestos
pa si vaišinti karštu maistu, kurį pa-
ruo šė tėveliai savanoriai, vadovauja-
mi Lino Alinsko. Kai atvyko septinto-
ji skil tis ,,Bėgantys miškai”, visi išsi -
ri kia vo premijų įteikimui. (Dvi skil-
tys bai gė tik dalį ,,Paslapčių ieško-
nės”, nes buvo per daug atsilikusios
ir ne ga lėjo baigti prieš 6 val. v.)

Pirmą vietą užėmusi skiltis ,,Mė -
ly ni laivai” laimėjo mažus, lengvus
oro čiužinėlius. Antros vietos laimė-
to ja ,,Geležiniai zuikiai” – aplink gal -
vą nešiojamus elektrinius žibintu-
vus. Trečią vietą užėmusi skiltis
,,Vik rūs karšti oro balionai” laimėjo
spe cialius rankšluosčius, tinkamus
iš ky lavimui.

Po to didelis būrys dalyvių ir
vadovų išsirikiavo priekyje gra žios,
senos, apvalios svetainės ir nusifo -
tografavo. O nuostabiausia buvo, kai
visi sustojo į bendrą ratą sugie do ti
skautišką maldą ,,Ateina naktis”. Po
ilgos, sunkios dienos tiek dalyviams,
jų palydovams, tiek stočių va do vams
ar savanoriams tėveliams ne si norėjo,
kad ji baigtųsi. Po giesmės va dovai ir
savanoriai turėjo pasilikti ir sut-
varkyti baigimo vietą, nugriauti lai-
kinas pastoges, sudėti kepimo da -
lykus į automobilius. Tai buvo pas ku -
tinė proga pabendrauti.

Pirmadienis, birželio 13 d.

Bostoniečiai grįžo į mokslą ir
dar bus. Čikagiškiai ir clevelandie-
čiai at sirado ,,Amtrak” Boston South
Sta tion ilgai kelionei atgal į namus.
To rontiškės irgi anksti pajudėjo,
kaip ir New York grupelė. Dabar liko
rašyti, rinkti nuotraukas bei video
vaizdus, pildyti apklausas ir pagal-
voti, kur vyks kita ,,Paslapčių ieško-
nė”.

Svarbu paminėti visus sava no -
rius, bet ypač sesę Paulitą Alinskienę
ir brolį Romą Juozelskį, kurie atliko
mil žinišką skaičių pasiruošimo dar -
bų. Be jų pagalbos nebūtų įvykęs šis
nuo stabus skautiškas įvykis. Ačiū
jiems ir likusiems savanoriams.
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Siekia padėti kitiems 

Ne paslaptis, kad Lietuva turi
se nas sąsajas su Lenkija –
kadaise bu vo me viena jung-

tinė didžiausia vals ty bė Europoje.
Pagaliau, pasakojama, len kai net
pakrikštijo lietuvius pagonis! Tačiau
tiesa ir tai, kad lietuvių-len kų san-
tykiai per visą istoriją nebu vo itin
šilti. Nelabai ir išeivijoje vie ni su ki-
tais bendraujame. 

Vis dėlto malonių išimčių atsi-
randa. Štai žymios Strolių šei mos
atžala Povilas žengė net jam pa čiam
netikėtu keliu – tapo len kiš kos radijo
laidos ,,The Lady Aga Show” dalyviu
bei prodiuseriu (beje, ne mokėdamas
lenkų kalbos!). P. Strolią pažįstame
kaip smalsuolį, nenuora mą, gal todėl
toks jo žingsnis ne la bai ir stebina.

,,The Lady Aga Show” projekto
su manytojai – iš Lenkijos atvykusi
emi grantė Aga ir Amerikoje gimęs
lie tuvis Povilas. Agnes (Aga) Joanna
Winczo gimė Žary mieste 1975 me-
tais. Įdo mu, jog Agos tėvas gimė Lie-
tuvoje, ta čiau, prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui, šeima pabėgo į
Lenkiją. Pačios Agos vai kys tė prabė-
go ligoninėse, mat tėvas bu vo ligo-
ninės direktorius, mama – gai lestin-
goji sesuo. Nuo vaikystės ji šoka. Be-
simokydama gimnazijoje, lan kė pra-
moginių šokių pamokas. Aug dama
medikų šeimoje, Aga pastebė jo vaka-
rietiškos medicinos trūkumus ir pra-
dėjo domėtis natūrialiu gy dy mu. Bū-
dama dvidešimties metų mergina ke -
liavo į tolimąją Indiją – norėjo dau-
giau sužinoti apie indų mediciną,
me di taciją, jogą. 

Grįžusi į Lenkiją su lau kė pasiū-
lymo sukurti choreografiją tarp -
tautiniam muzikiniam spektakliui
,,Viva La Cultura”. Kartu su 250 at -
likėjų grupe Aga net trejus metus ke -
liavo po visą Lenkiją. Vėliau Var šu -
voje, prie Indijos ambasados, ji įkū rė
šokių mokyklą. Mokykla, pastato sa -
vininko pageidavimu, mokė kla si ki -
nius indų šokius. Aga su savo mo ki -
niais išgarsėjo tarp užsienio šalių di -
plo matų bei verslininkų, dažnai buvo
fil muojama Lenkijos televizijos. 

Imi gra vusi į JAV, Los Angeles ji
susipažino su ,,Grammy” laureatu,
pro diu se riu Robert Cutterela, kuris
pasiūlė Agai bendradarbiauti, taip
pat ir Po vilui. Jie abu netrukus daly-
vaus Ro bert statomoje lenkiškoje
muziki nė je komedijoje. Tarp suma-
nymų yra ir daugiau bendrų kūry-
binių projektų, tarp jų – pa reng ti mu-
zikos ir šokio spektaklį ir ki tą vasarą
jį parodyti Europoje.

Povilas gimė Čikagoje – išeivijos
lie tuvių ,,lopšyje” Marquette Park.
Jis – vyriausias iš keturių sūnų. Stro -
lios žinomi kaip muzikų šeima: Povi -
lo senelis Juozas buvo kompozito-
rius, tėvas Faustas – chorvedys, dėdė
Vy tautas – fogotistas, dėdė Herkulis –
smui kininkas. Povilas tęsia sa vo gi-
minės tradicijas. Būdamas ke tu rio-
likos, jis pradėjo groti ,,Aide”. Or -
kestre išgrojo net aštuonerius me tus.
1989 metais kartu su Dariumi Po li -
kaičiu vyko į Lietuvą, kur dalyvavo
gar siajame ,,Roko marše”. Mu zi kan -
tą dažnai gali pamatyti grojantį ir
dai nuojantį lietuviškuose renginiuo -
se. Radijas jam taip pat nesvetimas –
ke letą metų Povilas muzikavo labai
po puliarioje rytinėje radijo laidoje
,,The Mancow Show”. 2001 metais jis

išleido savo pirmajį kompaktinį al -
bumą ,,Ready to Snap”.

Nuo jaunystės Povilas domisi tei -
gia mo mąstymo jėga (,,the power of
po sitive thinking”), t. y. kaip savo
min čių energiją pajungti gyvenimo
ko kybei gerinti. Šias žinias kaupė ir
gi lino universitete studijuoda mas
psichologiją bei filosofiją. 

2011 metai Povilui – ypatingi.
Stro lių šeimos vardu buvo pavadinta
vie na Klaipėdos universiteto salė. Jis
džiau giasi jau metus trunkančia
drau gyste su Aga – gruodį tikisi pa-
mi nėti jų sukurtos ,,The Lady Aga
Show” radijo laidos sukaktį. 

Menininkus sudėtinga pagauti.
Jie nuolat keliauja, repetuoja, kon-
cer tuoja... Aga ir Povilas – ne išimtis.
Ta čiau pagaliau užtikau juos jau -
kioje įrašų studijoje Čikagos prie -
mies tyje Des Plaines.

– Aga, Tavo tėvelis gimė Lie tu -
vo je, o karo metu su šeima pabėgo
į Len ki ją. Galbūt save laikai len -
kiš kai kal ban čia lietuve, kaip ir
mū sų žymusis poe tas Adomas Mic-
 kevičius?

– Niekas mano vardo nėra links-
niavęs viename sakinyje su Adomu
Mickevičiumi! Save laikau lenke, ta -
čiau kartu su Povilu kurdama mu zi -
ką, kurioje skamba ir lietuviška poe-
zi ja, jaučiu savo lietuviškas šaknis.

– Povilai, kaip judu susipaži -
no te?

– Mūsų bendras draugas supa-
žin di no mus per socialinį tinklalapį
,,Face book”. Iškart supratome, kad
mus sieja daug dalykų.

– ,,The Lady Aga Show” – koks
jūsų laidos turinys?

Aga: Laida susidaro iš dviejų da -
lių. Pradžioje – pluoštas įžanginių
min čių, kurios sužadintų klausytojų
mąs tymą apie gyvenimą, jų pačių po -
rei kius. Antroje laidos dalyje kalbu
apie sveikatą – kaip padėti savo kū -
nui, kad būtume stiprūs ir išvengtu -
me ligų. Dažnai sakome: ,,Esame tai,
ką valgome.” Aš kalbu apie mitybą,
pa tariu, kaip savo kūną išlaikyti
jaunat višku. Mūsų laidos pritraukia
vis dau giau žmonių, kurie ieško
kitokių gy dymosi būdų. Klausytojų
amžius – nuo 14-os iki 90-ties. Nuolat
sulaukia me ir prašymų parūpinti
jiems anks ty vesnių mūsų radijo lai-
dų įrašų.

– Lenkiška žiniasklaida Čika -
go je, ypač radijas, skiria didelį dė -
me sį savipagalbai, meditacijai,

mo tyvacijai, sveikesniam gyveni-
mo būdui. Šiuo keliu einate ir jūs?

Aga: Kai mano tėvas mirė vos 50-
ties pakirstas vėžio, mano susi do mė -
ji mas alternatyviais gydymo būdais
ypač sustiprėjo. Galvojau – turi būti
ki tokios priemonės nei siūlomos tra -
di cinės medicinos. Atsakymą su ra -
dau apsilankiusi Indijoje, kur nefor-
ma liai studijavau rytietišką filosofiją
ir rytų gydymo tradicijas. 

Povilas: Aš užtikau papildą, ku -
ris yra puikiausias rytietiškų ir va -
ka rietiškų vaistų mišinys. Mano tė -
vas po infarkto jį sėkmingai vartoja –
rezultatai stulbinantys. Nutarėme sa -
vo patirtimi, žiniomis ir meile teigia-
mam mąstymui pasidalinti su plates-
niu žmonių ratu. Daugeliui jau esa -
me padėję sustiprinti savo sveikatos
būk lę, tarp jų – ir mano tėvui. Mūsų
pa ta rimų dėka daugeliui pavyko su -

re guliuoti savo kraujotaką, atsi kra -
ty ti įvairių skausmų, net sustabdyti
vė ži nius procesus, nevartojant tra di -
ci nių vakarietiškų vaistų. Mūsų lai-
da at skleidžia nuostabius sveikatos
ir sa vipagalbos šaltinius, apie ku-
riuos dau guma žmonių net nežino.

– Aga, ar anksčiau esi turėjusi
patirties dirbant radijo srityje?

– Ne. Šią laidą pradėjome vesti
per nai gruodį. Dieną prieš jos prem-
je rą mums pasiūlė išpirkti pusvalan -
dį eteryje. Spontaniškai sutikome –
taip gimė ,,The Lady Aga Show”.

– Laidą vedate be komercinių
skelbimų? Kas padengia radijo
eterio nuomą?

Povilas: Mes patys! Aš esu šios
lai dos koprodiuseris ir vyriausiasis
in žinierius.

– Tačiau lenkiškai tu nemoki?
– Tas tiesa… Bet aš žinau, apie ką

mūsų laidos yra, nes mes kartu jas
redaguojame, kartu parenkame te-
mas lai doms, kuriose nedalyvauja
svečiai.

– Ar negalvojate tokio žanro
lai dą pasiūlyti dviem kalbomis ir
taip pritraukti platesnį klau sy-
tojų ratą?

Aga: WPNA vadybininkas įspė-
jo, kad dvikalbės laidos nebūtų pats
pro tingiausias žingsnis, nes stoties
klau sy tojai nemoka angliškai.

Povilas: Ateityje norėtume turė-
ti tokią laidą angliškai.

– Judviejų laidos yra iš anksto
įrašomos. Kokie tokio sprendimo
privalumai, silpnybės?

Povilas: Mes galime geriau pasi -

ruoš ti. Esant apkrautai dienotvarkei
toks būdas mums prieinamiausias.

– Tačiau tiesioginiame eteryje
galėtumėte priimti klausytojų
skam bučius?

Aga: Turime redakcijoje specia-
liai tam tikslui skirtą kiaurą parą
dir bančią telefono liniją. Mūsų klau -
sytojai skambina, kada jiems patogu,
ir išpasakoja savo bėdas, užduoda
klau simus.

– Tu, Povilai, esi neatsiejamas
šio projekto dalyvis – nors ir ne -
kal bi, atlieki muzikinius intar-
pus, groji foninę muziką. Kartais
ir len kiškai dainuoji! Ar tai Tavo
pa ties kūriniai bei improvizaci-
jos?

– Tak jest! 99 proc. to, ką groju
ete ryje, yra mano paties kūryba. Len -
kiš kai dainuosiu spektaklyje ,,Sie -
dem Smiechow Glownych”, kurio
prem jera įvyks rugsėjo 9 d. Coper ni -
cus centre, esančiame šiaurinėje Či -
ka gos dalyje. Jei įrašysite šio spek-
taklio pavadinimą ,,You Tube”, pa-
ma ty site ir Aga, ir mane. Mudu taip
pat ža dame koncertuoti ateinančią
va sa rą Lenkijoje per Europos futbolo
čempio natą. 

– Dar nepradėjai studijuoti
len kų kalbos?

– Be abejo, juk turiu išmokti tai -
sy klingai ištarti ,,Szczebrzeszyn”!
(Ščebžešinas – miestas Liublino vai -
va dijoje – R.M. L.)

– Kokia sudėtingiausia užduo-
tis ruošiantis laidai?

– (Abu mano pašnekovai nusijuo -
kia). Laiku ją įrašyti ir pristatyti į ra -
dijo stotį trečiadieniais prieš 7:30 val.
v., kai ji turi nuskambėti eteryje!

