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Washington, DC (Lietuvos am -
ba sada JAV) – Rugpjūčio 8 d. Euro pos-
Amerikos verslo tarybos (EAVT)
prezidentas Michael Mai bach, daly-
vaujant Lietuvos ambasadoriui JAV
Žygimantui Pavilioniui, pasirašė su -
tartį su JAV prekybos rūmais Lietu -
voje dėl bendradarbiavimo rengiantis
JAV verslo misijai Lietuvoje š. m. rug -
sėjo 26–27 d. EAVT priklauso 75 tarp-
tautinės bendrovės, iš kurių beveik 50
yra įkurtos JAV. Tą pačią dieną Vil -
niuje bendradarbiavimo sutartį pasi -
rašė ir Amerikos prekybos rūmų Lie -
tu voje valdybos pirmininkas Tadas
Vizgirda. Ši sutartis apima ne tik pa si -
rengimą verslo misijai, bet ir toli -
mesnį bendradarbiavimą skatinant
pre kybą ir investicijas tarp JAV ir
Lie tuvos. 

Ambasadorius Žygimantas Pavi -
lio nis su M. Maibach sutarė toliau tęs -
ti bendradarbiavimą, organizuojant
bendrus renginius, padedant Lietuvos
verslui bei keičiantis informacija.

Pokalbio metu aptarta galimybė
surengti bendrą diskusiją dėl JAV
dalyvavimo energetiniuose projektuo -
se Rytų Europoje. Abi pusės nutarė

apsvarstyti galimybę Washington, DC
įsteigti Lietuvos-JAV verslo tarybą,
kuri padėtų Lietuvos verslininkams
vystyti veiklą Amerikoje. 

Lietuva pasirašė sutartį su Europos-Amerikos verslo taryba

JAV reikalauja paleisti A. Beliacki

Londonas (BNS) – Didžiojoje Bri -
tanijoje kelintą naktį tęsiasi riaušės.
Smurto atvejai persikėlė į šiaurės
vaka ruose esantį Manchester miestą,
kur šimtai jaunuolių siautėjo miesto
centre, daužė vitrinas ir siaubė par-

duotuves. Mieste bu dė -
jo šimtai policinin kų,
suimta 15 žmo nių. Vi -
durio Anglijos mies te
Nottingham 30–40 riau -
 ši ninkų gru  pė už puolė
policijos nuovadą ir ją
pa degė, čia sulaikyti
ma   žiausiai aštuoni as -
me nys. Apie susirėmi -
mus pranešta ir iš
West Bromwich mies -
to. Čia apie 200 žmonių
statė užtvaras, padegi -
nėjo automobilius ir
erzino poli ci ninkus.
Riaušės tęsėsi ir Bir -
mingham mies te, kur
jau žuvo 3 žmo nės. 

Tuo tarpu šalies sostinėje Lon -
don, kur praėjusiomis dienomis įvyko
didžiausi neramumai per daugelį pas-
tarųjų metų, padėtis buvo gana rami.
Neramumai London kilo šeštadienio
vakarą, kai pradžioje taikus protestas
prieš smurtinius policijos veiksmus,
kai buvo nušautas jaunas vyras, per-
augo į riaušes. Nuo tada neramumai

api ma vis daugiau miestų.
Po kelias naktis trukusių riaušių

Britanijos ministras pirmininkas Da -
vid Cameron pareiškė, kad rengia-
masi atsakomajam smūgiui. Minis -
tras pirmininkas pranešė, kad polici-
jai leista imtis ,,visų reikalingų veiks -
mų”, kad suvaldytų padėtį. 

Neramumai Didžiojoje Britanijoje tęsiasiApie Nathan Jurevičių,
jo parodą ir jo meną – 14

Sutartį dėl bendradarbiavimo su Amerikos prekybos rūmais Lietuvoje pasirašė
Europos-Amerikos verslo tarybos prezidentas Michael Maibach (d.), dalyvaujant
Lietuvos ambasadoriui JAV Žygimantui Pavilioniui. LR ambasada JAV nuotr.

Vilnius (ELTA) –  Jungtinės Vals -
tijos iš Baltarusijos valdžios reikalau-
ja nedelsiant paleisti Baltarusijos
žmo gaus teisių gynėją, nevyriausybi -
nės organizacijos ,,Viasna” vadovą
Ales Beliacki ir panaikinti visus jam
pateiktus kaltinimus.

Pasak JAV valstybės departa-
mento atstovas Mark Toner, nevy -
riau sybinės organizacijos, tokios
kaip ,,Vias na”, atlieka ypač svarbų
vaidmenį bet kurioje demokratinėje
vi suo menėje, o A. Beliacki suėmimas
stu mia Balta rusiją į dar didesnį už -

darumą ir liudija apie demokratijos,
žmogaus teisių reikalavimų ir įstaty-
mo viršenybės principo pažeidimą. A.
Beliacki buvo sulaikytas rugpjūčio 4
d. Minske, jis įtariamas mokesčių slė -
pimu, jam gresia bausmė iki sep-
tynerių metų kalėti ir turto konfis -
kavimas. 

Baltarusijos pareigūnai teigia
įtarimus pateikę remdamiesi iš Lie tu -
vos teisingumo ministerijos gautais
duo menimis apie A. Beliacki turimas
banko sąskaitas ir įplaukas į jas. Lie -
tuvos Teisingumo ministerija teigia

dar kovą suteikusi tokią informaciją,
vykdydama teisinės pagalbos sutartį.
Ministerijos vadovybės teigimu, ga -
vus užklausą nekilo įtarimų, kad in -
for macija gali būti panaudota poli-
tiniam susidorojimui. 

Šiuo metu ministerija tikrina, ar
Baltarusijai nebuvo perduota dau-
giau opozicijos veikėjų duomenų.
Pasak Teisingumo ministro Remi -
gijaus Ši ma šiaus, Baltarusija kol kas
oficialiai nesureagavo į teisinės pa -
gal  bos teikimo sustabdymą iš Lietu -
vos pusės.

• Tema: Amerika lėtai
bankrutuoja? – 2

• Dievukas, virtęs kipšu – 3
• Ir tiesa, ir šviesa mus telydi – 3
• 98-ajam ,,Lietuvos

vyčių”suvažiavimui/seimui
pasibaigus – 5

• Skautybės kelias – 6
• Ar tikrai  karalius Jogaila –

K. Kolumbo senelis? – 7
• Lietuvio skulptūra

Birmingham  – 8
• Mūsų stalui – 9
• Karališku laivu Viduržemio

jūra! (14) – 13
• Dailininkas Nathan

Jurevičius – 14
• Spygliai ir dygliai – 15

Britanija bando kovoti su siautėjančiais riaušininkais.
EPA nuotr.



Kai Amerikoje pavyko susi-
tarti dėl skolos kartelės
pakėlimo, pasigirdo kalbų,

kad tai – ne laimėjimas, o pra -
laimėjimas. Esą JAV kasasi sau
dar gilesnę duobę, užuot spren-
dusi problemą iš esmės. Skola
pasiekė me tinį JAV bendrojo
vidaus produkto (BVP) dydį, eko -
no mika atsigauna per lė tai, šalis dau-
giau importuoja, nei eks portuoja ir
kenčia dėl didelio nedarbo. Tuomet
Kinija kraunasi turtus iš į ją perkeltų
darbo vietų. Be viso to, vertinimo
agen tūros svarsto, ar nepažeminti
JAV skolinimosi vertinimo. Tokiu at -
veju JAV už skolas turėtų mokėti di -
desnes palūkanas. Kita žinovų grupė
pritaria, kad pasaulyje pirmaujanti
valstybė silpnėja, tačiau teigia, kad
iki bankroto ir įtakos per-
leidimo Ry tams – dar toli. 

Garsusis JAV TV CNN
ekono mikos žurnalistas
Ri chard Quest JAV skolą
žiūrovams ban do išaiš -
kinti lygin damas ją su
kre ditinės kortelės sąs -
kai ta. Žurna lis tas sa ko,
kad valstybė yra iš skir -
tinis klien tas, todėl turi
platininę kortelę,  užtikrinančią že -
mas palūkanas. Ji, pasak Quest Ame -
rikos eko no miką papildydavo metų
metus, tačiau valstybė, kaip ir kiek -
vienas krediti nės kortelės turėtojas,
gauna sąskai tą. Joje matome, kad ša -
lies išlaidos kas mėnesį daugiau nei
šimtu milijar du dolerių vir šija paja-
mas. Dau giausia JAV išleidžia gyny-
bai ir sau gumui, antroje vie toje –
sveikatos ap sauga, po to – so cialinė
rūpyba.

Nuo 1917 metų, kai Amerikos val-
stybė įsivedė savo skolos ribą, ji buvo
keliama daugiau nei šimtą kartų. Šis
yra 103-iasis. Pavyzdžiui, Ronald Re -
agan savo skolos kartelę pakėlė 18
kartų, nes smarkiai sumažinęs mo -
kes čius, tiesiog nesurinkdavo biudže-
to, o Ge or ge Bush, įtraukęs šalį į du
karus ir gerokai padidinęs šalies
deficitą, šią ribą prašė kelti septynis
kartus. Taigi tai įprastas dalykas,
tačiau šį kartą jis sukėlė tam tikrą
krizę. Viena vertus, dėl to, kad tai su -
tapo su artėjančiais prezidento rinki-
mais, tad kiek viena partija debatus
norėjo išnaudoti saviems interesams
ir tempė iki paskutinės minutės. Kita
vertus, šis prašymas sutapo su pas-
taruoju metu vyraujančiu nerimu
dėl valstybės ge bėjimo išsimokėti
tokio dydžio skolą, kai ekonomika
auga lėčiau, nei tikėtasi ir sunkiai
sekasi kovoti su nedarbu.

„Na, ir kas, kad jie pakėlė skolos
kartelę, tai juk kapo duobės gilini-
mas”, – taip eilinį prašymą skolintis
vertina vienoje amerikiečių laidoje
kal bintas apžvalgininkas Michael
Jones. Jo teigimu, skola pasiekė tokį
dy dį, kad šalis nesugebės jos grąžinti,
nebent imtų taupyti ir didinti mokes -
čius. „Jie tiesiog didina skolą ir aki-
vaizdu, kad pasiekė tokį lygį, kad
Amerika nesugebės jos grąžinti. Visi
po litikai tik tempia gumą iki kitų
rin kimų, tai tas pats, kaip nuspirti
skar dinę į gatvės kampą, užuot ją pa -
kė lus. Niekas nesiima problemos
spręs  ti iš esmės.”

Ekonomikos profesorius iš Lon -
do no Rodney Shakespeare taip pat
ne gali pasakyti nieko gero nei apie
pa  siektą susitarimą, nei apie JAV
ekonomikos ateitį: „Amerika ima pa -

našėti į bananų respubliką, skirtu-
mas toks, kad bananų respublikos tu -
ri bananų. Amerika artėja prie socia -
linio ir ekonominio žlugimo. Tenkin -
dama siaurus tam tikrų grupių in te -
resus JAV atsisakė savo eko nomikos.
Ji eksportavo savo darbo vie  tas į
kitas pasaulio šalis. Tai taip trum-
paregiška, juk tos darbo vietos nieka-
da nebus JAV darbo rin kos dalis. Tai
yra visuomenė, ekono mika, kuri,

nepaisant savo karinės ga lios, žlun-
ga”.

Naujasis susitarimas numato iš -
laidų mažinimą dviem etapais. Pir -
muoju, sutaupyti 900 mlrd. dol., iš ku -
rių trečdalis turėtų būti nurėžti nuo
karo pramonės. Antrasis etapas pra -
sidės specialiai komisijai nuspren-
dus, kaip per 10 metų sutaupyti dar
1,5 trlj. dolerių. Priimdama tokį
spren dimą JAV vyriausybė padidino
skolos kartelę nuo 14 iki beveik 17
trlj. dolerių. Šių pinigų turėtų pakak-
ti iki kitų metų spalio.

Taupymas stabdo ekonomikos
augimą, tad planas, norint išbristi iš
duobės, nėra pakankamas. Ekonomi -
kos žinovas Stasys Jekeliūnas sako,
kad būtini esminiai politiniai žings-
niai, nuo kurių priklausys ar Ame -
rika liks įklimpusi į skolas: „Ameri -
ka turi rasti priemonių atnaujinti
savo ekonomikos konkurencingumą.
Tai susiję su gamybos plėtojimu, dar -
bo vietų perkėlimu iš Azijos į JAV.
Tai sudėtingi procesai, kurie nebus
įvyk dyti per trumpą laiką. Gali būti,
kad jų išvis nepavyks įgyvendinti.”

Ar valstybinė skola yra didelė,
daž niausiai bandoma atskleisti lygi-
nant ją su metiniu šalies BVP. Ame -
rikos skola jau pasiekė 100 procentų
BVP, o, pavyzdžiui, nemokia laiko-
mos Graikijos 160 proc. (Lietuvos
sko la – tik 40 proc. BVP). Tačiau S.
Jeke liūnas sako, kad svarbus ne tik
santykis su BVP, bet ir tai, iš ko tos
šalys pasiskolino ir kokias palūkanas
mo ka. Pavyzdžiui, Japonijos skola
dvi gu  bai didesnė nei JAV, jie turė tų
dirbti dvejus metus, kad ją atiduo tų,
tačiau Japonijos mokumas ge resnis
nei JAV, nes jie ne tik daugiau gami-
na, nei perka, bet beveik visą sumą
yra skolingi savo šalies piliečiams.
Tuo metu JAV mažiau ga mina ir
didelę dalį pinigų skolinasis iš už sie -
nio: „Japonijos skolos vidu tinės palū -
kanos siekia tik 1 procentą metinių
palūkanų. Japonija skolinosi iš vi -
daus rinkos, tai reiškia ji buvo ma -
žiau priklausoma nuo svyravimų už -
sie nio rinkose, kitas dalykas – jie
skolinasi labai pigiai. Pavyzdžiui,
Lie tuva skolinasi už 5–6 proc., JAV –
už 3 ir 3,5 proc.”

Trilijoną dolerių JAV skolinga
savo pagrindinei varžovei Kinijai,
tad ši teoriškai galėtų spausti JAV.
Ta  čiau tik teoriškai, nes ir pati Ki -
nija priklauso nuo Amerikos. Jei
ši iš jos nepirks ir nesiskolins,
Kinijos eko  nomika patirs rimtų
sunkumų. Vilniaus universiteto
TPSMI dėstytojas Kęstutis Gir -

nius: „Abi šalys yra tiek ekono miš -
kai susijusios, kad Ki nija tokių žings -
nių nesiims. Yra toks puikus anekdo-
tas. Jei esi bankui sko lingas 50,000
dol. ir neturi tų pini gų, tu turi di de -
lių problemų. Jei esi ban kui skolin-
gas 50 mln. dol. ir neturi tų pinigų,
tai bankas turi di delių prob lemų. Jei
Kinija imtų kaip nors itin spausti
Ameriką, ameri kie tiški pinigai, ku -
riuos ji turi, smarkiai nuvertėtų ir

patys kinai nukentė tų.”
Iki šiol pagrindinės kre -

ditų ver tinimo įstaigos
Ame riką ver tin davo trimis
A. A – aukščiausias įvertini-
mas, rodantis, kad JAV akty-
vai yra pa tys saugiausi. Šios
bendrovės dažnai kaltina -
mos Amerikos pervertini -
mu. Teigiama, kad jos tai ko
dvejopus reikalavimus JAV

ir Europai. Kai ku rios Europos šalys,
tokios kaip Portugalija, nepelnytai
blogai  vertina mos ir dėl to joms vis
sun kiau pa siskolinti. Tuo tarpu
Ame  rika, kad ir kas benutiktų, vis
pirmauja. S. Je keliūnas teigia, kad
nepasitikėjimas šiomis bendrovėmis
prasidėjo sulig 2007 metų krize, kai
būtent jos buvo kaltinamos klaidinu-
sios investuotojus (viena įtakingiau -
sių kreditų  ver tinimų  įstaiga „Stan -
dard & Poor’s”  rugpjūčio 5 d.  pirmą
kar tą istorijoje sumažino JAV skoli -
ni mosi įvertinimą – nuo aukščiausio
AAA iki AA+). Ta čiau vertinti Ame -
ri ką labai gerai yra ir daug objek-
tyvių priežasčių. Dole ris yra tarp-
tautinė valiuta, be to, ame rikiečiai
turi centrinį banką, tai gi gali spaus -
dinti pinigus savo nuo žiūra.

Žiniasklaidoje pasigirdus nuo -
mo nėms apie galimą JAV bankrotą ir
pasaulio galios centro persikėlimą į
Aziją K. Girnius nelinkęs padėties
dra matizuoti. Jo tei gimu, šalis išties
patiria rimtų sunkumų, tačiau pa -
kaktų vos keliais procentais šoktelti
ekonominiams rodikliams, kad sko-
los problemos tap tų išsprendžiamos:
„Pakilus JAV ekonomikai 1 ar 2 proc.,
biudžeto deficitas gana greit sunyk-
tų. Kal bėti apie nelaimes ar kritimą
į bedugnę – per anksti. JAV galia ma -
žėja, tačiau kalbėti apie Amerikos ir
Va karų žlugimą – perdėm pesimistiš-
ka.”

Panašiai galvoja ir S. Jekeliūnas,
tačiau, jo nuomone, svarbus ir valsty-
bės požiūris į savo piliečius ir įsipa -
reigojimų jiems vykdymą. O kaip tik
čia ir matomi nuosmukio požymiai:
„Vargingesnių sluoksnių perkamoji
galia, pragyvenimo lygis ir toliau
krenta, ir tai yra savotiškas bankro-
tas, įsipareigojimų nevykdymas šių
gy ventojų atžvilgiu. Nemokumas ma -
žai tikėtinas, tačiau lėtinis bankrotas
ir tolesnė socialinė atskirtis, tam tik -
rų socialinių sferų nykimas, irgi gali
būti vadinama savotišku bankrotu.

Simona Oginskaitė – Lietuvos ra -
di  jo ir televizijos žurnalistė.

Lietuvos radijas ir Bernardinai.lt
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Tema: JaV ekonomika

Lietuvos� Teisingumo� ministerija,
pa�sitelkusi�teismą,�Baltarusijai�atsklei-
dė�duomenis�apie�šios�šalies�žmogaus
teisių� gynėjų� asmenines� sąskaitas� ir
finansinius�veiksmus.�Nors�Lietuvos�ži�-
niasklaida�mirga�nuo�straipsnių�šia�te�-
ma,�iš�Lietuvos�valdžios�viršūnių�negir�-
dėti�jokių�paaiškinimų.�Tyli�„DnB�Nord”
ir�SEB�bankai,� įvykdę�ministerijos�pra�-
šymą.� Kas� turėtų� atsakyti� už� tai,� kad
Lietuva�sudavė�skaudų�smūgį�savo�ge�-
ram� vardui?� Seimo� Užsienio� reikalų
komi�teto�posėdyje�R.�Šimašius�ciniškai
pareiškė,� jog� duomenų� apie� Baltaru�-
sijos� opozicijos� veikėjų� sąskaitas� Lie�-
tuvos�bankuose�nutekinimas�Balta�ru�-
sijos�diktatoriaus�režimui�nėra�pagrin�-
das� ieškoti� kaltų� ir� nemano� atsistaty�-
dinti.� ,,Procedūrą� jie�atliko.�Tiesa,�pro-
cedūroje� neaprašytos� kelios� sampra�-
tos.�Tokios�kaip�sąžinė� ir�solidarumas.
Tačiau� tai� –� jau�ne� iš� teisinio�bendra�-
darbiavimo� srities”,� –� susidariusią� pa�-
dėtį� komentuoja� žmogaus� teisių� gy�-
nė�jas�baltarusis�Alesis�Feduta.

Redaktorė�Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Amerika lėtai 
bankrutuoja?
SIMONA OGINSKAITĖ

Rodney Shakespeare: „Amerika ima pa na šėti į
bananų respubliką, skirtumas toks, kad ba na -
nų respublikos tu ri bananų. Ameri ka artėja

prie socia linio ir ekonominio žlugimo. Tenkin -
dama siau rus tam tikrų grupių in te re sus JAV

atsisakė savo eko nomikos.” 



Įkalną aukštyn ir aukštyn lipa
Lietuva. Sunkiai, bet atkakliai
sie kia ramaus, normalaus, pilie -

čiams sau gaus ir pakankamai sotaus
gyvenimo. Atgal neslysta, žingsnelis
po žings nelio stengiasi kilti, kabintis,
nepasiduoti. Prezidentė su dabarti -
niu premjeru ir jo vyriausybe turė jo
užtektinai drąsos iškęsti piktus ir
„ge ra linkinčius” puolimus, valstybę
vedant painia eko nomikos kūlgrin-
da. Šiandieninė valdžia skandaluose
ne braidžioja ir svarsto, ieško žings -
niui tvirtesnės atramos.

Tiesa, geros valios priekaištų at -
siranda. Prezidentė Dalia Grybaus -
kaitė spaudžiama dėl savo metiniame
prane šime teigimo: „Kiekvieną kar -
tą, kai man bus pateiktas koks nors
atskiros grupės užsakytas, korupcija
ar tie siog kvailybe dvelkiantis įstaty-
mas, asmeniškai domėsiuosi jo kil -
me, istorija.” Klausinėjama, kaip ji
tai asmeniškai padarysianti. Man
atrodo, yra svarbu, kad ji domisi val-
stybės kenkėjais, o kaip dėmesį pa -
naudos jiems paklupdyti, parodys
atei tis. Korupcija ir kvailybės yra
rimtos Lietuvos bėdos, būtinai šalin -
tinos.

Kelias aukštyn yra sunkus. Kliu -
do ne tik dejonėse permirkusių lietu-
vių dūsavimai, bet ir sąmoningų Lie -
tuvos priešų žala viduje ir išorėje.
Gera tai, kad išoriniai priešai (taip
at rodo) randa mažai pritarimo tarp
valstybės piliečių. Vidiniai yra lai -
mingesni. Žmonės toleruoja korupci-
ją, nes, jų manymu, ji padeda spręsti
reikalus: atsiperka teismo sprendi -
mus, nutildo prokurorus, lengvai su -
sitaria su pareigūnais. Randama, kad
korupciją toleruoja 68 nuošimčiai
gyventojų.

Nemalonu tarti, kad šiame am -
žiu je, kultūros ir pažangos metu,
stam bus Lietuvos priešas yra kai
kuri jos dažnakalbė (dienraščiai ir

pan.) spauda. Ji kartais nevengia
talkinti net išorės kenkėjams.

Melas yra veiksmingas, o tai daž-
nai kiršinimui naudojama spaudos
priemonė. Štai pavyzdys: „Turiu pa -
sakyti, kad kelis kartus pakartojau,
kad Operatyvinės veiklos įstatymo
pataisos neleidžia ir neleis sekti žmo-
gaus be teisėjo sankcijos, tai atsi -
vertęs spaudos puslapius perskai čiau
priešingai – ‘jos leis sekti žmogų
netgi be teisėjo sankcijos’.” (A. Anu -
šauskas „Draugas”, 2011 m. birželio
14 d.).