– Interneto dėka jūs turite
klau sytojų visur, ne tik Čikagoje?

Povilas: Klausytojai už Illinois
vals tijos ribų džiaugiasi, nes jie
tokių radijo laidų neturi. Kai kurie
net en tu ziastingai jas įrašinėja.
Arčiau gy ve nantys turi galimybę
dalyvauti mū sų rengiamuose semi-
naruose, kurie vyksta sekmadieniais
4 val. p. p. ,,DK” kavinėje (6140 West
Belmont gat vėje, Čikagoje).

– Tačiau judu neapsiribojate
vien radijumi? Keliaujate su kon-
certais?

Aga: Ką tik grįžome iš Los An ge -
les, kur Povilas koncertavo ame ri kie -
čiams. Buvo nuostabu! Gyvenau Los
Angeles ketverius metus ir žinau
Holly wood išlepinto klausytojo mu zi -
ki nį skonį, tačiau koncerto dalyviai
Povilą tiesiog įsimylėjo! Jėga!

Povilas: Kol kas gastrolių metu
savo radijo laidų nereklamuojame,
tačiau tai žadame daryti ateityje.

– Gal galvojate ir apie elektro -
ni nę svetainę?

Aga: Be abejo, jau turime ir ad -
re są www.v-elita.com. Tai bus ben-
dras vi sų mūsų kūrybinių projektų
tink la lapis. 

– Ar esate patenkinti savo dar -
bu?

Povilas: Tai, kad auga pasekėjų
ben druomenė, mums yra didžiausias
laimėjimas. O ir mes patys kasdien
augame, stengiamės įveikti naujus
iššūkius. Gyvenimas mums geras!

Aga: Jeigu kas iš skaitytojų susi -
do mėtų mūsų veikla, mielai lauksi -
me. Galite kreiptis telefonu (708) 645-
6796. Mes transliuojame savo laidas
trečiadieniais 7:30 val. v. per WPNA
1490 AM, o taip pat internetu
www.WPNA1490am.com. Dėkojame
,,Draugo” redakcijai už suteiktą ga-
limybę papasakoti apie savo veiklą.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Radijo studija – dar viena Povilo Strolios scena.                                                                     
Povilo Strolios asmeninio archyvo nuotr.



LAIMA APANAVIČIENĖ

Kuri iš mūsų – moterų – nesidomi mada? Gal
ne visada galime ar no rime sekti mados
vėjais, tačiau straipsnius apie madas pa-

skaitome, pavartome ir žurnalus, ydan pasido mė-
tume, kokie tie mados vėjai pučia. Man asmeniškai
labai patinka žiū rė ti senas nuotraukas, o jose la-
biausiai akį traukia žmonių apsirengimas. Tad bū-
dama Vilniuje negalėjau neap lankyti Taikomosios
dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A) mados parodos
„Art deco stilius (1918–1939)” iš Alek sandro Vasil-
jevo Paryžiaus ko lek ci jos. Juolab kad prieš pora
metų Rad vilų rūmuose vyko kartu su Lietuvos
dailės muziejumi surengta lankytojams labai pa-
tikusi paroda „Karalie nės Viktorijos laikų mada,
1830–1900 m.”, apie kurią muziejaus kuratorė
Julija Mušinskienė tada man rašė: ,,Tokio pasise-
kimo dar nebuvo. Turė jo me pratęsti muziejaus
darbo valandas, tiek daug norinčių aplankyti šią
parodą.” Radvilų rūmuose tik kiek ilgiau nei tris
mėnesius veikusią pa ro dą aplankė per 24,000 lan-
kytojų. 

Džiaugdamasis parodos sėkme ir ypač norėda-
mas pradžiuginti Lietu vos moteris kolekcijos savi-
ninkas A. Vasiljevas sutiko atnaujinti bei papil dyti
šią parodą naujais rodiniais, o Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktorius Romu al das Budrys pasiūlė pa-
rodai puikią erdvę – Taikomosios dai lės muziejų.
Abi šios parodos Vilniu je dar vyksta ir tęsis iki rug-
pjūčio 20 d. 

Tad birželio pradžioje lankantis Vilniuje teko
laimė pamatyti abi mi nėtas parodas. Į Taikomo-
sios dailės muziejų išsiruošėme abi su J. Mu šins -
kiene, kuri daug prisidėjo, kad šios abi parodos
būtų parodytos žiū ro vui. Savaime suprantama,
ekskursiją pradėjome nuo susipažinimo su kara-
lienės Viktorijos valdymo laikotarpio (1837–1901)
mada. Iš asmeni nės A. Vasiljevo kolekcijos, kurią
sudaro apie 10,000 eksponatų, buvo atrinkta apie 50
vyriškų ir moteriškų drabužių modelių ir per 100
įvai riausių aksesuarų – vėduoklių, skė čių, skry-
bėlių, papuošalų, rankinių, liemenių, korsetų, lor-
netų ir dar daug kitų, dabar jau užmirštų, dra -
bužių priedų. Kai kurių jų pavadini mus sunku ir
išversti – jų atitikmenų Lietuvoje nebuvo arba jų
nie kas nežinojo.

XIX a. pabaigoje drabužių madoje vyravo mo-
derno stilius, ku rio formavimąsi veikė Japonijos
kul tūra. Au di nių spalvos švelnios, vy ra vo pasteli-
niai, peršviečiami vandens atspalvių tonai. Gamta
taip pat ,,persimetė” ant audinio – madingi tuo me-
tu buvo gėlių motyvai – aguonos, vilkdalgiai, hor-
tenzijos. Ar gali likti abejingas XIX a. 6–7 dešimt-

mečių vakarinėms suknelėms, krinolinams iš
taftos ar pasivaikščiojimams skirtoms suknelėms
su turniūrais, dėvėtomis XIX a. 7–8 dešimtmečiais?
Ne galėjau atplėšti akių ne tik nuo suk nelių audi-
nių ir ,,fasonų”. Kai kurie drabužiai kiek įplyšę,
audeklas kiek sudilęs, tačiau vis tiek visi jie tvar -
kingi ir gražūs. Kokio plonumo  turė jo būti anų lai-
kų moterų talijos ir ko kio mažumo pėdos, avėju-
sios grakš čius batelius! Neapleido mintis, kad į jas
neįtilptų  net dabartinės mane kenės, o į batelius
koją įsprausti ga lėtų nebent Pelenė. Viktorijos lai-
kų epochos suk nelių liemens apimtis buvo vos 55
cm, liek nų moterų – 50 cm, pilnos moterys turėjo
tilpti į 65 cm pločio per liemenį sukneles. Bat siu-
viai tais laikais mo terims daž niau siai siūdavo
33–34 dy džio batus. Vidutinis moters ūgis siekė
1.50–1.60 m, vyrų – 1.70–1.75 m. Taigi, net tu rin -
čioms šiuolaikinės ma nekenės  duomenis – 90-60-
90 – moterys neį tilptų į Viktorijos laikme čio  suk-
nelę. 

O jau korsetai! Kiek ten sagų, sagučių, kab -
liukų turėjo suknelės! Kiek laiko reikėdavo, kol jos
suvars tydavo korsetą, užsegdavo visas sa gu tes, su-
kabindavo kabliukus? Dabarti nės moterys nega-
lėtų vilkėti tomis suknelėmis ne tik dėl jų dydžio –
jos neturi laiko.

Iš Viktorijos laikotarpio patenki į pirmuosius
XX amžiaus dešimtme čius. Skirtumas – didžiulis.
80 art deco stiliaus suknelių, daugiau kaip 200 ak-
sesuarų, fotografijų ir tapybos darbų į Lietuvą at-
keliavo iš Rygos dekoratyvinio meno ir dizaino
mu zie jaus, o rudenį ši paroda bus ro do ma Vene-
cijoje. Paroda „Art deco sti lius (1918–1939)”, suda-
ryta iš A. Vasiljevo rinkinių, skiriama pri minti tar-
pukario (1918–1939) Europos madą ir jos pokyčius.

Art deco stiliaus terminas žinomas nuo 1925-
ųjų – tais metais Pary žiu je veikė tarptautinė deko-
ratyviojo meno paroda.  Šis laikotarpis – tai eman-
cipacijos ir moterų išsilaisvinimo amžius. Vis la-
biau į gyvenimą skverbiasi kinas, o su juo ir to
laikme čio dievaitės, Greta Garbo, Marlene Dit rich,
kurios diktavo ir madą.

Apžiūrint parodą į akis krenta  viena iš pirmų
naujovių to laikotarpio mados srityje – tiesaus dra-
bužio si luetas. Moterys tapo drąsesnės – nuogos
rankos ir vos pridengta nugara – štai pagrindiniai
art deco stiliaus bruožai pirmuoju jo raidos laiko-
trapiu. 1925 m. suknelės jau vos siekė kelius, o įsi-
siūbavusi šokių banga su orkes trais, grojančiais
regtaimus, fokstrotus, čarlstonus, įvedė į madą
lengvą šilkinį apdarą, siuvinėtą bise riu pagal art
deco dailininkų parengtus simetriškų formų,
grakščiai plau kian čių linijų ir stilizuotų gėlių pie -
šinius. O jau blizgučių blizgučių – kas turėjo puo-
šėsi sodrių spalvų bran gakmeniais, kas ne – nau-
dojo  bi žuterijos blizgučius. Tad ,,blizgan čių” mo-
terų buvo neįmanoma nepa stebėti šokių aikštelių
prieblandoje. O kur dar ryškus grimas, ilgi perlų
vėriniai, diademos, segės, įvairiau sių spalvų šil-
kinės kojinės, stručių plunksnų boa, mažutės ke-
puraitės ir atvira avalynė.

Jei kada vartėte senus savo gimi nės albumus,
tikriausiai prisimenate, kad ir mūsų prieškario
ponios taip pat neatsiliko nuo tuometinės ma dos –

ilgus perlų vėrinius, tiesaus kirpimo suknelę, ne-
didelę skrybėlaitę galima dažnai pamatyti to meto
lietuvaičių nuotraukose.

Du dešimtmečius tarpukariu gy vavusio art
deco stiliaus atsiradimą lėmė gyvenimo po Pir-
mojo pasau linio karo aplinkybės, o užgniaužė pra-
sidėjęs Antrasis pasaulinis karas. 

„Džiaugiuosi, kad galiu Lietuvai padovanoti
savo kolekcijos parodą ir taip padėti muziejui pri-
traukti lan kytojų. Ši mados paroda skirta vi siems
intelektualiems lietuviams ir turistams, norin-
tiems gauti estetinį pasitenkinimą – tai spalvų ir
grožio terapija”, – per 35 metus sukauptos kolekci-
jos eksponatus pristatė rusų mados istorikas A.
Vasiljevas. 

Trumpai apie 
Aleksandrą Vasiljevą

Plačiai žinomas mados istorikas, teatro daili-
ninkas, kolekcininkas Aleksandras Vasiljevas yra
daugelio knygų, albumų, parodų projektų, ke lių
dokumentinių filmų apie mados kryptis ir poky-
čius autorius, veda laidą vienoje iš Rusijos televi-
zijų, rengia seminarus ir skaito paskaitas. Gimęs
1958 m. Maskvoje, A. Vasil jevas būdamas 24-erių
emigravo į Paryžių, bet sako jaučiantis stiprų ryšį
su Vilniumi – jo senelio brolis bu vo vienas iš Pa-
vilnio rajono kū rėjų, čia išlikusiame name mados
is to rikas dažniausiai apsigyvena atvy kęs į Vilnių. 

Pasak kolekcijos savininko A. Vasiljevo, savo
kolekciją jis rinko 35 metus. Tinkamų eksponatų
savo kolekcijai jis dairosi aukcionuose. Jie vyk s ta
London, Paryžiuje, Jung tinėse Amerikos Valstijo-
se. Viešė damas Vil niuje, A. Vasiljevas visuo met
nueina į ant Tauro kalno buvusiuose Prof sąjungų
rūmuose vyks tan čius sen daikčių turgelius.

Taikomosios dailės muziejų ko lek cininkas
laiko puikia vieta savo mados kolekcijai rodyti ir
svajoja kada nors Vilniuje įkurdinti Ma dos mu-
ziejų, kurį lankytų turistai iš viso pasaulio. 
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Šilkinio muslino čarlstono suknelė, siuvinėta biseriu
ir strazdais. JAV, 1927.

Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900
m.“ eksponatas.

Biseriu siuvinėtas flapper stiliaus ranki nukas. XX a. 3
dešimtmetis.

Aleksandras Vasiljevas svajoja Vilniuje sukurti mados muziejų

Mados istorijos žinovas Aleksandras Vasiljevas. 
Šarūno Mažeikos nuotr.
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Vasaros uogos – serbentai
Lietuvoje serbentai yra labai po-

puliarūs, au ginami kone kiek-
viename sode. Žmo nės jau nuo

seno žinojo, kad tai – la bai vertingos
uogos. Amerikoje serben tai iki šiol
nėra populiarūs, nors pas kutiniu
metu vis labiau pra dedama kalbėti
apie juodųjų serbentų galią, siūloma
gerti jų sultis. Ser ben tai labai gajūs,
juos nesunku augin ti, jie nereikalau-
ja jokios prie žiū ros.

Juodieji serbentai

Naudingų medžiagų, vitaminų ir
mi neralų juoduosiuose serbentuose
yra kur kas daugiau nei daugelyje ki -
tų uogų. Todėl šie serbentai yra lai-
komi sveikos ir racionalios mitybos
pro duktu, stiprinančiu imunitetą ir
pa dedančiu sveikti.

Juodieji serbentai vadinami nau -
din gųjų medžiagų ir vitaminų lo by -
nu, nes jų uogos turi vitaminų B, P, E,
K, karoteno (vitamino A), pektinų,
cu kraus, fosforo rūgšties, rauginių
me džiagų, eterinio aliejaus, fosforo
drus kų, geležies, kalio. Juose tiek
daug vitamino C, kad, norint orga-
niz mą aprūpinti askorbo rūgšties pa-
ros kie kiu, pakanka kiekvieną dieną
su val gyti tik 20 uogų.

Juodųjų serbentų lapuose, be vi-
ta mino C, yra fitoncidų, magnio,
man gano, sidabro, vario, švino, sie -
ros.

Šie serbentai – nuostabi profi-
lakti kos priemonė nuo širdies ir
krauja gys lių sistemos problemų, Alz -
hei me rio ligos ir net piktybinių aug-
lių. Yra ži noma, kad juodieji serben-
tai užkerta kelią diabeto vystymuisi,
regos pro blemoms ir pagyvenusių
žmonių in te lektualinių gebėjimų nu-
silpimui. Juo dieji serbentai taip pat
naudingi ser gantiems inkstų, kepe-
nų ir kvėpa vi mo takų ligomis. Šių
uogų ne rei kė tų pamiršti kamuojant
progresuojan čiai aterosklerozei.

Uogų nuoviras padeda varginant
hi pertonijai, mažakraujystei, gastri-
tui, skrandžio ir dvylikapirštės žar -
nos opaligei, kraujuojant dantenoms.
Jei gu kamuoja stiprus kosulys, pata -
ria ma vartoti juodųjų serbentų sul -
čių, medaus ir cukraus mišinio. Ka -
dan gi juodieji serbentai – puikus an -
ti septikas, jie padeda įveikti anginą,
jei gerklė skalaujama jų sultimis,

skies tomis vandeniu.
Juodųjų serbentų lapai turi dau-

giau vitamino C nei uogos, todėl var-
to jami kaip tonizuojamoji, prieš už -
de gi minė, priešreumatinė, šlapimo
va ro moji ir valomoji priemonė. Juo -
dų jų serbentų lapai puikiai tinka ir
sergant širdies bei kraujagyslių li-
gomis, gas tritu, podarga.

Gydymo tikslais dažniausiai pa -
si telkiami lapų antpilai. Jie pašalina

iš organizmo purinų ir šlapimo rūgš -
ties perteklių, yra švelni laisvinamo-
ji prie monė, taip pat skatina prakaito
iš siskyrimą, padeda sutrikus me-
džia gų apykaitai.

Juodųjų serbentų lapai – labai
kva pūs, todėl nepakeičiami konser -
vuo jant, sūdant, marinuojant. Stip -
rus ir sodrus šių uogų kvapas yra
nau dingas ir daržui ar sodui, nes
dau gelis kenkėjų nemėgsta šio aš t-
raus kvapo.

Tačiau, kaip ir viską, serbentus
rei kia naudoti saikingai, nepadaugi-
nant. Ilgalaikis jų vartojimas gali pa -
di dinti kraujo krešumą. Dėl didelio
kie kio vitamino K ir fenolio junginių
šių uogų nepatariama vartoti sergan -
tiems tromboflebitu.

Baltieji serbentai

Nors patys populiariausi yra juo -
die ji serbentai, daugelis sodininkų
mie lai augina ir baltuosius, kurie
yra sal desni už raudonuosius. Baltie-
ji ser bentai pagal savo biologinį vys -

ty mą si gerokai skiriasi nuo juodųjų,
o štai nuo raudonųjų – labai nežy-
miai.

Baltųjų serbentų uogos – ne to -
kios švelnios ir gležnos kaip juodųjų,
tai joms leidžia ilgesnį laiką kyboti
ant krūmų ir nenubyrėti iki vėlyvo
ru dens. Baltųjų serbentų derlingu-
mas kur kas didesnis nei juodųjų, tad
šių uogų nuo vieno krūmo galima
pri sirinkti gerokai daugiau. Šių krū -

mų pranašumas ir tas, kad ant jų nie -
ka da neįsitaiso serbentų erkės – pats
di džiausias juodųjų serbentų krūmų
ken kėjas. Baltieji serbentai turi to-
kią šak nų sistemą, jog jie nebijo
sausros ir vienodai gerai brandina
uogas tiek sau są, tiek lietingą vasa-
rą.

Gyvuoja posakis, kad anūkams
so dinami juodieji serbentai, vaikams
– raudonieji, o sau – baltieji. Ir išties
tiems, kurie jau turi anūkų, patys
nau dingiausi bus baltieji serbentai,
nes jie, neturėdami dažomųjų me-
džia gų, nesukelia alerginių reakcijų,
ge ri na kraujo sudėtį ir padeda vi sa -
ver čiam širdies darbui.

Baltuosiuose serbentuose esan-
tis vi ta minas C žmogaus organizme
vei kia kaip fermentinių procesų ska-
tintojas. Moksliniai tyrimai at sklei -
dė, kad serbentai pradeda skatinti
medžiagų apykaitos procesą jau po
1,5 valandos po jų suvalgymo.

Tai, kad baltuosiuose serbentuo -
se gausu vitamino E, daro juos be-
veik jau nystės eliksyru. Be to, ser-

bentai – pui ki priemonė nuo sklero-
zės, jie taip pat stabdo senėjimo pro-
cesus, saugo or ganizmą nuo laisvųjų
radikalų, ka ta raktos, gerina repro-
dukcinę organiz  mo funkciją. Jeigu
organizmui trūk sta vitamino E, odo-
je išryškėja se natvinės pigmentinės
dėmės. Ser ben tai gali padėti šį trū-
kumą įveikti.

Kasdien suvalgant vos šaukštą
bal tųjų serbentų galima gerokai su -

sti printi imunitetą ir ilgus metus iš -
sau goti sveikatą. Juos su šakelėmis
ga li ma susišaldyti žiemai.

Raudonieji serbentai

Jų gydomosios savybės labai pa -
na šios į baltųjų serbentų, tik jų uo-
gos yra rūgš tes nio skonio. Raudo-
nųjų rūgščiųjų veis lių serbentus val-
gome šviežius, ga lima konservuoti
su medumi, tik ne reikia jų virti. Juo-
se ypač daug pek tinų – medžiagų, ku-
rios skrandyje bei žarnyne išbrinks-
ta ir virsta pui  kiu toksinių medžiagų
sugėrėju. Be to, pektinai padeda ša-
linti iš organiz mo cholesterolio per-
teklių. Raudonų serbentų uogomis
gy domi spazminiai kolitai, jos skati-
na šlapimo rūgšties druskų šalinimą
iš organizmo. Liaudyje šios uogos
var tojamos prakaitavimui sukelti
karš čiuojant.

Parengta pagal 
,,Sveikata iš so do”

mŪSŲ STaLUI

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

Ar tiesa, kad jus vakar apvogė?
– Taip. Atėmė laikrodį ir pinigi-

nę.
– Tačiau juk jūs visada nešioja-

tės pistoletą.
– Dėkui Dievui, jie jo nerado.

* * *
Kameroje.
– Už ką pasodino?
– Tik iš dalies pavyko įgyvendin-

ti didžiausią gyvenimo svajonę.
– Kokią?
– Apiplėšti banką ir palikti ten

uošvienės pirštų antspaudus. Banką
apiplėšiau, na, o uošvienės apgauti
nepavyko.

* * *
– Vakar mane užpuolė plėšikas,

tačiau viskas baigėsi laimingai.
– Kaip tai?
– Jis mane apieškojo, išvertė

mano tuščias kišenes, atsiduso ir
davė du litus.

* * *
Žmona sako profesoriui:
– Man atrodo, kad į mūsų bib-

liotekos kambarį įsiveržė vagis.
Profesorius susidomėjęs:
– Įdomu, ką jis nori perskaity-

ti?

Bernardinai.lt

Atkelta iš 5 psl.
Šiokių tokių problemų sukelia

grei tai gendantys maisto produktai,
pvz., silkė ar kitokia žuvis. Ją galima
iš siųsti į pakuotes įdėjus sauso ledo,
ta čiau, perkant mažus kiekius, tai ga -
li būti brangoka. Vėlų rudenį ar žie -
mą žuvis per naktį paprastai pasie-
kia užsa kovą neatšilusi, jei siunčia-
ma grei tuoju paštu.

Kiek metų begyventume Ame -
rikoje, vis tiek smagu, kai tiek šven -
čių, tiek paprastą dieną ant savo sta -
lo galime padėti lietuviškos duo nos
riekę, ją užtepdami lietuvišku svies -

tu, pasikepti tikrų lietuviškų že mai -
tiškų blynų ar per kelias minutes
išsi virti lietuviškos sriubos. Dažnas
mū sų, eidamas į svečius, mielai nu si -
neš lietuviškų saldainių dėžutę ar
įspū dingą šakotį. Šiandien lietuviš-
kų mais to produktų Amerikoje yra
daug. Tiek mes, tiek lietuviškos par-
duo tuvės padarysime viską, kas įma -
no ma, kad jų netrūktų ant jūsų stalo,
ko kioje valstijoje begyventumėte.
Ska naus!

Angelė Kavakienė – ,,Food Depot
International” prezidentė.

Lietuviški maisto produktai: 
jei gyvenate ne Čikagoje

SPYGLIaI
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Prezidentė pasveikino JAV vadovą 
50-ojo jubiliejaus proga

Vilnius (ELTA) – Gimtadienio
išvakarėse Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė išsiuntė sveikinimą
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi-
dentui Barack Obama. JAV vadovas
savo penkiasdešimtąjį jubiliejų švęs
rugpjūčio 4-ąją.

,,Nuoširdžiai sveikinu Jus pen-
kiasdešimtojo jubiliejaus proga. Jums
ir Jūsų šeimai linkiu daug laimės ir
visokeriopos sėkmės, o Jungtinėms
Amerikos Valstijoms ir visiems Ame-

rikos žmonėms – ilgų gerovės ir kles-
tėjimo metų”, – rašoma Lietuvos va-
dovės sveikinimo laiške JAV prezi-
dentui.

Prezidentė D. Grybauskaitė ir
JAV prezidentas B. Obama yra susiti-
kę Jungtinių Tautų Generalinėje
Asamblėjoje New York, NATO viršū-
nių susitikime Lisabonoje ir Vidurio
Europos valstybių prezidentų susiti-
kime Varšuvoje. 

LIeTUVOS IR PaSaULIO NaUJIeNOS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Prasidėjusiame teisme H. Mubarak 
paneigė visus kaltinimus

Kairas (ELTA) – Buvęs Egipto
prezidentas Hosni Mubarak teismo
Kaire pradžios dieną paneigė visus
jam pateiktus kaltinimus, praneša
BBC. Buvęs Egipto prezidentas į teis-
mo salėje esančią kamerą atvyko
gulėdamas ligoninės lovoje su ratu-
kais, sukeldamas visų teismo proce-
so stebėtojų nuostabą. Teisme bus
nagrinėjamos H. Mubarak ir jo sūnų,
kurie taip pat paneigė jiems pateik-
tus kaltinimus, bei buvusio vidaus
reikalų ministro ir dar šešių parei-
gūnų bylos. H. Mubarak iš preziden-
to posto buvo nuverstas per vasario

mėnesį prasidėjusius masinius pro-
testus. Jam yra pateikti kaltinimai
dėl korupcijos ir nurodymo žudyti
protestuotojus. Jam gresia mirties
bausmė.

Apie 3 tūkst. kareivių ir policijos
pareigūnų buvo dislokuoti policijos
akademijoje, kur vyksta teismas.
Anksčiau buvo pranešta, kad teismas
vyks Kairo susirinkimo centre, ta-
čiau dėl saugumo sumetimų valdžia
nusprendė, kad bylų nagrinėjimo
vieta turėtų būti perkelta į policijos
akademijoje įrengtą teismo salę.

Irako gyventojai nori nutraukti JAV pajėgų 
buvimą šalyje

Japonijos Fukušima jėgainėje – didžiausias
radiacijos lygis

Tokijas (,,Interfax”/BNS) – Per
drebėjimą ir cunamį pavasarį smar-
kiai apgadintos Japonijos Fukušima
1-osios atominės elektrinės operatorė
bendrovė TEPCO paskelbė, kad virš
jėgainės užregistravo 10 tūkst. milisi-
vertų per valandą radiacijos lygį. Tai
– didžiausias rodiklis nuo nelaimės
kovo 11 dieną, praneša Japonijos
žiniasklaidos priemonės. TEPCO
apribojo prieigą prie taršos vietos ir
artimiausių statinių, patys darbinin-

kai, atlikę matavimus, gavo 4 milisi-
vertų radiacijos kiekį.

TEPCO mano, jog aukštą vamz-
džių radioaktyvumą sąlygojo tai, kad
kitą dieną po nelaimės jais buvo lei-
džiamas susikaupęs radioaktyvus
oras iš sugadinto pirmojo energeti-
nio bloko. Bendrovė-operatorė taip
pat pranešė apie aukštą 4 tūkst. mili-
sivertų radiacijos lygį vieno iš su-
griautų energetinių blokų viduje ir 1
tūkst. milisivertų išorėje.

Dubajus (,,Interfax”/BNS) – Dau-
giau kaip 2,5 mln. Irako piliečių pasi-
rašė kreipimąsi į šalies vyriausybę ir
parlamentą, reikalaudami, kad Irako
valdžia nutrauktų Amerikos kariuo-
menės buvimą šalyje, pranešė Irako
televizijos kanalas ,,Al Iraqiya”.

Kreipimesi į šalies politinę vado-
vybę sakoma: ,,Paklausykite visuo-
menės balso, ji reikalauja, kad Ame-

rikos pajėgos išeitų ir būtų atsisaky-
ta pratęsti jų buvimą  šalies teritori-
joje.”

Pagal strateginį Bagdado ir
Washington, DC susitarimą, JAV ka-
riuomenė turi palikti Iraką iki šių
metų gruodžio pabaigos, bet šalyje
toliau dirbs daug Amerikos karinių
patarėjų, kurie mokys Irako karei-
vius.

Pakistanas apribojo JAV diplomatų keliones šalyje
Washington, DC (ELTA) – JAV

ambasadorius Pakistane Cameron
Munter praėjusią savaitę buvo laiki-
nai sulaikytas Islamabado oro uoste,
kur jis ruošėsi skristi į Karačį. Pasak
valstybės departamento atstovo, C.
Munter neturėjo pažymėjimo, kurį Pa-
kistano valdžios nurodymu nuo šiol

privalės įsigyti visi JAV diplomatai.
Anot valstybės departamento

atstovo, Pakistano vyriausybė pra-
ėjusią savaitę pranešė JAV dėl kelio-
nių apribojimų. Paklaustas, dėl ko-
kių priežasčių buvo įvesti šie apribo-
jimai, atstovas patarė pasiteirauti
Pakistano vyriausybės. 