Jei leidėjai nusprendžia, ką skai -
tytojams įpiršti ar paneigti, įkyriai tą
patį kartoja ir kartoja, tarsi užgesu -
sią pypkę papsėtų. Štai teisėjos Ne -
ringos Venckienės ir pedofilų tema,
štai klai pėdietės Eglės Kusaitės byla.
Ilgą laiką kulia ir kulia kai kurie
laik raš čiai šiuos šiaudus, Lie tuvą
vaizduodami pedofilų stovykla, kur
net baugu apsilankyti.

Baugu dėl pedofilų, baugu dėl
ma  fijos klikų. Kai kuri periodika kli -
kas taip gerai pažįsta, kad net jų va -
dus skelbia: „daugelis stambių mafi-
jos klanų lyderių, stomai, vojci kos,
gusiatinai, prikbojeclovai ir pa na -
šūs – yra komunistai ir kagėbistai, iš
ko munistinės kagėbistinės nomen-
klatūros kilęs kriminalizuotas elitas
turi savo herojus – tai televizijos ek -
ra nuose besipuikuojantys uspas-
kichai, bosai, šleževičiai, kevišai, kir -
kilai ir kiti įtakingi oligarchai” („XXI

amžius”, 2011 m. gegužės 6 d.). Taigi
spaudos laisve besinaudoją laikraš -
 čiai atlieka ir saugumiečių darbą.
Tik prokurorai ir teismai, praradę
žadą, tyli.

Panašios žinios suniekina valsty-
bę. Laikraščiai žino mafijos vadų
pavardes, matyt, yra surinkę nusikal -
ti mų duo menis apie juos, bet tie
didieji suktybių herojai, kurių net
inicialai pa skelbti („Lietuvos miesto
meras R. M.”; „viceministras V. M.”;
„įtakin gas kriminalinis baronas P.
K.”), laisvi gatvėmis vaikšto. Saviva -
liauja pedofilai, siaučia kyšininkai,
teisin gumo organai piktai žaidžia su
venc kienėmis ir kusaitėmis. Asmens
tei sės yra naujai sukurtas dievukas,
bet Lietuvoje jis – be galios.

Ir štai – neįtikėtini dalykai, jei
juos tiksliai nupasakoja Vytautas V.
Landsbergis („Draugas”, 2011 m.
birželio 23 d.). Politikai pasakoja JAV
ambasados darbuotojams Lietuvoje,
kad di džioje spaudoje paskelbti pa -
lan kų straipsnį, ne reklamą, kainuo-
ja tarp penkių ir dvidešimt penkių
tūks tan čių litų. O mums žinomas
žur  nalistas Vilius Kavaliauskas,
ilgai vėlęsis JAV, amerikiečius Lie tu -
voje informuoja, kad bet kuris dien-
raštis už atlyginimą galįs pakeisti bet
kurį ministrą. Pasakojama, kad „Res -
pub lika” siūlėsi „Pfizer” įmonės at -
stovui už milijoną litų sunaikinti
šios įmonės priešus.

Žinote, žinote... Tai bent pelnin -

gas verslas, tai štai kokia melų kaina.
Kriminalinės spaudos kėslai tokie
drąsūs, gal net iš anglų išmokti.  Tur -
būt mūsų leidėjai stažavosi „News of
the World” įstaigose. O šių suktybės
visai neseniai pagarsėjo visame
pasaulyje.

Nesąžininga Lietuvos spauda (iš -
imčių yra daug) sukiršino gyvento-
jus. O tai – pikti priešo kėslai. Gaila,
kad už savą spaudą ir už savą spaus -
dintą mintį sunkiai kovoję lietuviai
susilaukė valstybei kenkiančių žur-
nalistų.

Vytautas Volertas – inžinierius,
matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB
narys. 2000 metais apdovanotas JAV
LB Kultūros tarybos premija.
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LaiŠkai 

Trys dienos po to, kai Lietuva
jau kelintą kartą šventė Vals -
tybės, arba karaliaus Mindau -

go karūnavimo die ną, Afrikos žemy -
ne atsirado nauja, ilgą ir kruviną
isto  riją turėjusi Pietų Sudano valsty-
bė, šį kartą gana tai  kiai atsiskyrusi
nuo jau 1955 m. Egipto ir Anglijos il -
ga mečio dominavimo nusimetusios
nepriklausomos Sudano vals tybės.

Naują valstybę tuojau pripažino
JAV, Rusija, Kinija, Anglija ir Euro -
pos Sąjunga. „Po tiek ilgų kančių mes
sveikiname naują valstybę”, – lin kėjo
JAV prezidentas Barack Obama, bet
nieko nepaminėjo apie iki šiol visam
Sudanui taikomų sankcijų panaiki -
nimą. „Pietų Sudano nepriklausomy-
bė nė ra kokia nors dovana, bet laimė -
jimas, kurio jūs užsitarnavote”, – kal -
bėjo Susan Rice, JAV ambasadorė
Jungti nėms Tautoms, vadovaujanti
JAV delegacijai, atvykusiai į iškil -
mes į Juba, naujosios valstybės sos -
tinę. 1990 m., Lietuvai paskelbus ne -
priklausomybės atkūrimą, Lietuva
tokio skubaus ir pakilaus pripažini-
mo ne sulaukė. Gal būtų buvę kitaip,
jei Lietuva turėtų alyvos.

Į iškilmes atvyko ir senas nepri -
klausomybės priešininkas, (šiaurės)
Sudano prezidentas Omar al-Bashir,
kuris Tarptautinio Kriminalinio
Teis  mo yra patrauktas atsakomybėn
už Sudano pilietinio karo metu įvyk -
dytus karo nusikaltimus. Jau faktas,
kad Bashir atvyko į iškilmes, duoda
vilties tikėtis, jog Sudanas, nors ir
labai nenoriai, susitaikė su Sudano
padalinimu. Šalia jo stovėjo ir taikiai
besišypsantis Salva Kiir, pirmasis
Pietų Sudano prezidentas.

Nebūtų tikslu sakyti, kad Pietų
Sudano valstybė pradeda savo nepri -
klausomą gyvenimą nuo nulio, nes
po 2005 m. pasirašytų paliaubų jau
buvo pradėta organizuoti naująją
krašto administraciją. Tačiau naujoji
valstybė vis tiek stovi prieš daug sun -
kiai sprendžiamų problemų. Giliai
įsi šak nijęs neturtas, kur net penkta -
dalis gyventojų chroniškai badauja.
Dar visiškai neišvystytas mokyklų
tinklas. Ketvirtadalis gyventojų yra
beraš čiai. Kūdikių ar gimdyvių mir -
tingumas yra didžiausias visame pa -
saulyje. Tik trečdalis gyventojų gali
džiaug tis švariu geriamu vandeniu.
Sunkią krašto padėtį supratusi JAV
vyriausybė Sudanui jau paskyrė kas-
metinę 300 mln. dol. pašalpą infra-
struktūrai atstatyti ir 150 mln. dol.
maistui.

Sudano istorija yra glaudžiai su -
sieta su Egiptu ir Nubija mažiau siai
2000 metų prieš Kr. Gilioje senovėje
egiptiečiai buvo pa vergę nubius (juo-
daodžiai, bet ne negrai). Atsiradus is -
la mo religijai, krašte susikūrė isla -
miška valstybė, kuri XIX a. tapo tik
paprasta, tuo laiku buvusios Otoma -
nų imperijos valdomo Egipto provin-
cija. Otomanų imperijai nusilpus,
val džią po truputį perėmė Anglija.

Kraštą administravo anglų gen.
Charles G. Gordon, tuojau panaiki -
nęs plačiai paplitusią vergų prekybą.
1885 m. kilus Muhammad  Ahmad va -
do vaujamam sukilimui, gen. Gordon
žuvo. Anglai atsiuntė gen. Horatio H.
Kitchener, kuris 1898 m. užėmė pro -
vincijos sostinę Khartoum, taip Ang -
lijai ir Egiptui užvaldydamas visą
Sudano kraštą. Po Antrojo pasaulinio
karo Egiptas tapo nepriklausomu, o
Sudanas nepriklausomybę gavo tik
1955 m., pagal plotą tapdamas di -
džiausia Afrikos valstybe.

Įvairios gentys Sudane nesugy -
veno jau nuo senų laikų, o gavus
nepriklausomybę nesantaika dar la -
biau paaštrėjo, kol XX a. pabaigoje ji
neišaugo į ilgą pilietinį karą, kuria -
me žuvo ar buvo išžudyta 2 milijonai
žmonių. Šiaurėje vyravo islamo pa -
sekėjai arabai, o pietuose – juoda -
odžiai, dauguma jų krikščionys arba
primityvių dvasių garbintojai – sun -
kiai apibūdinami animistai. Maž -
daug Prancūzijos dydžio valstybėje
gyvena apie 8 mln. juodosios ir mai -
šytos rasės gyventojų.

Ši naujausioji nepriklausoma Af -
rikos (ir viso pasaulio) valstybė  yra
regione, kuriame daug metų virė
kru vini karai, sukilimai ir re vo -

liucijos. Kaimyninės valstybės Etio -
pija ir Eritrėja tik neseniai pabaigė
nuožmų karą, Eritrėjai atsiskyrus
nuo Etiopijos. Pietų kaimynė Kenija
išgyveno didelį sukrėtimą politinėms
partijoms nesutarus, kas laimėjo 2007
m. rinkimus. Neramumai tęsiasi ir
kitose kaimyninėse valstybėse kaip
Kongas, Uganda ar Centrinė Afrikos
Respublika.

Nors atvirai daugiau nebeka -
 riau jama, Sudanas ir atsiskyręs Pie -
tų  Sudanas ginčijasi dėl alyva turtin-
go Abyel regiono ir iš jo gaunamų
eks porto pajamų. Alyvos yra Pietų
Su  da ne, bet vamzdynai, nešantys ją,
driekiasi į šiaurę per Sudaną. Suda -
ryti taiką tarp abiejų valstybių pa -
dėjo JAV, bet kas laimės galutinai –
„yra tik nenuspėjamas kortų pokerio
žaidimas”, – sako JAV gen. konsulas
R. Harris Walkley.

Naujasis Afrikos valstybių šei -
mos narys yra vienas iš netur -
tingiau sių pasaulio kraštų. Pramo -
nės čia beveik nėra. Gyventojai ver -
čia si žemės ūkiu, kasmet kamuojamu
saus rų, nors per šimtus mylių čia
teka ilgiausios (4,400 mylių) pasauly-
je upės – Baltojo Nilo šaka, deja, drė -
kinanti tik mažą krašto dalį. Turbūt
tik ateitis parodys, ar ši šalis galės
klestėti iš savo pačios darbo, nors
pajamos iš alyvos tikrai padės.

Aleksas Vitkus – inžinierius, bu -
vęs dviejų PLB valdybų, IX PLB sei -
mo,  LF, PLC bei ALIAS narys. Lietu -
viš koje išeivijos spaudoje bendradar-
biauja jau ketvirtį šimto metų. 2007 m.
gavo  JAV LB Kultūros tarybos spau-
dos darbuotojo premiją. 

Dievukas, 
virtęs kipšu
VYTAUTAS VOLERTAS

Alyva „pagimdė” naują 
Afrikos valstybę
ALEKSAS VITKUS

America, America! 

Kokios išlaidos! Koks bankrotas!
Kažkada sakydavome: kai JAV nusi -
čiaudo, mes Kanadoje susergame
gripu. To šįkart nesimato. Bent jau
kol kas. Nes neišleidome daugiau,
negu turime savo banko sąskaitoje. 

Kas žino, gali būti, kad Kinijos
ar Indijos bilijonai nupirks mus
visus. Tada mokysimės kinų, indų
kalbų. Jei dar gyvi būsime.

Edmundas Petrauskas, 
London,�Canada

KLAIDOS ATITAISYMAS
Algimanto� gečio� straipsnį� apie� Philadel�phia
lietuviškas� parapijas� (,,Draugas",� 2011� m.
liepos� 28� d.)� palydinčių� nuotraukų� parašai
nėra� tikslūs.� Visos� keturios  nuotraukos� yra
susijusios� išimtinai  su� Šv.� Andriejaus� parapi-
ja. Atsiprašome.



Per paskutinius keletą metų ap rašiau kai
kurių Dainavos jau ni mo sto vyklos kūrėjų,
steigėjų bei darbuotojų, kuriuos pavadinau

Dai navos ąžuolais, mirtis. Šiandien atė jo eilė ap -
rašyti šįmet pjūklu nu pjau tą dar vieną Dainavos
milžiną – šimtametį ąžuolą. To tikrai nelaukiau ir
nesitikėjau. 

1986 metais ,,Dai na va 30” metraštyje rašiau,
kad Daina vos pakelėje augantis ąžuolas bent pus -
metį buvo tapęs kontroversiniu ob jektu ameri kie -
čių visuomenėje. Apie jį rašė dienraščiai, rodė te le -
vizi jos žiniose. Ap skrities kelių
komi sija norėjo tą šimtametį (bent
300 metų!) ąžuolą nu pjauti, kad
nekeltų pavojaus pravažiuojančių -
jų saugumui, bet gamtos my lė tojai
stojo jį gelbėti. Lai mėjo ąžuolas ir
jo gerbėjai. Visa tai aprašyta ,,Drau -
ge” (,,Stelmužės giminaitis Daina -
voje”, 1985 m. sausio 21 d.). Ki tas
rašinys šia tema tais pačiais me -
tais buvo baigtas su viltimi, kad tik
su gyvendami su gamta galėsime ja
džiaugtis.

Praėjus 26 metams į ąžuolą
kaž  kas įvažiavo ir žuvo. Kelių ko -
misija pa si rūpino ąžuo lą nupjauti,
bet aš apie tai iki šiandien nieko
negirdėjau. Lie pos 31 d. važiuo-
damas į Dai navą pasi ėmiau virvę,
kad galėčiau du didžiuosius Daina -
vos ąžuolus išmatuoti. Mat pernai
metų spalio 27 d. ,,Drauge” buvo
rašyta apie senojo Stelmužės ąžuolo
pamainą. Tą straips nį pasilaikiau,
kad turėčiau su kuo savo Dainavos
mil žinų išmatavimus palyginti.
Pra ė jus porai mėnesių, ,,Draugo”
,,Kultūros” priede buvo išspaus -
dinta ,,Giesmė apie Stelmužės ąžuo   -
lą” (2011 m. gegužės 15 d.). Pa si -
 laikiau ir tą giesmę, galvodamas ją
kaip nors panaudoti. Štai tos gies -
mės pirmasis posmas, kurį dabar skiriu pa guldy -
tam milžinui Dainavoje:

Dieve Stelmužės aukštas, 
tūkstan t metis esi mano brolis,
Kito, regis, šioje žemėj panašaus
į tave neturiu,
O iš kur jį galėčiau paimt, šio ne lemtojo laiko
varguolis,
Ateinu ir, akis išsproginęs, į tavo šventyklą
žiūriu.

Povilas Vitkauskas, Kauno ma rių regioninio
par ko vyr. ekologas, aiš  kina, kad specialistai, įver -
tin dami me džio būklę, kiekvieną senolio ąžuo  lo
aprašymą pradeda žodžiais ,,me dis pasiekęs gam -
tinę brandą ir yra de ge neracijos būklės”. Medienos
dege ne racija prasideda ąžuolui su lau kus 250–300
metų. Kamienai tuo met būna pasiekę apie 3 met -

rus apim ties. Ąžuo lui, kurio kamieno apimtis
siekia 7 metrus, yra ne mažiau kaip 700 metų. Prieš
30 metų vieno universi teto specialistų buvo apskai -
čiuota, kad nupjautas ąžuolas Dainavoje bu vo bent
300 metų amžiaus. Remiantis mano šių dienų išma -
tavimais, jo apim tis buvo bent 450 cm (15 pėdų).
Tai gi jis galėjo būti apie 450 metų. Taip pat įdo mu,
kad šis ąžuolas ne turėjo me dienos degeneracijos
žymių – buvo sveikas kaip ridikas.

Išmatavau ir kitą Dainavos ąžuo lą, esantį tarp
valgyklos ir Spyglio eže ro. Daugelį metų po jo vai -
niku sto vyk lautojai rinkdavosi šv. Mišioms. Šio
ąžuo lo apimtis yra apie 350 cm (11 pėdų 8 colių). Jis

irgi atrodo sveikai. Kad tik koks
stovyklautojas nesugalvotų į jo
viršūnę lipti ir, neduok Dieve, iš -
kristų ir susižeistų. Gal tada reikėtų
nu pjauti ir tą niekuo nekaltą antrąjį
ir paskutinįjį Dainavos mil žiną.

• • •

Liepos 31 d. vykau į Dainavos
me  ti nę šventę ir rėmėjų suvažiavi -
mą, ta čiau nuvažiavęs visą popietę
išgy ve nau, tiesiog liū dėjau prarasto
mil žino. Šventės ir suvažiavimai
vyks ta kasmet, o tokie milžinai
krenta tik kas keletą šimtų me tų.
Šventė buvo gausi dalyvių, ypač
jaunesnių. Tai tikrai buvo džiu gu
matyti. Kaip kasmet, susirinkusieji
bičiu liavosi, už kan džiavo, savo laimę
ban dė loterijoje. Diena buvo karšto-
ka – apie 90 laipsnių, bet mažai kas
eže rėlyje bandė atsivėsinti.

Temperatūra pakilo suvažiavi-
mo, kuris vyko antrame dr. Adolfo
Da  mušio vardo pastato aukšte, metu.
Pats suvažiavimas, kuriam pirmi -
nin  kavo Dainavos direktorių tarybos
pir mininkas Kastytis Giedraitis, už -
truko vos valandą. Ačiū už tvarką!
Be tarybos narių, suvažiavime daly-
vavo apie 20 rėmėjų. Buvo perskaity-
tas ir priim tas pereitų metų suvažia -

vimo protokolas, pristatyti ALRKF naujai pa skirti
direktoriai į stovyklos tarybą. Išklausytos stovyk-
los vadybos ir fi nan sų apyskaitos. 

Šįmet į tarybą bu vo renkami šeši nariai. Rin -
kimų re zul ta tai bus pa skelb ti vėliau. Man da tų
komisiją su daro Jonas Korsakas ir Ma rija Do -
mans kytė. Revizijos komi sijos prane šime, kurį
davė Marius Po likaitis, buvo pasidžiaugta iždi -
ninkės Danos Rugieniūtės tvarkingai ir kruopščiai
tvarkomais finansais. Pa dėkota Da riui Rudžiui,
kuris Daina vai paaukojo sunkvežimėlį. Pastara sis
bus naudojamas tik stovyklos ra jone. 

Suvažiavimo dalyviai nuoširdžiu plojimu
išreiškė padėką Dainavos ta ry bai ir kitiems dar-
buotojams už gražų ir prasmingą jų darbą. Suva -
žia vi mą atidarė ir uždarė brolis Lu kas La niauskas,
SJ, vienas iš Dai navos dvasios vadų. Plačiau apie
sto vyklos fi nan sinę padėtį jau buvo rašyta liepos
23 d. ,,Drauge”.
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MANCHESTER,�MI

TeLkiniai

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Paguldytas Dainavos milžinas

Dainavos ąžuolo likučiai.

Dalis rėmėjų suvažiavimo da lyvių (iš kairės): Marius Polikaitis, Kęstutis Sušinskas, Dana
Rugieniūtė, br. Lukas Laniauskas ir Jonas Karo sas.

Naujas Dainavos sunk ve ži miu kas, padovanotas Dariaus Ru džio.
Romualdo kriaučiūno nuotraukos 

Paskutinis Dainavos milžinas – ąžuolas.

Rūpintojėlis
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Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 9 d. laidoje.

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienis prasi dėjo kun. Kul -
bio ir kun. Markaus aukotomis šv.
Mi šiomis viešbutyje už atsidavimą
Švč. Šiluvos Mergelei Marijai. Prieš
pradedant šv. Mišias, Rob Petkus, 96
kuopos narys, buvo pakeltas į trečiąjį
laipsnį. Giesmes vedė garbės narė
Ann Marie Kassel, fortepijonu skam-
bino garbės narys, kompozitorius
muz. Faustas Strolia. Liturginius
skai  ti nius skaitė Rita Zarka-John -
son.

Trečiasis seimo posėdis pradėtas
kun. Markaus malda. Po to kun. Mar -
kus buvo pakviestas pakal bėti apie
Šiluvos Mergelės Marijos padalinio
veiklą. Jis paragino visus delegatus
garsinti Šiluvos Mergelės Marijos
istoriją draugams, pažįstamiems ir
svetimtaučiais. Padalinio tinklalapy-
je (www.ourladyofsiluva .com) apie
Šiluvą galima rasti daug istorinės
informacijos ne tik anglų, bet ir
lenkų, ispanų kalbomis. 

Kun. Markus ir jo specialiai su -
darytas komitetas turi paruošęs įvai -
rios spausdintos medžiagos apie
apsi reiškimą. Pardavimui turi įvai -
rių suvenyrų: sidabrinių ir auksinių
medalių, ženkliukų, paveikslų ir
DVD iš 2008 m. jubiliejinės šventės
Chica go. Kun. Markus siūlo Šiluvos
Mer gelę Mariją naudoti kaip simbolį
pasiklydusiems žmonėms ne tik lie -
tuviams, bet ir visiems katalikams. 

J. Mankus perskaitė pranešimą
ir parodė skaidres ,,Lietu vos regio -
nai”. Jis įdomiai papasakojo apie pir-
mųjų gyventojų Lietuvoje buitį, dia -
lektą, kalbą, papročius. 

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 93 balsuo-
jantys delegatai: 66 suvažiavimo dele-
gatai, 8 apygardos delegatai, 12 gar-
bės narių, 6 centro valdybos nariai,
vienas dvasiškis, 6 svečiai, atstova-
jantys 5 rajonams ir 18 kuopoms.
Dalyvavo 21 jaunas ir paauglys vytis. 

Toliau vyko naujos Centro valdy-
bos rinkimai.

Naujoji Centro valdyba 
ir komisijos

Naują 2011–2012 m. Centro valdy-
bą sudaro: dvasios vadas – garbės na -
rys prelatas kun. Juozas Anderlonis
(Philadelphia 3 kuopa); pirmininkė –
garbės narė Bernice Aviža-Hudson
(Mohawk, 136 kuopa); I vicepirm. –
Bar bara Miller (Binghamton, 72
kuopa); II vicepirm. – Andrew Ber -
czelly (Dayton 96 kuopa); III vice -
pirm. (jaunimui) Brian Johnson
(Pitts burgh, 19 kuopa); protokolų
sek retorė – Elena Nakrošis (Kearny,
90 kuopa); finansų sekr. – June Gre -
nier Hartford, 6 kuopa); iždi ninkė –
Debbie Martin-Rudmin (Chicago, 16
kuopa); iždo patikėtiniai – Dolores
Herbert (Philadelphia, 3 kuopa ir Ro -
bert Petkus (Dayton, 96 kuopa).