Italija ketina uždrausti viešumoje dėvėti burkas
Roma (ELTA) – Italijos parla-

mento komitetas priėmė įstatymo
projektą, kuris uždraustų moterims
viešumoje dėvėti veidus dengiančius
šydus, praneša BBC. Įstatymo projek-
tas, kurį remia ministro pirmininko
Silvio Berlusconi centro dešiniųjų
koalicija, uždraustų dėvėti burkas,
nikabus ar kitus veidą paslepiančius
galvos apdangalus. Parlamentas dėl

įstatymo projekto balsuos po vasaros
pertraukos. Belgija ir Prancūzija jau
uždraudė viešumoje nešioti visiškai
veidą paslepiančius šydus.

Jei įstatymas bus priimtas, pa-
žeidėjams gresia 150–300 eurų bauda
ir viešieji darbai. Bauda žmogui, ver-
čiančiam kitą dėvėti šydą, sieks 30
tūkst. eurų ir iki 12 mėnesių laisvės
atėmimo.

Oslo komunalinės tarnybos rugpjūčio 3 d., trečiadienio, rytą ėmėsi darbo, kad surinktų
tonas gėlių, kurias prie liuteronų katedros Norvegijos sostinėje padėjo miesto gyven-
tojai, norėdami pagerbti liepos 22-osios žudynių aukų atminimą. EPA-ELTA nuotr.

Rusija JAV rezoliuciją vadina nepavykusia 
viešųjų ryšių akcija

Maskva (ELTA) – Maskva rugp-
jūčio 1 d. užsipuolė JAV rezoliuciją,
kuria Rusija raginama ,,išvesti savo
okupacines pajėgas iš Abchazijos ir
Pietų Osetijos”, ir pavadino ją neap-
galvota ,,viešųjų ryšių akcija”.

JAV Senatas liepos 29 dieną vie-
ningai priėmė rezoliuciją, kuria Ru-
sija raginama gerbti Gruzijos terito-
rinę neliečiamybę ir atitraukti ka-

rius iš Abchazijos ir Pietų Osetijos.
,,Teiginiai, kad Rusija tariamai

‘okupavo’ Abchaziją ir Pietų Osetiją,
neturi nei faktinio, nei teisinio pag-
rindo,” – sakė Rusijos užsienio reika-
lų ministerijos atstovas. 

Gruzija teigiamai priėmė JAV
rezoliuciją ir tvirtino, kad dokumen-
tas padėjo ,,rimtą pagrindą ateities
veiksmams”. 

KAM nerimauja dėl Karaliaučiaus 
ginklavimosi

Vilnius (BNS) – Rusijos žiniask-
laidai pranešant, kad Karaliaučiaus
srityje iki metų pabaigos bus įkur-
dintos moderniausios rusiškos prieš-
lėktuvinės, priešraketinės gynybos
sistemos S-400, Lietuvos karšto ap-
saugos ministerija (KAM) teigia neri-
maujanti dėl šio regiono ginklavimo-
si ir pabrėžia, kad Lietuva turi skirti
ypatingą dėmesį savo gynybai.

Rusijos naujienų agentūra ,,In-
terfax”, remdamasi neoficialiais šal-
tiniais, rugpjūčio 2 d. pranešė, kad
šiame Rusijos regione atsiras dvi S-
400 baterijos, kurios turėtų užtikrinti

oro erdvės apsaugą pasienyje su
Lenkija ir Lietuva.

,,BNS šiuo atveju remiasi neofi-
cialia informacija, tačiau jeigu ji pa-
sitvirtintų, kreiptumės į Rusiją ofici-
alaus paaiškinimo. Prisiminkime,
kad Lisabonos deklaracijoje NATO ir
Rusija pabrėžė, kad viena kitos
nemato priešininkėmis, nors Rusijos
karinėje doktrinoje išlieka neigia-
mas NATO vertinimas”, – komentavo
KAM Euroatlantinio bendradarbia-
vimo departamento direktorius Vai-
dotas Urbelis.

Baltarusijoje ir Rusijoje išduota gerokai 
daugiau vizų nei pernai 

Vilnius (BNS) – Per pirmąjį šių
metų pusmetį Lietuvos diplomatinių
atstovybių Baltarusijoje pareigūnai
išdavė 59 proc., o Rusijoje – 20 proc.
daugiau vizų nei per tą patį laikotar-
pį pernai, teigia Užsienio reikalų
ministerija (URM). URM teigimu, šių
metų pradžioje atsižvelgiant į augan-
tį vizų poreikį buvo sustiprinti atsto-
vybių konsuliniai padaliniai kaimy-
ninėse valstybėse, pirmiausia amba-
sadoje Minske – čia išduodama dau-

giausia vizų iš visų šalies diplomati-
nių atstovybių. Antra pagal išduotų
vizų skaičių yra Lietuvos ambasada
Maskvoje. Iš viso per pastaruosius
keturis mėnesius diplomatinėse ats-
tovybėse Rusijoje išduota daugiau
kaip 64 tūkst., Baltarusijoje – dau-
giau kaip 60 tūkst. vizų.

Liepą sumažėjusį vizų skaičių,
diplomatų teigimu, galėjo lemti sun-
kėjanti Baltarusijos gyventojų eko-
nominė padėtis.

Varėna sieks tapti kurortine vietove
Vilnius (BNS) – Miškais ir etno-

grafiniais kaimais garsėjančio Varė-
nos rajono Dzūkijoje valdžia pasiry-
žusi siekti kurortinės teritorijos sta-
tuso, sako rajono meras Elvinas Jan-
kevičius. ,,Mes sieksime kurortinės
teritorijos statuso. Pas mus yra pa-

lanki terpė vystyti turizmą, mūsų
teritorija labai miškinga ir turtinga
gamtos atžvilgiu, didžiulis etnokul-
tūros paveldas, taip pat M. K. Čiurlio-
nio gimtinė. Yra gilios tradicijos, be
to, mūsų rajone yra Dzūkijos nacio-
nalinis parkas”, – sakė meras.
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VeRSLO NaUJIeNOS

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

Lietuvos darbo biržos 2011 m.
liepos pradžios duomenimis, šalyje
šiuo metu yra registruota 227,6 tūkst.
bedarbių. Iš jų 25,3 tūkst. turi aukš-
tąjį išsilavinimą. Pirmąjį šių metų
ketvirtį tokių buvo 29,1 tūkst. Anot
darbuotojų paieška užsiimančių įmo-
nių atstovų, mažėjantis bedarbių su
aukštuoju išsilavinimu procentas –
tai ženklas, kad darbo rinka pamažu
atsigauna. 

* * *
Lietuvos Finansų ministerijai

pavaldi Valstybinė mokesčių inspek-
cija (VMI) praneša, kad vykdant
struktūrines pertvarkas šiemet bus
atleista apie 100 darbuotojų – galuti-
nis skaičius bus žinomas spalio pra-
džioje. Numatyta, kad šiemet mokes-
čių administravimui bus panaudota
80 mln. Lt mažiau nei 2008 metais:
VMI asignavimai 2008 m. sudarė
244,731 mln. Lt, o šiemet – 164,641
mln. Lt. Iš viso nuo 2008 metų iki šių
metų VMI darbuotojų skaičius suma-
žėjo 460 žmonių – iki 3,500. 

* * *
Liepos mėnesį AB ,,Klaipėdos

nafta” į tanklaivius perkrovė 614
tūkst. tonų naftos produktų, 2 proc.
mažiau nei 2010 metų liepą, kai buvo
perkrauta 629 tūkst. tonų naftos pro-
duktų. Į terminalo talpyklas šių me-
tų liepą bendrovė perkrovė 624 tūkst.
tonų naftos produktų, 12 proc. dau-
giau nei 2010 metų liepą (555 tūkst.
tonų). Bendrovės pajamos šiemetinę
liepą buvo 9,7 mln. litų (2,8 mln.
eurų) – 18 proc. didesnės nei pernai
per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu ben-
drovės pajamos per 2011 m. septynis
mėnesius išaugo iki 90,2 mln. litų
(26,1 mln. eurų) – 25 proc. didesnės
nei pernai per tą patį laikotarpį (2010
m. septynis mėnesius – 72,1 mln. litų
(20,9 mln. eurų). 

* * *
Nuo šiol internetu galima įsteig-

ti uždarąją akcinę bendrovę, turinčią
neribotą skaičių steigėjų, esančių bet
kuriame pasaulio krašte. Lietuvos
Registrų centras praneša, kad re-
gistruojantiems naujas įmones inter-
netu taip pat nebeliko reikalavimo
verslą steigti tik steigėjui nuosavy-
bės teise priklausančiose patalpose.
Šiuo metu bet kuris nekilnojamojo
turto savininkas gali internetu duoti
sutikimą steigiamos įmonės buvei-
nės įsikūrimui jo valdose. Visi įmo-
nių steigimo ir sutikimo naudoti pa-
talpas steigiamos įmonės buveinei
veiksmai atliekami Registrų centro
savitarnos sistemoje adresu www.
registrucentras.lt/savitarna/. Įmo-

nės steigimo dokumentus elektroni-
niu parašu steigėjai taip pat pasirašo
internetu, t. y. būdami bet kurioje ša-
lies ar pasaulio vietoje. Be verslo įmo-
nių steigimo, į elektroninę erdvę ža-
dama perkelti ir nevyriausybinių or-
ganizacijų steigimą bei registravimą.

* * *
Rugpjūčio 1 d. veiklą oficialiai

pradėjo naujoji bendrovė ,,Lietuvos
energija”, įsteigta sujungus anksčiau
veikusias AB ,,Lietuvos energija” ir
AB Lietuvos elektrinę. Šių dviejų
bendrovių jungimas užbaigė gamy-
bos bloko formavimo procesą. Nau-
joji bendrovė galutinai perėmė visą
sujungiamų įmonių turtą, teises ir
pareigas. Joje šiandien dirba 501 dar-
buotojas. Tarp svarbiausių ,,Lietuvos
energijos” projektų – 9-ojo bloko sta-
tyba. Šiuo metu jau atlikta daugiau
kaip 90 proc. statybos projekto darbų.
Artimiausiu metu numatoma pradėti
bloko įrengimų bandymų ir derini-
mo etapą. Planuojama, kad ,,Lietuvos
energijos” akcijomis biržoje bus pra-
dėta prekiauti nuo šio rugsėjo. 

* * *
AB ,,Utenos trikotažas” pardavi-

mai antrąjį šių metų ketvirtį sudarė
14,1 mln. Lt (4,1 mln. EUR) ir buvo
10,4 proc. mažesni palyginti su 2010-
ųjų tuo pačiu laikotarpiu. Nuo metų
pradžios pardavimai siekė 29,1 mln.
Lt.(8,4 mln. EUR) ir buvo 3,4 proc.
mažesni nei prieš metus. Pasak ,,Ute-
nos trikotažo” generalinio direkto-
riaus Nerijaus Vilūno, bene didžiau-
sią įtaką bendrovės rezultatams tu-
rėjo medvilnės žaliavos kainos augi-
mas. Nuo praėjusių metų vidurio iki
rekordinių aukštumų brangusi med-
vilnės žaliava lėmė ženkliai išau-
gusią iš medvilnės gaminamų drabu-
žių savikainą.

* * *
Europos Sąjungos statistikos

agentūros „Eurostat” duomenimis,
šių metų birželį, palyginti su geguže,
gamintojų kainos tiek euro zonoje,
tiek ES išliko ramios. Gegužę jos su-
mažėjo 0,2 proc., o visoje ES – 0,3 pro-
cento. Šių metų birželį, palyginti su
tuo pačiu 2010 m. mėnesiu, gaminto-
jų kainos euro zonoje padidėjo 5,9
proc., o ES – 6,9 proc. Lietuvoje bir-
želį, palyginti su ankstesniu mėne-
siu, gamintojų kainos nepakito, o per
metus padidėjo 9,2 proc. Turimais ES
valstybių narių duomenimis, labiau-
siai gamintojų kainos šiuo laiko-
tarpiu padidėjo Latvijoje (1,3 proc.),
Kipre ir Rumunijoje (po 0,6 proc.), o
labiausiai sumažėjo Airijoje (-1,2
proc.), Danijoje, Vengrijoje (-0,7 proc.).

JAV Atstovų rūmai, likus vos
dienai iki galimo nemokumo, pa-
tvirtino siūlymą padidinti didžiau-
sios pasaulio ekonomikos skolos
mažiausiai 2,1 trln. JAV dol., o fede-
ralines išlaidas sumažinti bent 2,4
trln. JAV dol. Už siūlymą balsavo 269
Atstovų rūmų nariai, prieš – 161. Jei
skolinimosi riba nebūtų padidinta,
JAV jau rugpjūčio antrą pasiektų
dabar nustatytas 14,3 trln. JAV dol.
lubas. Šį sprendimą dar turi patvir-
tinti ir JAV Senatas. 

* * *
JAV vartotojų išlaidos birželį,

palyginti su balandžiu, smuko 0,2
proc. – pirmą kartą per dvejus metus,
pranešė JAV Prekybos departamen-
tas. Analitikai spėjo, kad išlaidos per
mėnesį padidės 0,1 procento. Pasak
žinovų, išlaidos neauga dėl aukšto
nedarbo lygio ir lėčiau nei vartojimo
kainos augančio darbo užmokesčio.
Darbo užmokestis birželio mėnesį
ūgtelėjo 0,1 proc., o santaupų norma
sustiprėjo nuo 5 proc. balandį iki 5,4
procento. Bazinė mėnesio infliacija,
apskaičiuota neatsižvelgiant į kuro
ir maisto kainas, birželį, kaip ir ge-
gužę, siekė 0,3 procento. Metinė in-
fliacija, Darbo departamento pas-
kelbtais duomenimis, sudarė 3,6 proc.,
o metinė bazinė infliacija – 1,6 proc.

* * *
Rusijos naftos perdirbimo įmo-

nės per septynis šių metų mėnesius
gavo 146,138 mln. tonų žaliavos – 4,7
proc. daugiau nei pernai tuo pat me-
tu, pranešė Rusijos energetikos mi-
nisterija, remdamasi išankstiniais
duomenimis. Liepą tiekimas siekė
21,876 mln. tonų. Susivienijimo ,,Ros-
neft” naftos perdirbimo įmonės Rusi-
joje šiemet sulaukė 29,211 mln. tonų
(praėjusį mėnesį – 4,582 mln.), ,,LU-
Koil” – 26,404 mln. tonų (3,981 mln.),
,,Gazprom neft” – 18,058 mln. tonų
(2,912 mln.), TNK-BP – 14,06 mln.
tonų (2,048 mln.), ,,Surgutneftegaz” –
12,38 mln. tonų (1,8 mln.) žaliavos. 

* * *
Bankininkystės milžinė HSBC

rugpjūčio 2 d. pranešė ketinanti iki
2014 metų pasamdyti 15 tūkst. naujų
darbuotojų, siekiant plėstis sparčiai
augančiose besivystančiose rinkose.
Pirmąjį šių metų pusmetį bankas
Azijoje jau sukūrė 3 tūkst. naujų dar-
bo vietų. Tuo tarpu dieną prieš ban-
kas pranešė, jog iki 2013 metų visame
pasaulyje atleis iki 30 tūkst. darbuo-
tojų. Pirmiausia bus atleista 5 tūkst.
darbuotojų JAV, Didžiojoje Britani-

joje, Prancūzijoje, Lotynų Amerikoje
ir Artimuosiuose Rytuose. HSBC pra-
dėjo veikti 1865 metais Honkonge ir
Šanchajuje, jo akcijomis prekiauja-
ma Londono ir Honkongo biržose.

* * *
Lenkijos darbo agentūros pir-

mąjį pusmetį užregistravo 403,5
tūkst. darbo pasiūlymų, arba 26 proc.
mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu per-
nai, pranešė šalies Darbo ministeri-
ja. Šis skaičius yra mažiausias nuo
2003 metų. Viena iš tokio smukimo
priežasčių gali būti ta, kad pagal nau-
jus įstatymus, darbdaviai privalo
raštu pateikti agentūroms darbo pa-
siūlymą; anksčiau pakakdavo elek-
troninės žinutės arba telefono skam-
bučio, sakoma dienraštyje. Taip pat
sumažėjo užimtumas kai kuriose sri-
tyse, tokiose kaip transporto ir staty-
bų. Jei tai tęsis, nedarbo lygis Len-
kijoje gali viršyti 2011 m. biudžete
numatytus 10,9 proc. 

* * *
Japonijos automobilių gaminto-

jos „Toyota Motor” grynasis pelnas
balandžio-birželio mėnesiais krito 99
proc. iki 1,16 mlrd. jenų (14,9 mln.
JAV dol.). Pasak įmonės, pelno smu-
kimą lėmė kovo mėnesį šalį sukrėtu-
sios gaivalinės nelaimės, dėl kurių
sutriko gamyba. Veiklos nuostoliai
praėjusį ketvirtį sudarė 108 mlrd.
jenų, tuo tarpu metais anksčiau veik-
los pelnas sudarė 211,6 mlrd. jenų.
„Toyota” galvoja, kad gamyba visiš-
kai atsigaus iki metų pabaigos.
Balandžio-birželio mėnesiais „Toyo-
ta” pardavė 292 tūkst. transporto
priemonių, 208 tūkst. mažiau negu
tuo pat laikotarpiu metais anksčiau.
Tačiau įmonė padidino šių finansi-
nių metų grynojo pelno numatytą
rezultatą 39 proc. – nuo birželį prog-
nozuotų 280 mlrd. jenų iki 390 mlrd.
jenų.

* * *
Dvi įtakingiausios vertinimo

agentūros patvirtino JAV skolinimo-
si įvertinimą po to, kai Washington
pavyko paskutinę minutę susitarti
dėl skolos limito padidinimo, tačiau
tikimybė, kad įvertinimas ateityje
gali būti sumažintas, išlieka. ,,Moo-
dy’s Investors Service” ir ,,Fitch Ra-
tings” išsaugojo dabartinį JAV skoli-
nimosi įvertinimo lygį, bet pareiškė,
kad vyriausybė privalo imtis būtinų
papildomų priemonių biudžeto defi-
citui sumažinti tam, kad būtų išsau-
gotas aukščiausiasis įvertinimas.

Statybos srityje artimiausiais mėne-
siais 32 proc. įmonių vadovų numato sta-
tybos darbų užsakymų daugėjimą, 15
proc. – mažėjimą. Lietuvos Statistikos
departamento duomenimis, sumažėjo
įmonių vadovų, ketinančių didinti dar-
buotojų skaičių. Tai padaryti žada 28
proc. įmonių vadovų (prieš mėnesį – 43
proc.), 14 proc. žada darbuotojų skaičių
mažinti. Kainų didėjimą statybos srityje
artimiausiu metu numato 40 proc. įmo-
nių vadovų, 5 proc. žada kainų mažėjimą.
Tačiau darbų apimtis liepos mėn. šiek tiek
padidėjo. 

Didžiausias pasaulyje greitojo mais-
to restoranų tinklas ,,McDonald’s” užsi-
mojo kasdien Kinijoje atidaryti po naują
restoraną ir taip aplenkti varžovus.
,,McDonald’s” tikisi įveikti varžovę ,,Yum!
Brands” ir užimti pirmaujančią vietą
didžiausios Azijos ekonomikos rinkoje,
kurioje greitajam maistui išleidžiamų
pinigų sumos sparčiai auga. Iki 2013 m.
,,McDonald’s” užkandinių skaičių Kinijoje
planuojama padidinti nuo 1,300 iki 2,000.
,,McDonald’s” šiemet Kinijoje ketina
įdarbinti 50,000 naujų darbuotojų, iš jų
1,000 – aukštąjį išsilavinimą turinčių spe-
cialistų, iš kurių bus ugdomi nauji tinklo
vadybininkai. 
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Atkelta iš 2 psl.
Apie lituanistinį švietimą Len-

kijoje pranešimą skaitė Vysk. An-
tano Baranausko fondo ,,Lietuvių
namai” Seinuose tarybos pirminin-
kas, buvęs PLB valdybos narys P.
Maksimavičius. Po tautinių mažumų
švietimo reformos Lenkijoje, kuri
buvo įvykdyta  prieš dešimt metų, ša-
lies švietimo sistema atrodo taip: iki-
mokyklinis ugdymas – 6 metų vaikai,
pradinė mokykla – nuo 7 iki 12 metų,
gimnazija – nuo 13 iki 15 metų, vidu-
rinė mokykla – nuo 16 iki 18 metų.
Lenkijoje gimnazija neturi vidurinės
mokyklos statuso. Lenkų mokyklos
Lietuvoje pradėjo organizuotis tuoj
po Antrojo pasaulinio karo, t. y.
1946–1947 metas, o lietuviškos mo-
kyklos Seinų, Punsko krašte įsisteigė
1952 m., tuo metu jose mokėsi 160 mo-
kinių. Tuo pat metu lenkiškose mo-
kyklose buvo pradėtas lietuvių kal-
bos, kaip neprivalomo dalyko, moky-
mas, kurio siekė 360 mokinių. ,,Tai
yra labai svarbus, esminis dalykas.
Jeigu kalbame apie Lenkijos lietuvių
švietimą, dėl politinių sumetimų bu-
vo sumanyta, jog, norint  stabdyti lie-
tuviškų mokyklų steigimąsi Seinų,
Punsko krašte, lietuvių kalbos dėsty-
mas lenkiškose mokyklose turėtų
būti neprivalomas dalykas.” Lietu-
vių kalbos, kaip dalyko, mokymo ly-
gis buvo gana prastas, nes per tris
savaitinio kalbos mokymo valandas
nebuvo įmanoma išmokyti taisyklin-
gai rašyti, gerai skaityti ir t. t. Il-
gainiui lietuviškų mokyklų skaičius
išaugo iki 9, 15-oje lenkiškų mokyklų
buvo dėstoma lietuvių kalba kaip
neprivalomas dalykas. 1956 m. susi-
kūrė vienintelė vidurinė mokykla – da-
bartinis Kovo 11-osios licėjus Punske.

1999 m. vykusi švietimo reforma
Lenkijoje perorganizavo visas lietu-
viškas mokyklas: 5 iš aštuonmečių
buvo paverstos šešiametėmis, 2 – tri-
metėmis, 1 uždaryta, o dvejose mo-
kyklose kai kurie dalykai lietuviškų
ir lenkiškų klasių mokiniams pra-
dėti dėstyti bendrai, aišku – lenkų
kalba. 

1997 metais buvo įkurtos trys
svarbios bendradarbiavimo institu-
cijos: Lietuvos ir Lenkijos Parlamen-
tų asamblėja, Prezidentų konsultaci-
nis komitetas ir abiejų šalių vyriau-
sybių bendradarbiavimo taryba. Tos

institucijos darbą pradėjo prieš pu-
santrų metų prieš reformą. Tai Len-
kijos lietuvių švietimo neišsaugojo.
Asamblėjose Lenkijos lietuviai daly-
vaudavo dažnai. ,,Aišku, buvo įvairių
niuansų, kai, tarkime, susirinkdavo
asamblėjos komitetai ir du trečdaliai
narių buvo lenkai, nes Lietuvos dele-
gacijos sudėtyje labai dažnai daly-
vaudavo Valdemar Tomaševski ar
Jan Mincevič, ar Artur Plokšto (visi
trys Lietuvos politikai – Red.), kar-
tais jie net ir vadovaudavo toms sesi-
joms.”

Nuo 1996 m. sausio 1 d. mokyklų
finansavimas Lenkijoje buvo perduo-
tas vietos savivaldybėmis. Mokyklų
darbas priklausė ne tik nuo savival-
dybės turimų lėšų, bet ir nuo jų poli-
tinio, tautinio nusiteikimo. Tai nulė-
mė, kad Punsko savivaldybėje lietu-
viškosios mokyklos vis dar vis egzis-
tuoja. Lenkijoje mokyklų finansavi-
mas ateina iš dviejų šaltinių: moki-
nio krepšelio, likusią dalį prideda
savivaldybė.

Vadovėlių padėtis taip pat yra
kritiška. Ikimokyklinio amžiaus ug-
dyme – mokytojų, vadovų ar pratybų
sąsiuvinių nėra; integruoto amžiaus
– vadovėlių, pratybų, sąsiuvinių nė-
ra; pagrindinės mokyklos ketvirtoje
klasėje – lietuvių kalbos ir Lietuvos
geografijos vadovėliai; penktoje ir
šeštoje klasėse – lietuvių kalbos, Lie-
tuvos geografijos ir Lietuvos istori-
jos; pirmoje gimnazijos klasėje yra
tik vienas vadovėlis –  lietuvių kal-
bos; antroje – nė vieno; trečioje – lie-
tuvių kalbos, istorijos ir Lietuvos
geografijos. Licėjaus vidurinėje mo-
kykloje visoms trims klasėms yra tik
po vieną vadovėlį, visi kiti yra lenkų
kalba. ,,Šių metų pradžioje Lenkijos
Lietuvių Bendruomenė iš Lenkijos
švietimo ministerijos sulaukė žinios,
kad artimiausiu metu Lenkijos lietu-
vių mokykloms ketinama jau nebe-
rengti vadovėlių popierinių vari-
antų, o tik elektronines jų versijas.

Ką tai reiškia, galime visi pamąsty-
ti”, – sakė P. Maksimavičius.

Po 1999 m. Lenkijos švietimo re-
formos 50 proc. lietuviškų švietimo
įstaigų buvo uždarytos. Šiuo metu
lietuviškos mokyklos veikia tik Puns-
ko savivaldybėje. Lietuviškose mo-
kyklose Lenkijoje visos mokymo pro-
gramos, egzaminai, dokumentacija
yra tvarkomi lenkų kalba, jokių
išimčių nėra. Pasak P. Maksimavi-
čiaus: ,,Jeigu artimiausiu metu ne-
bus užtikrintas pakankamas finan-
savimas, gali likti tiktai dvi lietu-
viškos mokyklos, dar galbūt lietuviš-
ka mokykla Seinuose, jeigu Lietuva
ir toliau ją šiek tiek rems. Jums iš
tiesų būtų didžiulis prašymas: jeigu
įmanoma, o manau, kad tai yra įma-
noma, priim[kite] bet kokią rezoliu-
ciją, raginančią spręsti tuos finan-
sinius klausimus. Kaip matote, lieka
trys mokyklos. Galima dar dvi išsau-
goti, penkios liktų. Padarykime vis-
ką, kad jos išliktų, nes netrukus ne-
bus apie ką kalbėti.”

Paskutinį pranešimą skaitė LR
Seimo narys Gintaras Songaila, ku-
ris yra Informacinės visuomeninės
plėtros komiteto narys, taip pat LR
Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo
ir Senato asamblėjos narys. G. Son-
gaila į Lietuvos Švietimo įstatymą
pažvelgė iš vyraujančios politinės
pusės. Jo nuomone, orios laikysenos
santykiuose su Lenkija nebuvo: ,,Vi-
są laiką buvo linksėjimas galva,
žadėjimas ir nesigilinimas, kokybiš-
kas dialogas nevyko. Jis, aišku, ne-
vyksta ir dabar, bet bent yra prie-
laidų kalbėti apie kokius nors pasi-
tikėjimo pagrindus.” G. Songaila
paminėjo internete įkurtą ,,Face-
book” grupę ,,Autonomia dla wilen-
szczyzny”, kur galima pamatyti būsi-
mosios Rytų Lietuvos autonomijos
žemėlapius. Ten sakoma, ,,kad nėra
klausimo, bus ar nebus ta autonomi-
ja, yra klausimas – kada tai bus”. Tai
ta pati grupė, kuri rinko viso pasau-
lio lenkų parašus prieš naują Lietu-
vos Švietimo įstatymą. Tai tie patys
asmenys, kai kurie iš jų net dirba
Lietuvos radijuje ir televizijoje, yra
gana gerai žinomi. Laiškuose JAV
Kongresui buvo prašoma, kad šie vei-
kėjai būtų priimti JAV Kongrese, kur
jie galėtų išdėstyti, kaip skriaudžia-
mi lenkai Lietuvoje. Dabar Lenkijoje
yra organizuojami piketai prie kon-
sulatų ir prie Lietuvos ambasados,
aiškinant apie neva egzistuojančią
lenkų diskriminaciją Lietuvoje. Lie-
tuvos balsas Lenkijos žiniasklaidoje
nėra girdimas, nes Lietuva pati pri-
pratino negirdėti Lietuvos balso,
sakė LR Seimo narys. Prieš dvejus
metus vykusioje Asamblėjoje šiais
klausimais vyko diskusija, tačiau
Lietuvos žiniasklaidai tai nebuvo
įdomu. 