Komisijos: Lietuvių reikalų –
John Mankus (Binghamton, 72
kuopa); Lietuvių kul tū ra/kalba –

Julia Schroder (E. Long Island, 152
kuopa); Garbės narystė – garbės na -
rė Rita Sussko (Ne wark, 29 kuopa);
Ritualų – Geor giana Macke (Lemont,
157 kuopa); Stipendijų – Rita Johnson
(Pitts burgh, 19 kuopa); Ryšių su
visuo  mene – garbės narė Regina Juš -
kaitė-Švobienė (Detroit 102 kuopa);
Ar chyvų – Frances Burmila (Brock -
ton, 1 kuopa); L.V. fondas – Irene
Ozalis (Philadelphia, 3 kuopa); Šv.
Kazimiero gildija – John Mankus
(Binghamton, 72 kuopa); Mergelės
Šiluvos fondas – garbės narys kun.
Antanas Markus (Chicago, 112 kuo -
pa).

Julia Schroder (152 kuopa, East
Long Island, NY), pranešė apie atei -
nančių metų suvažiavimą. 99-sis sei -
mas vyks 2012 m. rugpjūčio 1–5 d.
Seven Springs Mountain Resort, Se -
ven Springs, PA. Jį globos ,,Lietuvos
vy čių’’ 152 kuopa, veikianti East
Long Island, NY. Kadangi viešbutis
yra kurortinis, prieš suvažiav imą ne -
bus išvykos. Smulkesnė informacija
bus pranešta vėliau. 

Centro valdybos 3-čias pirminin -
kės pavaduotojas, dirbantis su jau-
nais vyčiais, Brian Johnson papa -
sakojo apie jaunimo veiklą. Suvažia -
vime dalyvavo 21 jaunas vytis ir pa -
auglys. Ketvirta dienį jauniems vy -
čiams surengtas ,,pizza ir pool par -
ty”. Penktadienį jie vyko į smagią
išvyką į Mt. Baldy, Indiana Dunes,
kur galėjo lipti į 126 pėdų aukščio
smėlio kopą. Po pietų jau nųjų vyčių
laukė įvairūs užsiėmimai Inman’s
Recreation Center-Sandy Harbor,
Val paraiso, IN. Suva žiavimo daly -
viams buvo parodytas filmukas apie
šią išvyką. Vaikai pa pasakojo savo
įspūdžius. Kiekvienam suvažiavime
dalyvaujančiam jaunam vyčiui buvo
įteikti žymenys ir 50 dol. stipendija, o
Vyčių fondo pirmininkė I. Ozalis
kiekvienam dalyvavusiam vyčiukui
įteikė po 100 dol.

Sveikinimų/aukų komitetas pra -
nešė, kad šio suvažiavimo metu buvo
surinkta 6,670 dol. aukų: 1,750 dol. –
Vyčių fondui; 2,315 dol. – Šv. Ka zi -
miero gildijai; 1,355 dol. – Šiluvos
Mer gelės Marijos fondui; 345 dol. –
stipendijų fondui; 95 dol. – bendram
fondui; 175 dol. – jauniems vyčiams;
165 dol. – suvažiavimo ruošimo komi -

tetui; 175 dol. – kun. Jutt fondui; 170
dol. – ,,Vyties” žurnalui, 100 dol. –
A.P.P.L.E. ir 25 dol. – LCRA.

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos dėl
aukų išdalijimo. Delegatai vienbal -
siai nusprendė aukas skirti: Šv. Kazi -
miero gildijai Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijoje Romoje; keturioms seselių
vie nuolių kongregacijoms – Nukry -
žiuo  tojo Jėzaus, kazimierietėms, Ne -
kal to Prasidėjimo ir pranciškietėms;
JBANC bei spaudai: ,,Draugui” ir
,,Amerikos lietuviui”. Iš viso bus pa -
aukota 2,500 dol.

98-asis ,,Lietuvos vyčių’’ suva žia -
vi mas užbaigtas malda ir ,,Lietuvos
vyčių’’ himnu. Vėliau sei mo ruošimo
komitetas naujai išrinktai Centro
valdybai, garbės nariams bei sve -
čiams suruošė po kylį. Viešbučio po -
ky  lių salėje vyko iškil mingas seimo
užda rymo pokylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvieno ,,Lietuvos vyčių’’ sei -
mo pabaiga pažymima iškilmingu
pokyliu. 98-tojo suvažiavimo pokylis
įvyko šeštadienį ,,Clarion Inn’’ vieš -
bučio pokylių salėje.

Vakarą, kuriame dalyvavo apie
150 vyčių ir svečių, sveikinimu pra -
dėjo suvažiavimo komiteto va karo
vedėjas Vilius Kulbis. Į salę palydėti
ir pristatyti susirinkusiems garbės
stalo svečiai: ,,Lietuvos vyčių’’ Cen -
tro valdybos pirmininkė garbės narė
B. Aviža, garbės narystės komiteto
pir mininkė, garbės narė R. Sussko,
kun. Markus, Stipendijos komisijos
narė R. Zakarka-Johnson, kun. Kul -
bis ir garbės narystės kandidatai V.
Rodgers ir J. Mankus. 

Invokaciją sukalbėjo Vidurio
Ame rikos apygardos dvasios vadas
kun. Kulbis. Po gardžios vakarienės
vyko programa. Rita Johnson stipen -
dijų komiteto vardu paskelbė aštuo-
nis ,,Lietuvos vyčių’’ stipendijas
laimėjusius asmenis: Alexander
Deks nis (158 kuopa, Mi chigan City,
IN), Paul Luke Domala kes (144
kuopa, Frackville, PA), Jennifer Cox
(144 kuopa, Frackville, PA), Andreja
Deksnis (158 kuopa, Michigan City,
IN), Amanda Distin (72 kuopa, Bing -
hamton, NY), Debbie Miller (2 kuopa,

Binghamton, NY), Zachary Miller
(141 kuopa, Bridge port, CT) ir Ann
Domalakes (144 kuopa, Anthracite,
RI). Iš viso jaunų vyčių stipendijoms
išdalinta 14,500 dol.

Garbės narystės komiteto pirmi -
ninkė garbės narė R. Sussko pristatė
už nuopelnus ,,Lietuvos vyčiams’’ ir
Lietuvai į garbės narystę šiame sei -
me pakeltus V. Rodgers ir J. Mankų.
Centro valdybos pirmininkė padėko-
jo visiems delegatams, svečiams ir
ypač šio suvažiavimo komitetui už
gražų priėmimą ir globą. Oficialioji
pokylio dalis baigta garbės nario
kun. Markaus sukalbėta malda.

Buvo malonu pašokti, paben-
drauti ir atnaujinti pažintis su seniai
matytais draugais.

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį vyko suvažiavimo
atsisveikinimo pusryčiai Michigan
City senjorų centre. Po to pasi-
vaikščiojome palei Michigan ežerą ir
Washington parką. Susirinkome ant
kranto, kur buvo padaryta suvažiavi-
mo dalyvių bendra nuotrauka. Suva -
žiavimo užbaigimo šv. Mišios buvo
atnašaujamos St. Anne of  the Dunes
bažny čioje. Šv. Mi šias koncelebravo
kun. Kulbis ir kun. Markus.

Prieš pradedant šv. Mišias, prela -
tas kun. Markus vadovavo ritualui,
ku rio metu buvo įteikti ketvirto
laips  nio medaliai ir žymenys. Nauja
Centro valdyba davė priesaiką. Li -
turginius skaitinius skaitė Vilius
Lapas. Savo pamoksle kun. Kulbis
padėkojo vyčiams už jam suteiktą
progą dalyvauti šiame suvažiavime.
Džiaugėsi, kad ,,Lietuvos vyčiai’’ iš -
laiko savo tėvų, senelių bei prosene -
lių tradicijas ir meilę Lietuvai. 

Mišių metu giedojo lietuvių cho -
ras, vargonavo Revita Durtine vi -
čiūtė, gitara grojo Alex Deksnis. 

2011 metų seimas/suvažiavimas
buvo darbingas ir sėkmingas. Iki ma -
lonaus pasimatymo 99-ame seime
Seven Hills, Pennsyl vania, 2012 m.
rugpjūčio mėn. 1–5 d.

Regina Juškaitė-Švobienė – ,,Lie -
tuvos vyčių” garbės narė ir ryšių su
visuomene komiteto pirmininkė.

iŠ LieTuVos Vyčių VeikLos

Dievas ir lietuvybė tebėra mūsų ramstis
98-ajam ,,Lietuvos vyčių’’ metiniam suvažiavimui/seimui pasibaigus

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Vyčių suvažiavimo bendra užbaigimo nuotrauka prie Michigan ežero. 
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skauTyBĖs keLias

Lietuviškosios skautybės fondas
(LSF) Lietuvių skautų sąjungo-
je buvo įsteigtas 1975 metais.

Fondo tikslas – gautomis bankuose
laikomų suau ko tų lėšų palūkanomis
remti skautijos veiklą. Palūkanomis,
kurios yra skirstomos kas met, re -
mia mi skautiški leidiniai, vadovų la -
vi nimas, rajonų skautiška veikla, Są -
jun  gos archyvas, tautinių ir jubi lie -
jinių stovyklų ruoša. Per 35 metus
jau pa skirstyta 338,000 JAV dol.
Nejudi na  mas pagrindinis kapitalas
2010 m. pa baigoje pasiekė 396,000 dol.
sumą.

LSF pajamos kaupiamos įvai riai.
Norėdami išlaikyti skautišką jau  ni mą
sąmoningais lietuviais, aukų fon dui
atsiunčia paskiri asme nys. Auko jama
įrašant giminių, draug ų vardus, ypač
šermenų metu. Lau kia me ir testamen-
tinių palikimų. Taip pat ruošia mi
aukų vajai paštu. Aukas galima nu -

rašyti nuo federalinių pa jamų mo -
kesčių. Kiekviena auka yra didžiai
ver  tinama ir laukiama. Au kas galite
siųsti LSF iždininkui Ro mui Jaku -
baus kui (14 Nancy Drive, Auburn MA
01501).

Lietuvių skautų sąjunga sulaukė
paramos iš LSF 2010 metų palūkanų.
Praėjusių metų palūkanos parėmė Se -
serijos ir Brolijos vadovų lavinimo
prog ramas, „Skautų aidą” bei Euro pos
rajono leidžiamą laikraštėlį, LSS ar -
chyvą ir kitus LSS tarybos projektus.

LSS tarybos vardu dėkoju LSF
val dybos pirmininkei v. s. Birutei Ba -
naitienei ir valdybos nariams už jų
dar bą ir pastangas didinant Lietuviš -
kosios skautybės fondą mūsų skau -
tiš ko jaunimo gerovei. 

v. s. fil. Gintas Taoras
LSS tarybos pirmininkas

Paminėti 45-uosius stovyklavi-
mo lietuvių nuosavoje stovyk -
lavietėje Rambyne, Holcomb

Valley California, me tus susirinko
per 150 skautų, skau čių ir svečių.
Drą suoliai užvažiavo ten, kur sto -
vyk los aukštuma siekia 7,500 pėdų
virš jūros lygio, o sto vyklavietę supa
JAV valdiškas miš kas San Bernar -
dino National Forest. Žinoma, ne
kartą čia stovykla vę sto vyklautojai
yra pripratę prie šios vietos ypa -
tybių, bet jauni nauji stovyklautojai,
vienam ar kitam nu alpus dėl aukš -
čio, nustemba. Jaunimas atsigauna
lengvai ir pasimoko, kad, pakilus į
to kias aukštumas, rei kia kūnui leisti
priprasti.