G. Songaila tęsė: ,,Abi pusės
išreiškė savo pretenzijas, Lietuvos
pusė sutiko, kad į bendrą dokumentą
būtų įrašytos visos pretenzijos ir kad
būtų kalbama apie tai, jog ieškosime
būdų sprendžiant tuos dalykus. Len-
kijos pusė pasakė: ne, mūsų pretenzi-
jos tegu būna įrašytos, o Lietuvos
pretenzijas mes atsisakome įrašyti.
Asamblėjos vadovas iš Lietuvos pu-

sės pasakė, jog tokiu atveju nebus
jokio dokumento. Lenkijos delegacija
išvažiavo. Visoje Lenkijos žiniask-
laidoje buvo paskelbta, kad Lenkijos
delegacija trenkė durimis, nes lietu-
viai nesutiko su kažkokiomis preten-
zijomis ir t. t. Manau būtų labai svar-
bu, kad Asamblėja įvyktų.” 

Jau prieš 20 metų vyko panašios
intrigos, kur jautėsi Kremliaus ran-
ka, dabar ta Kremliaus ranka veikia
jau ir per Varšuvą. ,,Iš Lenkijos į
Pietryčių Lietuvos mokyklas važiuo-
ja valstybės institucijų ar ne valsty-
bės institucijų finansuojami emisa-
rai ir moko, kad šis kraštas neteisėtai
buvo prijungtas prie Lietuvos ir kad
tai Ribbentropo-Molotovo pasekmė ir
panašiai. Mes susiduriame su pana-
šia problema, kaip ir su Rusija, ku-
riai irgi atrodo, kad nebuvo jokios
okupacijos. Dėl to ir kyla visos tos po-
litinės problemos”, – sakė G. Songai-
la.

* * *
Išklausiusi pranešimus ir atsa-

kymus į klausimus, Komisija priėmė
rezoliuciją, skirtą LR Vyriausybei.
Rezoliucijoje išreikštas susirūpini-
mas, kad per pastaruosius 10 metų
Punsko ir Seinų krašte buvo uždary-
ta 50 proc. mokyklų, kad artimiausiu
metu dėl nepakankamo finansavimo
planuojama uždaryti dar 3 lietuviš-
kas mokyklas. Todėl ,,Komisija ragi-
na Lietuvos Respublikos Vyriausybę
kreiptis į Lenkijos Respublikos Vy-
riausybę, kad būtų užtikrinamas lie-
tuviškų mokyklų Lenkijoje finansa-
vimas bei vadovėlių lietuvių kalba
leidyba.” Rezoliuciją pasirašė Komi-
sijos pirmininkai Paulius Saudargas
ir Vytas Maciūnas.

* * *
Straipsnį užbaigiant norisi pri-

minti puikią lietuvišką patarlę: kur
du pešasi, trečias laimi. Kas tas tre-
čias, nesunku atspėti. Stojant į NATO
buvo ratifikuotos sienos tarp Lenki-
jos ir Lietuvos, abu kraštai yra stra-
teginiai NATO partneriai. Kodėl iš
naujo keliami šie klausimai ir erzi-
nami žmonės? Lietuvoje lenkų tau-
tinė mažuma turi net savo politinę
partiją, kuri kovoja už Lenkijos kraš-
to interesus. Turbūt mažai yra vals-
tybių, kuriose egzistuotų tautinių
mažumų politinės partijos. JAV am-
basadorė Lietuvai Anne E. Derse
aiškiai pabrėžė, kad tai – Europos
Sąjungos reikalas. Galima daryti
išvadą, kad JAV administracija į šį
reikalą nesikiš. Taip ir turėtų būti.

Komisija Rytų Lietuvos švietimo
klausimus kėlė daugelyje savo posė-
džių, visuose pranešimus darė, siūlė
rezoliucijas Vilnijos draugijos pirmi-
ninkas dr. Kazimieras Garšva. Ko-
misija aplankė Rytų Lietuvos lietu-
viškas mokyklas, buvo susitikusi su
visų lietuviškų mokyklų direkto-
riais. Problemos buvo aiškios, tačiau
taip pat supratome, kad gyventojų
integracija nėra lengvas procesas,
ilgokai trunkantis. Siūlyčiau Komi-
sijai ir toliau domėtis tautinių ma-
žumų švietimo reikalais ir savo po-
sėdžiuose nuolatos juos gvildenti,
ypač kai Komisijoje yra Irena Gaspe-
ravičiūtė, Lenkijos Lietuvių Bend-
ruomenės atstovė, galinti ir esanti
pajėgi šiuo klausimu patarti. Yra bū-
tinas nuoširdesnis dialogas tarp Lie-
tuvos ir Lenkijos, bet jį galima plėtoti
tik turint tikslią informaciją.

Liūda Rugienienė – buvusi LR
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės
komisijos pirmininkė, PLB seimo na-
rė.

Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje ir Lenkijoje

Siūlyčiau [LR Seimo ir PLB] Komisijai ir toliau domėtis tautinių
mažumų švietimo reikalais ir savo posėdžiuose nuolatos juos
gvildenti (...). Yra būtinas nuoširdesnis dialogas tarp Lietuvos ir
Lenkijos, bet jį galima plėtoti tik turint tikslią informaciją.
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Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLĖS,�PROSTATOS�
gYDYMAS�BEI�CHIRURgIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOgAS�–�ŠIRDIES��LIgOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIgŲ�gYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIgOS�–�CHIRURgIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�gYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�gYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�gYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

SkELBImŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Karališku laivu
Viduržemio jūra!

STASė E. SEmėnIEnė
Nr. 12

www.draugas.org

Iki pat šių dienų ji yra žavumo,
elegancijos, ma dingumo, grakštumo,
puošnumo  bei malonios asmenybės,
ką amerikiečiai įvardijo kaip  „icon”
(ir ne vien  amerikiečiai), pavyzdys.
Štai Lon do ne, Anglijoje, Victoria and
Albert mu ziejus šiuo metu turi šau-
nią parodą apie ją. Kilmingų asmenų
stebėtojai mė gaujasi šių dienų nau-
jie nomis Monaco kunigaikštystėje.

Išsiilgę monakiečiai apgailestau-
ja, jog nuo pat princesės mirties – be -
veik tris dešimtmečius – jie laukia
pasirodant naujos „first lady”, prin-
ce sės, išsvajotos gražuolės, žavingu-
mo įsikūnijimo. Ir voila!

Neteisėti vaikai?!

Princas Albert užėmė tėvo palik-
tą sostą 2005 metų liepą, tuojau po
savo tėvo princo Rainier III mirties,
kuris buvo sąžiningas, tiesus, atviras
žmogus, daug pagerinęs savo valdo-
moje kunigaikštystėje. Jis iš snau-
džian čio, jei ne visai užmigusio Vi -
dur  žemio gražaus uosto pastatė mo -
kes čių prieglaudą turtingiesiems ir
blizgantį finansinį centrą.

Tais pačiais metais jo įpėdinis
Albert prisipažino turįs nesantuoki -
nį sūnų, vardu  Alexandre, kurio mo -
tina yra buvusi lėktuvo patarnauto-
ja. Po vienerių metų jis vėl atskleidė
pas laptį turįs ir amerikietę dukterį,
var du Jazmin Grace Grimaldi (Al-
bert yra Grimaldi dinastijos), šiuo
metu paauglę, gimusią amerikietei iš
Cali fornia valstijos. Tačiau nė vienas
iš mi nimų vaikų neturi jokių teisių į
Monaco sostą, nes jie abu nėra teisėti
vaikai. Ar tai neskamba kaip pikan-
tiška XX–XXI a. meilės istorija iš ro -
mano puslapių?!

Ruošiasi princesės pareigoms

Iš princo rūmų ateidavo žinios,
jog Charlene per visus tuos ilgus su
princu draugavimo metus labai rim-
tai ruošiasi būsimoms princesės pa-
reigoms, įveikdama būsimą kilmin -
gumo įtampą bei sunkias pareigas.
Prin  co rūmų spaudos atstovai pri-
pažįsta, jog Charlene Wittstock yra
žy mus asmuo, garsenybė, o mona-
kie  čiai stengiasi jos atvaizdą nukalti
beveik panašų į „jaunesnės Grace
Kelly” skulptūros modelį.

Prailgo princo viengungystė

Albert ilgametė viengungystė

taip nuvylė karalystės parlamentą,
jog, pagaliau 2002 metais buvo pa -
keista šalies konstitucija, leidžianti
vienam jo vyresnės sesers princesės
Caroline sū nui užimti Monaco sostą,
jei Albert niekada neturėtų teisėto
įpėdinio. To kiu būdu princas Andrea
yra antras pagal eilę į Monaco sostą,
jei Albert santuokoje neturėtų įpė-
dinio. Princo  Albert seserų – Caroli -
ne ir jauniausios trijų Rainier ir Gra -
ce vaikų prin cesės Stephanie – mei-
lės nuotykiai ilgai buvo skandalinga
me džiaga sensacijas gaudantiems
bulva riniams laikraščiams, o kara-
liškos kil mės asmenų stebėtojams –
kartus pasipiktinimas.

Žavusis senamiestis

Įsėdę iš milžino „Queen Mary 2”
laivo į mažus dviaukščius motori-
nius laivelius, talpinančius gal 70–80
„dūšių” kiekviename, pasiekėme
egzotišką Monaco krantą. Nors šias
eilutes čia rašanti jau porą kartą
turėjo laimės žavėtis šiuo garsiuoju
turistų mėgstamu kurortu, tačiau vis
viena su didžiausiu malonumu išsi-
barstėme po gražų bei įdomų Mona-
co senamiestį. Senoviška, bet neišse-
kusi širdis – šios šalies gyvybės šalti-
nis tebetiksi puikia tvarka bei spal-
vingumu, darbščių piliečių triūsu ir
įgimta meile prižiūrimose siaurutė-
se, romantika kvepiančiose gatvelė-
se. O jose glaudžiasi, tarsi paslaptin-
gas la birintas, skliautuoti praėjimai,
gėly nai, egzotiškų žiedų nuberti krū-
mai ar tiktai žaliuojantys krūmokš-
niai, rūpestingai apkarpyti, kad ne-
darytų gėdos iš abiejų pusių eilėmis
nusitęsusiems šimtmečių senumo
viduramžių statybos puikiems pas-
tatams. O gam ta nepašykštėjo – čia
daug jau kių aikštelių ir net Šv.
Martyno par kas, žvelgiąs į „lazurko”
(nuolat gir dėtas bei vartotas žodis
Lietuvoje) mėlynumo Viduržemio
jūrą. Tas dai lus par kelis linksmina
praeivius švelnia trykštančių fonta-
nų „muzika”, o aukš tų, lieknų pušų
siunčiamas kvapas, tyras bei sveikas
oras nuskraidina į prisiminimus ne
tik Palangoje, bet ir arčiau Kauno –
Kačerginėje ir Kulautuvoje. O akis
džiugina žalvari nės (bronzos) bei
kitokio metalo ža vios statulos. Ir
visada mėgstantiems pašniukštinėti
po krautuves sena mies tyje nemažai
puikių parduotuvių, taip pat daug
kavinių, maloniai nosį kutenančių
restoranų.                     Bus daugiau.

JAV�LB�Archyvų�komitetas�ir�
Lituanistikos�tyrimo�ir�studijų�centras�kviečia�į

JAV ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ
KONFERENCIJĄ 

kuri vyks 2011 m. rugsėjo 3–4 dienomis Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL). 

Konferencijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį, 9 val. ryte. 

Jau ne pirmą kartą renkamės aptarti dokumentų, liudijančių mūsų
išeivijos veiklą, surinkimo ir išsaugojimo klausimus. Nepaisant to, vis dar
lieka rūpesčių, kurie nėra lengvai išsprendžiami, todėl, laikui bėgant, rei-
kia juos iš naujo svarstyti ir ieškoti sprendimo kelių. 

Į konferenciją kviečiame visus, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir
bibliotekas, tuos, kurie šia sritimi domisi. Konferencijos metu gautos žinios
bus naudingos ateityje archyvus tvarkant ir juos išsaugant. Programoje su
pranešimais dalyvaus mūsų didesnių ir mažesnių archyvinių centrų, bib-
liotekų bei organizacijų atstovai. Į konferenciją atvyksta Lietuvos vyriau-
siasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės
archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direkto-
rius Ovidijus Leveris. Kviečiami JAV lietuvių organizacijų vadovai. Taip
pat atvyksta LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, kuris domisi
kultūriniu paveldu. Konferencijoje vyks ir apskritojo stalo pokalbis, ku-
riam vadovaus LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Dėl registracijos prašome kreiptis į Dalę Lukienę tel. 301-598-6657
arba e. paštu: dalelukas@verizon.net

SIŪLO DARBĄ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

Veronika Pleškus, gyvenanti St. Pete Beach, FL dar metams pra -
tęsė laikraščio prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. auką bei pridėjo laiškutį:
,,Su malonumu skaitome ir remiame Jūsų laikraštį. Linkime laikraščiui
dar daug ilgų gyvavimo metų”. Ačiū už linkėjimus ir paramą.

Nijolė Kersnauskas, gyvenanti Euclid, OH, ,,Draugo” leidybos išlai -
doms sumažinti atsiuntė 50 dol. Nuo širdus Jums ačiū.

Raimonda Apeikis, gyvenanti Los Angeles, CA, suprasdama ne -
leng vą ,,Draugo” finansinę padėtį, iš laidoms sumažinti paaukojo 50 dol.
Dėkojame Jums už paramą. 
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Medaliai Lietuvos 
pergalėms krepšinyje prisiminti

Jau praėjo 72 metai, kai Lietu-
voje buvo surengtas pirmas ir iki šiol
vienintelis Europos vyrų krep šinio
čempionatas. Šiemet tėvy nėje vyk-
siančių tokio lygio pirmenybių proga
stengiamasi šį įvykį pažy mėti įvai-
riais būdais. 

Vienas jų – penkių medalių seri-
ja, pavadinta „Krepšinio auksas Lie -
tuvai”, kurioje įamžintos auksinės
Lie tuvos pergalės Europos krepšinio
pirmenybėse. Viena iš serijų skirta
šių me tų čempionatui, nors dar ne-
aišku, ar Lietuvos krepšininkai šie-
met pasipuoš medaliais. 

Apie medalius

Krepšinis Lietuvą garsina jau
daugelį metų. Siekiant įamžinti
šiuos krepšininkų laimėjimus, pa -
dedant Lietuvos krepšinio federa ci -
jai, ir sukurta sidabrinių medalių se -
rija „Krepšinio auksas Lietuvai”. No -
rima, kad garsūs krepšininkų ir jų
trenerių vardai, iškaldinti tauraus
metalo gaminyje, deramai primintų
visuomenei jų neįkainojamą indėlį į
šlovingą Lietuvos sporto istoriją. 

Keturi medaliai įamžina istori -
nių pergalių akimirkas, kai Lietuvos
krepšinio rinktinės laimėjo aukso

medalius Europos čempionatuose.
Kiekvieno medalio priekinėje pusėje
pavaizduo ti krepšiniui būdingi žai-
dė jų judesiai, įamžinti čempionatų
nu galėtojų komandos narių vardai.
Krepšinio kamuolio fone – Lietuvos
krepšinio federacijos ženklas. Meda-
lių antroje pusėje – čem pionato ap-
dovanojimas ir miesto, kuriame vyko
čempionatas, fragmentai. Šių meda-
lių išskirtinė išvaizda – tai il ga laikio
ir kruopštaus dailininkės Rū tos
Onos Čigriejūtės kūrybinio dar bo
rezultatas. 

Keturių medalių seriją papildo
medalis, skirtas 2011 m. Lietuvoje
vyksiančiam Europos krepšinio čem-
pionatui, kurį sukūrė dailininkas
Giedrius Paulauskis. Medalio pirmo-
je pusėje pavaizduo tas krepšinio ka-
muolys ir jo sie kiančios žaidėjų
rankos, o antroje – Lietuvos miestų,
kuriuose vyks čempionato kovos,
herbai. 

Medaliai nukaldinti taikant mo-
derniausias monetų gamybos tech-
nologijas, o jų kokybė atitinka aukš -
čiausią „proof ” (veidrodinis pavir -
šius, matinis reljefas) kategoriją. 

Oficialia Lietuvos krepšinio isto -
rijos pradžia laikomi 1922-ieji, o jau
1937 m. Lietuvos krepšininkai daly-
va- vo II Europos vyrų čempionate Ry -
goje, kur tapo nugalėtojais. Laimėtas
pagrindinis čempionato apdovanoji-
mas – Latvijos prezidento sidabrinė
lėkštė. 

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti -
nei laimėjus II Europos čempionatą
Ry goje, pagal tuometinę FIBA nuo -
sta tą, teisę rengti trečiąjį krepšinio
čempionatą įgijo Lietuva. Mūsų šalis
pasinaudojo šia teise ir 1939 m. Kau -
ne surengė gražią krepšinio šventę.
Ją vainikavo vėl iškovota auksinė
per galė. Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Antanas Smetona čempionus
apdovanojo savo įsteigtu prizu –
ginta ru inkrustuota sidabrine skry-
nia. 

Vienas me dalis naujoje serijoje
skirtas ir Lietuvos moterų rinktinei
(1997 m. Europos pirmenybėse laimė-
tam auksui) bei 2003 m. – po 66 me tų
– vyrų pergalei Europos pirme -
nybėse Švedijoje pažymėti. 

Mes turime paskutinį – penktąjį
medalį, skirtą 2011 m. Lietuvoje vyk-
siančiam Europos vyrų krepšinio
čem pionatui. Šis medalis, kaip ir ke -
turi pirmieji, yra sidabrinis, jo svoris
10,8 gramo, skersmuo – 33 mm. Jo
pagaminta nedaug – tik 5,000 vienetų.
Pardavinėjamas už 83 litus, nors pa-
žymima, kad vėliau, kei čian tis si-
dabro kainai Londono tauriųjų met-
alų biržoje, UAB Lietuvos mo netų
kalykla pasilieka teisę kai nas keisti.

Mums šį medalį atvežė Lietuvos
sporto veikėjas Antanas Kalanta, ne -
seniai viešėjęs Čikagoje. Teko girdė-
ti, kad šių medalių jau nėra daug
likę, nes juos išgraibstė kolekcinin-
kai, ku rie šį, kai ir kitus 4 medalius,
par   duos vėliau gerokai didesnėmis
kai nomis. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Taip atrodo medaliai, išleisti Lietuvos
auksinėms pergalėms Europos krepšinio
pirmenybėse atminti. 

IEŠkO DARBO

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos,
legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai
kalbančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Moteris ieško darbo kas antrą savaitgalį. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 708-691-1906.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

* Rūpestinga, darbšti moteris, turinti dokumen-
tus, ieško darbo tris dienas per savaitę Geneva ar
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-999-9505.

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

* Galime išvalyti namą, padaryti smulkius tai-

symus ir išdažyti, taip pat galime sutvarkyti ap-
linką ir nupjauti žolę. Paskambinkite, jeigu reikia
mūsų paslaugų parduodant namą ar kraustantis.
630-781-5072.

IEŠkO DARBO

Klaipėdos�arenai�–�krepšinio�krikštas
Tik ką duris atvėrusioje Klaipė-

dos „Švyturio” arenoje vyksta ban-
domieji renginiai prieš artėjantį
Europos vyrų krepšinio čempionatą
(„EuroBasket 2011”). Rugpjūčio 2 d.,
antradienį, areną „pakrikštijo” Lie-
tuvos studentų rinktinė, žaidusi su
nacionaline Latvijos komanda, tre-
čiadienį ant naujo parketo išbėgo
Latvijos ir Slovėnijos rinktinės, ket-
virtadienį su slovėnais rungtyniaus
pajūryje čempionatui besirengianti
Lietuvos nacionalinė rinktinė, o šeš-
tadienį lietuvių laukia Čekijos rink-
tinės egzaminas.

Dar neprasidėjus oficialioms
rungtynėms Klaipėdos areną labai
teigiamai įvertino Latvijos krepši-
ninkai ir treneriai.

Liepos 28-ąją duris atvėrusi Klai-
pėdos „Švyturio” arena talpina 5,500
žiūrovų. Joje rugpjūčio 31 d. „Euro-
Basket 2011” kovas pradės Belgijos,

Bulgarijos, Gruzijos, Rusijos, Slovė-
nijos ir Ukrainos komandos.

Europos čempionatas vyks 2011
m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 18 d. šešiuo-
se Lietuvos miestuose: Alytuje, Klai-
pėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Vil-
niuje ir Kaune. Jame dalyvaus 24
stipriausios Europos krepšinio rink-
tinės.

Delfi.lt 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALDONA

ŠOLIŪNIENĖ

Palikai mus užbaigusi žemiškus vargus 2010 m. rugpjūčio 8 d.
Iškeliavai amžinybėn palikusi vaikus ir anūkėlius, kuriuos
visus taip mylėjai.

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 6 d. 8 val. ryto
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome
dalyvauti su mumis ir pasimelsti už  Aldonos sielą.

Nuliūdę vaikai

Kauno�palapinių�miestelis�bus�įrengtas�
VII�forte

Europos vyrų krepšinio čempio-
nato, kuris Lietuvoje vyks rugpjūčio
31–rugsėjo 18 dienomis, metu Aly-
taus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir
Kauno miestuose bus įkurtos laiki-
nos stovyklavietės, kuriose laukiami
mažiau išlaidūs krepšinio aistruoliai
iš visos Europos. Palapinių miestelis
Kaune čempionato baigiamojo etapo
metu bus įrengtas ką tik lankytojams
atvertame Kauno tvirtovės VII forte,
kuriame vyksta pažintinės išvykos,
pristatomos istorinės parodos.

Čempionato metu palapinių mies-
teliai bus įrengti ir Alytaus, Klai-
pėdos, Panevėžio bei Šiaulių mies-
tuose. Stovyklavietėse bus siūloma

apsistoti organizatorių suteikiamose
dvivietėse ir keturvietėse palapinėse,
pageidaujantys daugiau komforto
galės rinktis laikinus, kilnojamus
brezentinius namukus su grindimis
ir lovomis. Kaimyninių šalių krep-
šinio aistruoliai bei Lietuvos vyrų
rinktinės gerbėjai Panevėžyje, Vil-
niuje bei Kaune bus laukiami ir su
savomis palapinėmis.

Šiuo metu daugiausiai užsaky-
mų sulaukiama Panevėžyje ir Šiau-
liuose, Kaune vietas kol kas užsako
optimistiškiausiai nusiteikę Ispani-
jos bei Graikijos rinktinių sirgaliai.

Delfi.lt

Lietuvos krepšinio federacijai ir
2011 m. Europos vyrų krepšinio čem-
pionato („EuroBasket 2011”) organi-
zaciniam komitetui drauge su šalies
Užsienio reikalų ministerija pavyko
pasiekti, kad per Senojo žemyno pir-

menybių komandų pristatymą būtų
grojami netrumpinti nacionaliniai
himnai. Iki šiol buvo grojamos tik iki
75 sekundžių sutrumpintos himnų
versijos.

Delfi.lt

Per�Europos�čempionatą�bus�grojami
nesutrumpinti�himnai
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Šių metų birželio 9 d. Boston
mies te, sulaukusi 95 metų mirė Elena
Va liukaitė-Santvarienė, poeto, dra-
ma turgo, publicisto, Lietuvos operos
so listo Stasio Santvaro žmona.

E. Valiukaitė gimė 1916 m. ba lan -
džio 21 d. Estijoje, Taline. Lietuvai at -
ga vus nepriklausomybę, Valiukų šei -
ma atvyko į Lietuvą, įsikūrė Kaune.
Nuo 1928 m. Elena mokėsi Aušros
gim nazijoje, kurią baigusi lankė ma -
ši ninkių-sekretorių kursus. Gabi, in -
ten syvaus dvasinio gyvenimo as me -
ny bė priimta dirbti ,,Eltoje”, skyriu-
je, kuriam vadovavo rašytojas An ta -
nas Vaičiulaitis.

E. Santvarienės atsiminimuose
tie sudėtingo, turiningo ir įdomaus
dar bo metai greta A. Vaičiulaičio iš -
ky la kaip šviesiausias gyvenimiškos
pa tirties ir individualumo saviugdos
lai kas.

,,Eltoje” ji susipažino su St. San -
tva ru. Neatitrūkstančiai nuo realy-
bės santūriai idealistei, žmogaus ti -
kru mą nuo pat paauglystės vertinan -
čiai merginai St. Santvaras tapo ben-
drų siekių, idealų patikėtiniu, su -
tuok tiniu, Vydūno žodžiais tariant,
klau siančia siela. Šitas dviejų my lin -
čių žmonių artumas, išbandytas An -
tro jo pasaulinio karo žiaurumo, trau -
ki mosi su ketverių mėnesių sūneliu
Al gimantu (Agu) ant rankų per mir-
ties ir negailestingumo siaubiamą
Eu ropą nežinomybėn, palikus Tė vy -
nę, artimiausius, tik dar labiau sti p -
rė jo, tapo svarbiausia atrama emig-
ra cijoje. 

1949 m. išvykę į JAV, Santvarai
sten gėsi įsikurti New York, vėliau,
bi čiu lių pakviesti, apsistojo Boston.
St. San tvaras ėmėsi bet kokių darbų
– nuo indų plovėjo universiteto val-
gyklo je iki sandėlininko vaistinėje.
Jaut riai globojamas žmonos, kurios
pastan gos sudaryti vyrui bet kokias
kū ry binio darbo sąlygas, rašytojas
ne kar tą prisipažino: mano žmonos
mei lė nebuvo tik užuojauta, bet ir
patikima atrama kūrybos pasaulyje.

Ūgtelėjus sūneliui, E. San tva rie -
nė gavo darbo solidžioje John Han -
cock draudimo agentūroje, kurioje
ne trukus jai buvo patikėta vadovauti
sky riui.

Kasdienybė tapo pakeliama,
ypač po to, kai dvi rašytojų šeimos –
A. Gus taičio ir St. Santvaro – įsigijo
kuk lų namą pietiniame Boston pa -
kraš tyje, prigludusiame prie Atlanto

ry tinio kranto.
Pakeliami ir sunkiai išgyvenami

rū pesčiai, skaudžios sūnaus ir vyro
mir tys nenublukino gilaus Tėvynės
il ge sio ir vilties sugrįžti, kaip prasi -
tar davo E. Santvarienė, į Namus. De -
ja, šie lūkesčiai neišsipildė...

Santvarų namai (Boston Tre čio -
jo je gatvėje, 862) visados buvo ryškus
kū rybinių užmojų, ambicijų, atidžių
dau gelio gyvenimo sričių vertinimų,
svars tymų apie Lietuvos likimą cen-
tras. Čia telkėsi mūsų egzodo didieji,
čia brendo didelės idėjos (,,Lietuvių
en ciklopedija”, lietuvių literatūros
ver timai į anglų ir kitas kalbas, lie-
tuviš kųjų mokyklų JAV ir kitur stip-
rini mo programos, ryšių su pavergta
Lie tuva gilinimas ir kt.), kaupėsi
svar biausių užmojų įgyvendinimo
pa tirtis. Čia vyravo toji viltinga ir at -
kak li budėjimo lietuvybei dvasia, ku -
ri padovanojo Lietuvai labai daug.

Kartu budėjo ir E. Santvarienė –
ge bėjimu vienyti visus, apgaubti
jaut riu artumu, nuoširdumu, pale -
pin ti dosniu vaišingumu, būti iš min -
tin ga pokalbių dalyve.

Likusi viena, E. Santvarienė iš -
sau gojo savo Namų svetingumą vi -
siems, kurie užsukdavo trumpam ar
il gam iš įvairių kraštų. Svečiai iš
Lie tu vos jai visados būdavo broliai ir
se se rys. Rūpinimasis vyro kūrybiniu
ir ki tu testamentiniu palikimu Lie tu -
vos rašytojams Tėvynėje jai tapo
svar biu įsipareigojimu, per kurį pri-
ar tėdavo mūsų kultūros reiškiniai,
aukš tieji tautos siekiai. Jos jautrus,
kar tais įsakmus skatinimas nepasi-
lik ti gyvenimo paviršiuje, nenu-
grimz ti materialumo vienvaldystėje
krei pė daugelį E. Santvarienę paži-
noju sių prie gražių tikslų ir pras-
mingų dar bų.

• • •
Būna akimirkų – dažniausia jos

ap lanko per kančią, praradimus, –
ka da skaudžiai suvokiame, kiek ma -
žai žinome apie save, artimuosius,
gy ve nimą ir mirtį.  Keisčiausia, kad
tos aki mirkos prislegia, ir stengia-
mės nuo jų atitolti, kad nesujauktų
ramybės. Bet laimė per tokias aki-
mirkas jus ti, kad gyvenimas ir visa,
kas jį už pil do, yra paslaptingas ir be
galo su dė tingas.