Šių metų stovyklos pavadinimas
,,Išlikimas” skatino dalyvius moky -
tis, kaip gyventi ir išlikti savarankiš -
kai įvairiomis gyvenimo aplinkybė -
mis. Mums gerai pažįstamas skautas
Saulius (Ray S.) Vizgirdas, at vykęs iš
Idaho, daug metų stovyklavo Ram -
byne. Jis yra parašęs keletą kny gų
apie Amerikos miškų augalus, kaip
juos galima atpažinti ir naudoti
išlikimui. Sauliaus pirmoji knyga
,,Use ful Plants of  the Southern Cali -
fornia Mountains”, išspausdinta
2003 metais, skirta šios stovykla -
vietės kalnų augalų ypatybėms ir

Lietuviškosios skautybės fondas 

Los Angeles Rambyno stovykla švenčia 45 metus!
fil. skautininkė 

INA STADALNINKAITĖ
PETOKIENĖ 

Rambyno stovyklos ,,Išlikimas” ati  darymo dalyviai. Fil. I. ir M. Petokų nuotraukos

Fil. vyr. skautininkė Irena Vil kie nė sėdi ant suolo, dovanoto sto vyk  la vietei, už jos matyti
plieno stulpai su a. a. skautų vyčių vardais.

nau dai. Mums važiuojant į stovyk la -
vietę kelyje sutikome Saulių, išky-
laujantį su grupe vyresnių skaučių ir
skautų. Nėra geresnio būdo sužinoti
apie au galus ir jų ypatybes kaip tik
asmeniš kai dalyvauti iškyloje su
Sauliumi!

Stovyklos ,,Išlikimas” atidary-
mas vyko liepos 30 d. 5:30 val. p. p. Per
atidarymą įžodžius davė dvi paukšty -
tės, penki vilkiukai, vienas skautas,
vie nas paskautininkas ir viena pas -
kau tininkė. Visi buvo džiugiai pas -
vei kinti tradiciniu skautų vyčių bū -
du – pamėtyti į orą tris kartus. Tą va -
karą paskautininke tapusi Darija Ža -
liū naitė Francesco pristatė du ypa -
tin gus suolus, dovanotus stovykla-
vie tei LA Gražiniečių vyresnių skau -
čių būrelio. Kol dar saulė švietė, visi
susirinko bendrai nuotraukai prie
skautų vyčių pastatytų vartų.

Prieš vakarienę vyresnieji sto -
vyklautojai ir šeimų atstovai susirin -
ko pagerbti ir paminėti a. a. skautus
vy čius, kurie padėjo kurti, statyti,

ugdyti ir tobulinti mūsų vietinę
skautiją. Netoli vyresnių skaučių
Graži niečių pastatytų medinių suolų
yra 24 plieno stulpai su a. a. skautų
vyčių vardais. Keturi naujausi stul-

pai pa mini a. a. Martyną Gimbutą,
Eugeni jų Vilką, Joną Bužėną ir Kęstą
Pa že mėną. Nustebome, kai, saulei
leidžian  tis už kalnų, danguje pasiro -
dė gra ži vaivorykštė.

Naujas paskautininkas Saulius Že maitaitis skrenda į dangų.

CD viršelyje – vadovai.
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Ar tikrai karalius Jogaila – K. Kolumbo senelis?

Praėjusiais metais pasaulio
spau da išplatino sensacingą
žinią apie keliautojo Kristoforo

Kolumbo karališ ką ją kilmę, siejamą
su Len ki jos ir Lietuvos karaliaus
lietuvio Jogailos gi mi ne – Jogailos
sūnumi Vladislovu Var niečiu. Infor -
macija apie tai pa sie kė ir Lietuvos
spaudą, kur ji buvo išplatinta kaip
sen sacinga istorija, tačiau mūsų
istorikų ji lyg ir nesudo mi no. Susi -
darė įspūdis, kad Lietuvos is torikai,
tokią žinią nugirdę, net ne ži nojo, ką
su ja daryti: ar džiaugtis, ar dū sauti.
Todėl naują informaciją priė mė skep-
tiškai, dauguma – kaip ei linę nesą-
monę, jų žodžiais tariant, di letantų
pasakas. Tačiau pasaulyje pa skleista
nauja hipotezė vis dėlto ir Lie tuvoje
suvirpino istorinę erdvę. Por tugalų
kilmės aukštus mokslinius ti tu lus
turinčio amerikiečių moks li nin ko,
istoriko dr. Manuel da Silva Ro sa
įžvalgos, kad ir nenoromis, bet bu vo
pastebėtos, išgirstos. Istoriko Tomo
Ba  ranausko vedamame tinklalapyje
,,Lie tuvos istorijos forumas” lyg ir
mez gėsi diskusija, deja, plačiau neiš -
si vysčiusi, greitai užgeso. 

Trumpai apie tai buvo rašyta ir
už  sienio lietuvių spaudoje, tačiau
pla  tesnis pristatymas pasirodė tik
da bar. Š. m. birželio 30 d. ,,Drauge”
šią sen sacingą žinią mums labai
nuosekliai pristatė Eglė Juodvalkė.
Iš auto rės pasakojimo aiškėja, jog
toji sena, mums įdomi istorija pasau -
liui jau bu vo žinoma seniai, tik ji iki
mūsų dar ne buvo atskriejusi. Išsamų
E. Juod val kės pasakojimą norėtųsi
papildyti fak tais, kurie galbūt iki šiol
nėra ži no mi mūsų lietuviškai visuo -
menei, gal būt jų nėra pastebėjęs ir šį
įdomų atra dimą padaręs moksli -
ninkas.

Ta pati žinia, tik iš kitų šaltinių

Apie pagrindinį šios istorijos
,,kal tininką” Vladislovą Varnietį, ka -
ra liaus Jogailos Vladislovo vyriau -
sią jį sūnų, ir jo likimą rašyta jau ir
anksčiau. Kas do mė jo si platesniais
pasaulyje išlikusiais šal tiniais, tam
ši žinia nėra jokia naujie na. Tą sen-
saciją jau daugelį amžių sau goja Ma -
deiros salos gyventojų at min tis. Apie
tai kalbėjo ir kai kurie len kų mok-
slininkai, šiek tiek at ski rose vietose
užsimindavo ir mūsiškiai, tik kaž -
kodėl vengė ją plačiau gar sinti. 

Čia, Čikagoje, šią istoriją iš -
populia rino čikagiškis buriuotojas
lenkas Andrzej Piotrowski. Teko
nugirsti šio ke liautojo pasakojimą
per lenkų radiją apie tai, kad Jogai         -
 los sūnus Vla dis lo vas Varnietis,
kovodamas su tur kais mūšyje prie
Varnos (Bulgarija) 1444 m., galbūt
nežuvo, kaip buvo ra šo ma Lietuvos ir
Len kijos istorijoje, o sunkiai sužeis-
tas iš mūšio pasi trau kė, buvo išgelbė-
tas, o paskui kurį lai ką sukūręs
šeimą gyveno Madeiroje. Len kų radi-
jas, gir dimas 1030 AM ban gomis Čika -
goje, 2005 m. lapkričio 7 d. rytinėje
laidoje kalbino šį lenkų bu riuotoją ir
keliautoją, kuris pa pa sa kojo apie
savo įdomią kelionę į Ma dei ros salą
ir joje sutiktus Vladislovo Var niečio
palikuonis bei netikėtai nu girstą žu -
vu siu laikomo Lenkijos-Lietuvos
kara liaus Jogailos sūnaus Vla dislovo
Varniečio gyvenimo is to ri ją. 

Nuo tada ir atkreipiau dėmesį į
tai, ėmiau domėtis, ieškoti šios istori-

jos herojų pėdsakų, juos rasdama ki -
tų šalių šaltiniuose, o kai kada – visai
ne tikėtai – ir Lietuvos istorijos vin -
giuo se. Tad kuris laikas ši žinia isto -
ri  nėje erd vėje jau sklandė, nors por -
tu  galų kilmės amerikiečio istoriko
įžval gos apie Kolumbo giminystę su
Jo gai laičių dinastija dar nebuvo pa -
skelbtos ar bent labiau pagarsintos. 

Vladislovo III Varniečio odisėja

Kad ši istorija ne visai pasakos,
ro do kpt. Piotrowski, jo kolegų bei
len kų tyrinėtojų atsekti šaltiniai,
skel biantys, kad Lenkijos ir Lietuvos
ka ralius Vladislovas Varnietis sun-
kiai sužeistas pasitraukė iš mūšio ir
ku rį laiką slapstėsi, vėliau gydėsi ir
slap ta gyveno Italijoje. Vėliau, kiek
at sigavęs, nusigavo į Portugaliją ir
ga vo šios šalies karaliaus Alfonso V
prie globstį, gyveno jo dvare. Iš čia su -
si ruošė ir iškeliavo lankyti Šven to -
sios Žemės ir šventųjų vietų. Ten bu -
vo įšventintas į Šv. Katerinos ordino
ri terius. Grįžęs į Portugaliją vėl buvo
glo bojamas Portugalijos karaliaus
Al fonso V, jo brolio princo Henry, The
Na vigator (Henriko Keliautojo), bei
jiems artimų žmonių. Draugystę vai -
ni kavo didelė dovana – Portugalijos
ka raliaus dovanota Madeiros sala, į
ku rią persikėlęs Jogailos sūnus Vla -
dis lovas Varnietis sukūrė šeimą ir
lai mingai gyveno Henriko Alemao
(lenk. Henryk Allemano, isp. Hen ri -
que Alemae, angl. Henry Alemao)
var  du. Jo palikuonys Madeiroje gy -
vena iki šių dienų, taip bent tada pa -
sakojo len kų keliautojas. 

Vertingų žinių apie karaliaus
Vla dislovo Varniečio odisėją patei -
kia ir kitas lenkų tyrinėtojas Leopold
Kie lanowski. L. Kielanowski pralei-
do ne mažai laiko Vatikano, Portuga -
lijos, Is panijos archyvuose ir muzie -
juose, ap lankė Madeirą ir tas isto -
rines vie tas, kuriose, anot tyrinėtojo,
yra likęs nors menkiausias jaunojo
karaliaus pėd sakas. Kalbėjo su dau -
geliu moks li ninkų, archyvų ir doku-
mentų specia listais, surinko visus
įmanomus fak tus ir tą istoriją liudi-
jančius dokumen tus. Visa tai apiben-
drindamas 1991 m. Londone išleido
knygą ,,Ody se ja Wladislawa Warnen -
czyka”, kurioje daro išvadą, kad nėra
jokių stiprių įro dymų, kurie leistų
karalių Vla dis lo vą laikyti žuvusiu, ir
kad paslaptingo riterio Alemao gyve -
nimas Madeiroje ir randamas istori-
nis pa likimas duoda rimto pagrindo
jį ta pa tinti su Lenkijos karaliaus
asmeniu. 

Dabar jo surinktus faktus pa tvir -
tina ir naujomis įžvalgomis praple -
čia dr. Rosa, bandantis įro dy ti, kad
vie nas iš dviejų Madeiroje Var nie -
čiui gimusių sūnų buvęs Kris to foras
Kolumbas, garsus keliautojas, il gą
laiką skelbtas Amerikos at ra dė ju.
Šio mokslininko knygos jau išleistos
Portugalijoje, Ispanijoje, ruošiama si
išleisti ir Amerikoje.