Žmogaus išėjimas iš žemiškojo
gy venimo – dar paslaptingesnis ir su -
dė tingesnis. Ką mes žinome apie Ele -
nos Valiukaitės vaikystę, paauglystę,
jau nystę ? Vien trupinėlius. Pradėjus
ra šyti atsiminimus, ji kalbėjo apie ki -
tus. Paprašyta, kad paliestų savo gy -
ve nimo pradžią, pasakė: savo dvasia
mū sų visų vaikystės ir paauglystės
yra panašios.

Kokios mintys ją aplankydavo il -
gą ankstyvo pavasario naktį Atlanto
pa krantės lopinėlyje, kur dar ligi šiol
švie čia nedidelis dviaukštis namas?
Ūžia vėjas, prasideda Atlanto potvy-
nis, išbaidydamas ant akmenų nak-
voju sius paukščius – jie krykia, gali
gir dė ti aštrių sparnų ošesį. Kiek
kartų ji taip būdraudavo atmerk-
tomis aki mis, kiek kartų aplankyda-
vo guo džian čios mintys – kad kas-
dienybės, re gis, smulkūs reikalai,
materialūs jos pavidalai, reikalau-
jantys kantrybės, darbštumo ir ne-
daug kur įžvelgia mo kūrybingumo
yra gražūs.

Gražūs yra smulkūs įvykiai, pa -

I n  m E m O R I A m
ELENA (ALė) SANTVARIENė

(1916–2011)

Elena Va liukaitė-Santvarienė.

Mylimam broliui

A † A
LEONUI AMBROZAIČIUI

staiga mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame mūsų
buvusį tarybos pirmininką ir garbės pirmininką dr.
KAZĮ AMBROZAITĮ, žmoną MARYTĘ, dukras AUD -
RO NĘ ir RAMUNĘ bei kitus šeimos narius ir kartu
liūdime.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centro
taryba ir valdyba

ste bėjimai – kaip to paukščio čiul be -
sys vyro pasodintose prie namo lie -
po se, ypač graudžiai skvarbus po
mil ži niš kų lėktuvų turbinų griaudė-
jimo trum pam stojus tylai; arba sū-
naus at sar giai parneštas pirmasis
snaudalės žie das, palikęs ant jo pirš-
tų auksines dul keles; netikėtai va-
kare pasigirdęs Vy ro dainuojamas
,,Karvelėlis”; ilgai lauk tas laiškas iš
Lietuvos; naujas eilė raštis, jos per-
rašomas sena, iš Lie tuvos atsigaben-
ta rašomąja ma ši nė le...

Tas grožis pajuntamas per ne-
sibai giančius kasdienybės rūpesčius
ir pil nu šešėliu kartais nugulusį
liūdesį – dėl nesėkmių, dėl žmonių
atšiaurė ji mo, dėl kankinamai sudė-
tingo Gim ti nės likimo...

Gal tas grožis ir yra pats dos-
niausias atlyginimas už kantrų, nuo-
lat klau sinėjantį ir tikintį savo pa -
šau ki mu gyvenimą? Atlyginimas ir
už mei lę, kurią niekados nepriimda-
vo kaip do vaną, gaunamą atsitiktinai
ar dy kai.

Kas žino, iš kur ir kaip ji gauda-
vo ir papildydavo savo dvasinių ir fi -
zi nių galių atsargas – gal iš pareigų
šei mai, artimiesiems, Lietuvai? Kas
ži no, kaip Ji išsaugodavo ir parsineš-
davo į Namus pasitikėjimą, ramybę,
pa lai mą? Ir kaip visa tai tapdavo
keliu, atvedančiu ne tiek į save, kiek
į kitus. 

Tik gerai žinome, kad jos kilnus
dos numas buvo begalinis. Ir reiklus.
Reik lus ne pragmatine prasme: aš –
tau, tu – man. Reiklus tuo, kad dosnu -
mą lydėdavo noras: galiu būti dosni

tau, kad padaugintas mudviejų dos-
nu mas pasiektų kitus.

Dosnumas – kaip pasitikėjimas,
va lingas apsisprendimas didesniems
tiks lams ir darbams. Ir budinti są ži -
nė, kuri jai visados būdavo padoru-
mo si nonimas.

Su žemiškaisiais Alės Santva rie -
nės palaikais Boston bičiuliai at si -
svei kino Šv. Petro parapijos klebono
kun. Stepono Žuko aukojamomis šv.
Mi šiomis, kuriose dalyvavo gausus
pa žįstamų būrys, ir gedulingais pie -
tu mis birželio 11 dieną, o liepos 11
Kau no šv. Mykolo Arkangelo (Sobo-
ro) baž nyčioje poros valandų su si -
kau pi mu, rožinio malda ir šv. Mišio-
mis, ku rias aukojo monsinjoras Vy-
tautas Gri garavičius, kun. Artūras
Kaz laus kas ir kun. Nerijus Šmeraus-
kas, bei at minimo pietumis atsisvei-
kino Lie tu voje esantys Alės bičiuliai.

Ramybė Tau, kilnus Žmogau,
Lie tuvos žemėje, kurios nuolat ilgė-
jai si, greta vyro ir sūnaus Petrašiūnų
pan teone, greta protėvių ir greta mū -
sų, palydėjusių Tave per santūrias,
orias atsisveikinimo iškilmes Boston
ir Kaune, savo pagarba ir šviesia at -
min timi apgaubiančių Tavo Būtį.

Neatsisveikiname. Tik maldoje
pra šome: Viešpatie, pasitik mūsų
Alės sielą savo amžinąja meile ir Be -
ga lybės šviesa.

St. Santvaro brolija
Rūta Staliliūnaitė

Daiva Kazlauskienė
Egidijus Stancikas

Robertas Keturakis 

Su liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2011 m. rug-
pjūčio 1 d. 8:15 val. vak. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A † A
ALEKSANDRAS JANUŠAS

Gimė Žemaitijoje, Varnių valsčiuje, Vidmantų kaime.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: žmona Elena; dukros Aleksa ir Inga su šeima;

sesuo Aleksandra Sagienė, gyvenanti Cleveland, trys seserys
Aldona, Birutė, Leontina ir jų šeimos Lietuvoje.

Velionis priklausė Lietuvių Fondui, Lemonto Bendruomenei
ir ilgus metus buvo M. K. Čiurlionio galerijos direktorius.

A. a. Aleksandras pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d.
nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 5 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aleksandras bus palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČIKaGOJe 
IR

aPYLINKėSe

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPėnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

,,DRaUGO” KNYGYNėLIS

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

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys,
meldžiasi, kad kongregacijos stei  gėja
Mo tina Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja ir kviečia visus rugpjūčio 6
d. 9:30 val. r. dalyvauti šv. Mi šiose Mo -
ti niškame name, 2601 W. Mar quette
Rd., Chicago. Mišias aukos tė vas Anta -
nas Saulaitis, SJ. Po Mišių – kavutė.

� Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val.
v. Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen -
draugiai kviečia į jaukią vakaronę su
sve čiais ateitininkais iš Vilniaus, Inesa ir
Vidu Čaikauskais Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL). 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) pen k -
 tadienį, rugpjūčio 12 d., 7 val. v. kviečia
pažiūrėti režisieriaus R. Kaminsko do ku -
men tinį filmą ,,Bir že lio ledas”, kuris pa -
sa ko ja apie fizinį ir dvasinį lietuvių tau-
tos nai kinimą pirmosios sovietų okupa -
cijos me tais ir per 1941 m. birželio trė -
mi mus. Filmas taip pat bus rodomas
rug pjūčio 13–18 die no  mis 12 val. p. p.
Įė ji  mas – 5 dol. Dau giau informacijos –
in  terneti nė je sve tai nėje www.balzekas-
museum.org arba tel. 773-582-6500.

� Cicero Šv. Antano parapija (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804) rugpjūčio
14 d., sekmadienį, po lietuviškų 9 val.
r. šv. Mišių kviečia švęsti Žolinę. Bus
graži programa, visi bus vaišinami lietu-
viška gira bei lietuviškais valgiais: kum -
piu, sūriu, tradiciniu pyragu bei kitais
gardumynais. Visi laukiami. 

� ALRK Moterų sąjungos kuopa Nr. 3
rugpjūčio 20 d., šeštadienį, rengia šven -
 tąją kelionę į Shrine of Christ’s Pa ssion
(10630 Wicker Ave., Saint John, IN).
Išvyk stame au tobusu nuo Švč. Mergelės
Marijos Gi mi mo parapijos baž nyčios
(Marquette Park) 10 val. r. Grįšime 5
val. p. p. Visus no rinčius dalyvauti kelio -
nėje prašoma kreip tis į Angelę Leščins -
kienę (tel. 773-582-7452 arba į Kastu -
tę Venc  kutę (tel. 708-422-6214). 

� Lietuvių Opera kviečia įstaigas, or -
ganizacijas, profesionalus bei visus, no -
rinčius reklamuotis 55-ajame jubilieji -
nia me premjeros leidinyje. Informaciją
siųsti 431 N. Silverleaf Blvd., Carol
Stream, IL 60188 arba el. paš  tu oper-
alt@gmail.com. Vieno puslapio kaina –
100 dol., pusės puslapio – 50 dol.,
ketvirčio puslapio – 30 dol. Franz Lehar
operetės ,,Grafas Liuksemburgas” (,,The
Count of Luxem bourg”) premjera įvyks
rugpjūčio 28 d., 3 val. p. p. J. Ster ling
Morton High School salėje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Infor -
macija teikiama telefonais: 630-242-
1888, 630-833-1893.

� Rugsėjo 3–4 d., šeštadienį–sekma -
die nį, Jaunimo centre, Čikagoje, vyks
JAV LB Archyvų komiteto rengiama Ar -
chyvų ir bibliotekų konferencija. Pradžia
9 val. r. Rugsėjo 4 d., prieš pradedant
kon ferencijos darbą, 9 val. r. Tėvų jėzui -
tų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

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

� Karolinos Kunčinaitės tekstilės paro-
dos atidarymas Čiurlionio galerijoje vyks
rugsėjo 9 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Atidaryme dalyvaus autorė. 

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, Lietuvių
Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave.,
Justice, Il 69458) vyks iškilmingas ka -
pi nių 100-mečio minėjimas. Pradžia
12:30 val. p. p. Po minėjimo 1 val. p.
p. Willowbrook Ballroom (8900 S.
Archer Ave., Willow Springs, IL 60480)
vyks jubiliejiniai pietūs ir dokumentinio
filmo apie Lietuvių Tautines kapines prem -
jera. Norinčius pasiteirauti arba užsisa -
kyti vietas prašoma skambinti tel. 708-
458-0638.

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

� 97-osios Pennsylvania Lietuvių die-
nos ,,Angliakasių Lietuva” vyks rug-
pjūčio 13–14 dienomis  Schuylkill Mall,
Frackville, PA. Rengėjai – Lietuvos Vyčių
144 kuo pa. Dalyvaus akordeonistų an -
samblis, vadovaujamas Lynne Cox, šo -
kių ansamblis ,,Žilvinas” ir jaunimo tau-
tinių šo kių grupė ,,Gintaras”, grupė
,,Ko   lorado vabalai” (vadovas Romas
Zableckas”. Vaikai pama tys Onos Puč -
koriūtės-Zalenskas lėlių teat ro spektak-
liukus, rugpjūčio 13 d. veiks rankdarbių
paroda. Daugiau informacijos suteiks
La rry Domalakes tel. 570-874-4092
ar ba Marion Wydra tel. 570-339-5565. 

� Beverly Shores lietuvių klubas tradi -
cinę metinę gegužinę ruošia Beverly
Sho  res ,,Lituanica” parke (E. Ripple wa -
ter Ave.) rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 1
val. p. p. Jūsų lau kia ska nus maistas,
lie tuviškas alus, ge ra muzika, šokiai, lo -
terija ir puikus oras. Kviečiame visus.

� Rugpjūčio 20–21 dienomis New Jer -
sey vyks antrasis krepšinio turnyras Ar -
tū  ro Karnišovo taurei laimėti. 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 vyks vakaro nė. Pra šoma
už si regis t ruoti. Informaciją suteiks Sta -
nis lovas Kavaliauskas tel. 917-572-2045;
el. paš tu herbysta@ yahoo.com ar ba Dai -
 nius Sa kavickas tel. 732-552-9818.

IŠ ARTI IR TOLI...

Karolina Kunčinaitė. Lempa. Rankų dar -
bo veltinis, dažymas.

Spyglio ežeras Dainavoje, Manchester, MI maloniai pasitinka visus stovyklautojus.
Dainos Čyvienės nuotr.

Ieško giminių

Manau, kad mano senelis Charles Plaskus buvo kilęs iš Vilniaus. Prieš
daugybę metų jis atvyko į  Brockton, MA. Labai norėčiau surasti giminaičius. 

Ką nors žinančius prašau parašyti el. pašto adresu Plaskus@verizon. net
Richard Plaskus

Spalio 30 d., sekmadienį, ,,Royalty West Banquet” 
(8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

vyks ,,Drau go” pokylis 
Pradžia 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” administracija tel. 773-585-9500. 

,,Vakaras prie įlankos”
Stacy Lee (Stasės Piliūtės) ne didelė poezi-

jos knygelė laukia skai tytojų. Eilėraščių kny-
goje ,,Va karas prie įlankos” poetė apdainuoja
savo gyvenimo kely sutiktus žmones, prisilie-
čia prie daugiarasės Florida valstijos, kurioje
gyvena, kultūros, vasarų am žinybės, jos tur-
tingos is torijos. Knygelėje nieko nėra dirbti-
no: ritmas pats savaime diktuoja žodžiui, žo-
dis pats savaime diktuoja ritmui.  

Poetės eilėraščius yra spausdinusi ,,Dir-
va”, jų galima rasti Va rėnos (poetė kilusi iš
šio krašto) lite ratų poezijos knygoje ,,Merkio
lieptai”.

Leidinį galite įsigyti ,,Draugo” kny gynė-
lyje. Kaina  – 4 dol. Knygą galima įsigyti paš-
tu, pridedant 9,75 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per siun -
čiant daugiau knygų, už kiek vieną papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773-585-
9500.                                                                                                       Paruošė L. A.

www.draugas.org