Oficialioje Lietuvos ir Lenkijos
is torijoje Vladislovas Varnietis laiko-
mas žuvusiu mūšyje su turkais, vy -
ku siame 1444 m. prie Varnos, dabar-
ti nės Bulgarijos teritorijoje. Jo žūties
vie toje prie Varnos karaliaus atmini -
mui yra pastatytas memorialas, o
Len kijoje, Vavelyje, stovi tuščias sar -
ko fagas, nes nei karaliaus kūnas, nei
jo šarvai po mūšio niekada nebuvo
ras ti. Sklido legendos, bet jos faktais
ne buvo patvirtintos, kad turkai
žuvusio jo karaliaus galvą užkonser-
vavę me duje vežiojo visiems rodyda-

mi. Ne rasta jokio patvir-
tinimo, kad taip bu vo iš
tikrųjų. Bet tuo pačiu
kiti šalti niai skelbė, kad
dalis tuometinės len kų
diduomenės nujautė,
kad kara lius nežuvęs ir
kurį laiką dar laukė, ne -
skubėjo rinkti naujojo
karaliaus. Tą faktą, beje,
skelbia bulgarų, ru mu -
nų, vengrų ir kitų šalių
šaltiniai, apie tai užsi-
mena tiek lenkų, tiek ir
at ski ri Lietuvos isto -
rikai, o dabar šią is to ri ją
tęsia amerikiečių mok-
slininkas Rosa. 

Ir Lietuvos archyvai
saugo šios istorijos
detales

Šios mįslingos isto -
rijos pėdsakai už čiuo -
piami iki mūsų dienų
išlikusiuo se dokumen -
tuose, istoriniame pa vel -
de, muziejuose, bibliote ko se, ar chy -
vuose. Jeigu tikėsime minėtu len kų
keliautojo A. Piotrows ki pasakoji mu
ir tyrinėtojo L. Kie lanowski su rink ta
informacija, dalis šią istoriją liu -
dijančių dokumentų saugomi Ge tin -
gene (Gottingen), Vo kie tijoje, at ski ri
svarbūs dokumentai saugomi Por -
tugalijos archyvuose, Ispanijoje, taip
pat pačioje Madeiroje ir net JAV gy -
venančių Kolumbo palikuonių iš sau -
gotuose archyvuose, istorinio pa vel -
do palikime. 

Tačiau kai kas svarbaus yra ir
Lietuvoje. Bent taip mano ka pitonas
A. Piotrowski. Jis turintis pa ti kimų
žinių apie Lietuvos ar chy vuo se sau -
gomus be žinios dingusio ka raliaus
Vladislovo Varniečio ir jau nesnio jo
bro lio Kazimiero Jo gai lai čio slaptus
susirašinėjimo laiškus. Jų turinys
fiksuoja neva žuvusio kara liaus Len -
kijos karūnos atsisakymą ir sosto
perleidimą broliui Kazimierui Jogai -
laičiui. Kaip lenkų ty rėjams sekėsi
prieiti prie šių dokumen tų, neteko
dau giau girdėti. Ta čiau ne mažiau
įdomu, ar mūsų is to ri kai yra girdėję
apie tokių laiškų bu vi mą Lietuvos
archyvuose? Ar tuo do mė josi ir juos
tyrinėjo? 

Jei kam iš skaitytojų būtų įdomu
pla čiau susipažinti su šia istorija,
dau giau informacijos pradžiai rasite
pa ieškos lauke ,,Google” įrašę ,,Wla -
dys law III of  Poland”; įdo mios me -
džia gos galima rasti ir Ma deiros
dailės muziejaus pateikta me aprašy -
me: ,,Mu seum de Arte Sacra do
Funchal”.

Ar tikrai Jogaila buvo
K. Ko lum bo senelis?

Kaip ten bebūtų, ši istorija tu -
rėtų mus dominti ne mažiau nei
portuga lų ar lenkų istorikus ar visus
kitus šios senos istorijos tyrinėtojus,
be si do minčius karaliaus Vladislovo
Var nie čio ar Kristoforo Kolumbo-
Kolono pra eitimi, jo likimu. Ar tikrai
galėjo bū ti taip, kaip rašo istorikas
dr. Ro sa išleistoje knygoje ,,Colon: La
His toria Nunca Contada”? 

Vladislovas Varnietis buvo kara -
liaus Jogailos ir jo ketvirtosios žmo -
nos Sofijos Alšėniškės 1424 m. gimęs
vy riausiasis sūnus, vėlesnio Lietu -
vos-Lenkijos karaliaus Kazimiero Jo -
gai laičio vyresnysis brolis. Lenkijoje

jis žinomas Vladislovo III Varniečio
var du. Mūsų istorijai jis po Jogailos
Vla dislovo tebūtų tik Vladislovas II
Var nietis. Mat garsių Vladislovų mū -
sų istorijoje iki tol buvo tik jo tėvas.
Len kai turėjo jų žymiai daugiau, vė-
liau abi šalys savo istoriją praturtino
dar keliais garsiais Vladislovų var-
dais. Po Jogailos mirties 1434 m. jis
ta po Lenkijos, o 1440 m. paskelbtas
Ven grijos karaliumi, tiesa, karūnuo-
tas ne tikrąja Vengrijos karūna, o pa -
imta nuo šventojo relikvijoriaus. Jau
bū damas Vengrijos karaliumi, po pie -
žiaus skatinamas įsijungė į karą
prieš turkus. Dalyvaudamas mūšyje
su turkais prie Varnos tebuvo vos 20-
ties metų. 

Vienaip ar kitaip mūšis Bul ga ri -
joje prie Juodosios jūros, netoli Var -
nos miesto, Vladislovo Varniečio gy -
ve nime buvo lemtingas: trumpa jau -
no karaliaus gyvenimo istorija užsi -
bai gia su mūšio liūdna baigtimi, ta-
čiau iki mūsų dienų sklando gandai
apie stebuklingą karaliaus išsigelbė -
ji mą, pasak kurių, jaunasis karalius
at sisako karališkos didybės, nu si me -
ta karaliaus rūbus ir, paragavęs elge-
tos duonos, tampa klajokliu, keliau-
toju. Atgailaudamas kaip maldinin -
kas ap lan ko Šventąją žemę, meldžia -
si už pa da ry tas lemtingas gyvenimo
klaidas, ypač už sulaužytą popiežiaus
ir sul to no sudarytą taiką. Keliauja
išgarsėda mas Henrique Alemao
(Hen riko Vo kiečio) vardu. Už šventų
vietų ap lan kymą įšventintas į šv.
Katerinos or dino riterius, vėliau
patenka Por tu ga lijos karalių globon,
o gavęs iš kara liaus dovanų dalį
Madeiros salos, jo je apsigyvena ir
sukuria šeimą, iš kurios, kaip teigia
Rosa, kilęs Kris toforas Kolumbas-
Kolonas. 

Ši mums visiškai ne žinoma
Vladislovo Varniečio paslap tin goji
gyvenimo pusė, atrodo, turi nemažai
keis tų sąlyčio taškų su žymaus ke -
liau tojo Kris toforo Kolumbo gyveni -
mu ar at ski rais jo gyvenimo mo men -
tais, faktais, apie kuriuos ir kalba dr.
Rosa. Iš ti sus šimtmečius apie tai
plačiau nebu vo užsiminta, dabar ši
istorija yra pri kelta dėka portugalų
kilmės ame ri kiečių mokslininko.
Moks lininkas šią istoriją tyrinėja jau
20 metų, yra su kaupęs daug faktų ir
dokumentų iš Eu ropos ir pasaulio

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Nukelta į 12 psl.

Kristoforo Kolumbo palaikai Sevilijos katedroje, Ispanija.
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Vienas garsiausių Lietuvos
foto grafų, Panevėžyje gyve -
nan tis ir dirbtuves Vilniuje

turintis Algimantas Aleksandra -
vičius parengė naują įs pūdingą paro-
dą „LDK atspindžiai”, kuri keliauja
per Lietuvą. Ją aplankę žiūrovai gali
pamatyti buvusios Lie tuvos Didžio -
sios Kunigaikštystės di dybę (LDK) –
rūmus, dvarus ar pilis. Dalis jų – re -
stauruota ir prikelta naujam gyveni -
mui, o iš kitų likę tik griuvė siai.

Apie 70 pačių įvairiausių parodų
surengęs fotomenininkas sako, kad
fo  tografuoti LDK paveldą buvo rim-
tas iššūkis jam, nes iki šiol autorius
daugiausia dėmesio skyrė portretui.
Pradėjęs fotografuoti Panevėžio dra -
mos teatro aktorius, vėliau jo objek-
tyve atsidūrė kitų miestų meninin -
kai ir kūrėjai. Jis yra įamžinęs žmo -
nes įvairiose Lietuvos vietose – ka lė -
jimuose ir neįgaliųjų globos įs tai -
gose. Iš Lietuvos žvilgsnis nuklydo į
kitas šalis – nufotografuota dešimtys
pačių garsiausių ir įžymiausių Rusi -
jos žmonių, įamžintos ir Ukrainos
įžy mybės, o neseniai jis grįžo iš Ka -
zachstano, kur fotografavo tos šalies
garsenybes.

„Fotografuoti įžymius žmones –
ne menkas iššūkis. Eidamas susitikti
su jais, turi pasirengti, pasidomėti jų
darbais, charakterio bruožais. Gar se -
nybėms patinka, jei žinai jų biografi-
ją, pamini vieną kitą garsesnį darbą

ar kitą detalę. Tai labai įdomu, bet ir
nelengva, nes žmonių būna pačių
įvairiausių”, – pasakojo A. Aleksan -
 dra vičius.

Fotomenininko išleistame albu -
me „Rusijos žvaigždynas” – 55 patys
garsiausi Rusijos veidai, pradedant
rašytoju Aleksandr Solženycin, dai -
nininke Ala Pugačiova ar pirmąja
mo terimi kosmonaute Valentina Te -
reškova ir baigiant Michail Gorba -
čiov bei Vladimir Putin.

Vienas tokių pačių įdomiausių –
garsusis Rusijos ginklų kūrėjas Mi -
chail Kalašnikov, sukūręs ir visame
pasaulyje žinomą Kalašnikov auto -
matą. Šis žmogus, kuriam jau per de -
vyniasdešimt metų, fotografą suža -
vėjo savo išprusimu, maloniu bend -
ravimo būdu ir požiūriu į gyvenimą.

Itin įsiminė ir bendravimas su
vienu garsiausių Rusijos sportinin -
kų, buvusiu legendiniu Rusijos ledo
ritulininku vartininku Vladislav
Tret jak, kuris dabar gyvena Jung ti -
nėse Valstijose ir buvo trum pam at -
skridęs į Maskvą. Fotosesijos metu
per pusvalandį fotografas padarė
dau gybę kadrų, o baigiantis laikui
pa stebėjo, kad fotojuosta buvo įstri-
gusi fotoaparate. Tad teko atsisveiki-
nant paskubomis dar kelis kartus
nuspausti aparato mygtuką.

Jau dešimtmetį A. Aleksandra -
vičius gyvena tik iš fotografijos. Pen -
kerius metus Panevėžyje veikė jo įkur -
ta „Algi     manto” galerija, kur kiek vie -
no mėnesio 9 dieną tuo pačiu laiku

Fotografijose – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atšvaitai

Algimantas Aleksandravičius – žinomas portretų meistras. 
Algio Vaškevičiaus nuotr.

buvo atidaromos vis naujos pa rodos.
Čia savo darbus rodydavo ne tik Lie -
tu vos, bet ir Latvijos, Lenkijos, Japo -
nijos, kitų šalių menininkai. Dabar
šios galerijos jau nėra, nes me ni nin -
kui buvo per sunku ją išlaikyti.

Prieš kelerius metus Lietuvos
Vyriausybės kultūros ir meno premi-
ja apdovanotas kūrėjas bene didžiau-
siu laimėjimu laiko įtakingiausio
konkurso „Fujifilm Euro Press” pag -
rindinį laimėjimą portreto grupėje,
kurį jis iškovojo Norvegijos sosti nėje
Oslo. Apdovanojimų jis nesu reikš -
mina – per kelis dešimtmečius jų me -
nininkas gavo labai daug. Foto me -
nininko darbų yra Lietuvos dailės
mu ziejuje, nemažai nuotraukų yra
įsigiję užsienio muziejai ir privatūs
ko lekcininkai.

Rengdamas savo naujausią paro-
dą, menininkas tris kartus lankėsi
Baltarusijoje, visus kartus fotogra-
fuodamas nuvažiavo po 2,000 kilomet -
rų ir įamžino Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės paveldą. Gaila, kad
dalis buvusių pilių atstatyta taip, kad
mažai primena buvusias anksčiau.
Įdomiausios jų – Krėvos pilis, Nau -
garduko tvirtovės rūmai, taip pat
kunigaikščių Sapiegų palikimas –
Alšėnų pilis, rūmai Ružanuose, kurie
yra vienas įspūdingiausių išlikusių
renesansinių dvarų ansamblių ir kur

veikė teatras, buvo sukaupta didžiulė
biblioteka.

Šio ciklo fotografijos prasidėjo
nuo žymiojo poeto Adomo Mickevi -
čiaus jaunystės pėdsakų paieškų.
Keliaujant A. Mickevičiaus pėdomis,
autorių stebino buvusios LDK didybė
– buvusios pilys, dvarai, kiti stati -
niai. Jam buvo parodytas ežeras, ku -
rio dugnas jau tais laikais buvo išklo -
tas keramikinėmis plytelėmis. Balta -
rusija atstatė ir rūpestingai pri žiūri
Radvilų rūmus Mir bei Nesvyž mies-
tuose, apie kuriuos jau buvo neseniai
rašyta „Drauge”. 

Nufotografavęs įdomiausius
LDK pastatus Baltarusijoje A. Alek -
sandravičius nutarė pridėti prie jų ir
Lietuvoje išlikusį to laiko paveldą
Mer kinėje ir Kernavėje, Medinin -
kuose ar Siesikuose. Kritikai paste-
bėjo, kad apžiūrint parodą nepalieka
įspūdis, jog visa Lietuvos Didžioji
Ku nigaikštystė yra tarsi šešėlis, o jos
metafora tampa Gardino kapinės.

„Manau, kad dar grįšiu į Bal ta -
rusiją, nes dabar dar nesiekiau Mins -
ko, dar daug įdomių vietų liko nenu -
fo tografuota. Tai įdomus ir svarbus
darbas, o susidomėjimas šiomis ma -
no fotografijomis rodo, kad įvairaus
amžiaus lietuviams rūpi didinga jų
šalies praeitis”, – sakė 50-metis foto -
me nininkas. Alšėnų pilis.                                                             Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.

Lietuvio sukurta skulptūra tapo Birmingham įžymybe

Prieš dvejus metus pagal mainų
programą į Didžiąją Britaniją
atvy kęs ir neseniai Bir ming -

ham Univer sity meno bakalauro laip-
snį įgijęs 23 metų lietuvis daili ninkas
Edgaras As kelovičius pasta ruoju me -
tu tapo įžymybe. Tiksliau ne pats
Edgaras, o jo sukurta skulptūra – Jos
didenybė Didžiosios Brita nijos kar-
alienė, sė dinti ant šaligatvio netoli

Šv. Pilypo katedros, Bir  mingham
mieste. Mar ga spalve skara apsigo bu -
si, apsi rengu si prastais rūbais, besi -
šypsanti karalienė prašo iš praeivių
išmaldos. Monetas galima įmesti į ša -
lia esančią kepurę.

Jaunuolis juokauja, kad kara -
lienė „uždirba” gerokai daugiau pi -
nigų, nei jis gaudavo dirbdamas vie -
na me iš miesto barų. „Per pusva-
landį karalienė man uždirba apie 6
svarus, o pirmajame darbe aš per va -
landą uždirbdavau tik 5,85 sva ro”, –
sakė E. Askelovičius.

Darbas pritraukia šimtus miesto
gyventojų ir svečių. „Nustebau, kai
pamačiau, kad žmo nės pagalvojo, jog
tai iš tikrųjų yra Didžiosios Bri -
tanijos karalienė. Jie liesdavo ją, net
pa spirdavo. Daugelis žmonių ateina
jos pasižiūrėti. Net policija ja su -
sidomėjo, pagalvojo, kad joje įdėta
bom ba”, – pasakojo E. As ke lovičius. 

Karalienės skulptūrą iš silikono
ir polistireno dailininkas kūrė visą
mėnesį. „Atvykau iš šalies, kurioje
yra didžiulė finansinė krizė. Žmonės

Jungtinėje Karalystėje nuolat kalba
apie krizę, todėl pagalvojau, kas bū -
tų, jei karalienė būtų benamė. Tai
yra savotiškas palyginimas su Lie -

tuvos krize ir recesija čia. Karalienė
yra Anglijos veidas”, – pasakojo lie -
tuvis.

,,Draugo” info pagal ,,The Daily Mail”Dailininkas Edgaras Askelovičius.

Dailininko Edgaro Askelovičiaus skulptūra.              www.dailymail.co nuotraukos



Chalvos tėvynė yra Persija (da -
bartinis Iranas). Tenykščiai
konditeriai dar V a. pr. Kr. iš -

moko gaminti šį skanėstą ir meile
chalvai užkrėtė visus Artimuosius
Ry tus. Į Europą chalva pateko Kry -
žiaus žygių laikais – riteriams labai
patiko saldumynai, kuriais le pin -
davosi saracėnai ir pas laptingo sios
gražuolės. Dabartiniais laikais chal -
vos gamybos paslaptys žinomos be -
veik kiekvienam gamintojui.

Norint paruošti šį skanėstą, rei -
kia grūdų arba riešutų. Jie yra smul -
kinami, sumaišomi su cukrumi,
siru pu arba medumi. Kad chalva
būtų puri, į ją dedama saldymedžių
arba muilamedžių šaknų. Kartais į
chal vos sudėtį įeina miltai, sviestas,
razinos, vanilė, cinamonas ir kiti
priedai. O štai dirbtiniai emulgato -
riai, dažikliai ir stabilizatoriai chal-
vai nedera.

Chalvos rūšių yra gana daug. Šį
skanėstą galima pasigaminti net ir iš
morkų, manų kruopų arba makaro -
nų. Tačiau pagrindinės chalvos
rūšys tėra trys.

Sezamų chalva

Sezamų chalvoje gausu vitamino
A, teigiamai veikiančio regėjimą,
imunitetą ir odą. Be to, sezamo grū -
deliuose – visas mikroelementų rin -
ki nys: yra cinko, geležies. Sezamų
chalvoje daug augalinių baltymų ir
polinesočiųjų riebalų rūgščių, labai
reikalingų širdies ir kraujagyslių li -
gų profilaktikai. Ne taip seniai japo -
nų mokslininkai atrado dar vieną
sezamų sėklų ypatybę. Pasirodo, se -
zamuose yra medžiagų, prižiūrin čių
deguonies apykaitą organizme, stab-
dančių senėjimo procesus ir skati-
nančių ląstelių atsinaujinimą, spar -
tinančių organizmo atsigavimą po
streso, didelio fizinio krūvio. Ty -
rimai parodė, kad jie taip pat padeda
žmogui įveikti apsinuodijimo alko-
holiu padarinius, mažina cholestero-
lio kiekį kraujyje.

Saulėgrąžų chalva

Saulėgrąžų sėklose gausu vita -
mi no E, B grupės vitaminų. Saulė -
grąžos laikomos puikia profilaktine
priemone nuo miokardo infarkto ir
kitų širdies ir kraujagyslių sistemos
ligų, taip pat padeda sergant kepenų
ir tulžies pūslės latakų ligomis.
Mokslininkai teigia, kad saulėgrąžų
sėklos mažina riziką susirgti onkolo -
ginėmis ligomis. 

Riešutų chalva

Riešutuose yra vitaminų A ir E,
daug mikroelementų tokių kaip ka -
lis, kalcis, fosforas, geležis, taip pat B
grupės vitaminų. Be to, riešutai ma -
ži na senatvines silpna protystės ir
staigaus infarkto riziką. Riešutų
chal vos gamybai dažniausiai naudo-
jami žemės riešutai. Jų branduoliai
gerina atmintį ir dėmesį, yra būtini
normaliai nervų sistemos, širdies, ke -
penų ir kitų vidaus organų veiklai.
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mŪsų sTaLui

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

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Pirkėjai dažnai klausia, kaip atpažinti, ar duona
yra atvežta iš Lietuvos, ar kepta vietoje, ir vardi-
ja duonos pavadinimus – ,,Palangos’’, ,,Vilniaus’’,

,,Bočių.’’. Šie duonos pavadinimai dažniausia nenusako
duonos gamintojo, kilmės ar kokybės. Esu buvusi
rusiškose kepyklose, kur ant tos pačios duonos gamin -
tojai pagal užsakovo prašymą, klijuoja įvairias etiketes
,,Ruskaja’’, ,,Evrejs kaja’’, ,,Lithuanian’’...

Norite tikros lietuviškos duonos? Ant pakuotės
raskite įrašytą gamin toją. Mano žiniomis, šiuo metu į
Ame riką duona yra atvežama iš trijų Lietuvos kepyklų
su įvairiais preki niais ženklais: duoną su prekiniu žen-
klu ,,Vici’’ kepa Vičiūnų įmonė Plungėje, su ženklu
,,Amber’’ – kepa ,,Lašų duona’’ Kaune, o su savo ženklu
– ,,Vilniaus duona’’ Vilniuje.

Kokia duona skaniausia? Pasi kliaukite savo sko-
niu, pirkite tą, kuri
patinka. Kada mes ren -
kamės, kokią duoną at -
vež ti, kadangi kiek pir -
kė jų, tiek skirtingų sko -
nių, nepasikliaujame tik
savo nuomone, o patari-
mo ieškome ir pas žino -
vus, kurie savo ruožtu
dažnai žiūri, kokią duo -
ną perka jos vartotojai.

Perkamiausia duona

Lietuvos prekybos
įmonių asociacija (LPĮA)
jau kelerius metus iš ei -
lės rengia konkursą
„Populia riausia prekė’’,
kur apdovanojimą pelni gaminys, geriausiai pirkėjų
įvertintas, noriai perkamas ir nuolat vartojamas, kas
rodo, kad pirkėjas pasitiki jo kokybe. Parduotų prekių
kiekis vienetais yra pagrindinis matas, pagal kurį
renkami kon kurso nugalėtojai, taigi populiariausias
prekes savo pasirinkimu išrenka patys vartotojai.
Praėjusiais metais šį apdovanojimą gavo ,,Vilniaus duo -
nos’’ kepyklos kepama juoda ,,Ago tos’’ duona. 

Jei norite daugiau sužinoti apie lietuviškų duonų
perkamumą, kokybę, apdovanojimus, nepatingėkite
paieškoti informacijos internete. Ne šventieji puodus
žiedžia – mes taip pat geriausių lietuviškų maisto pre -
kių importuoti į Ameriką ieškome internete, skaitome
spaudą, kalba mės su parduotuvių Lietuvoje vady-
bininkais.

,,Vilniaus duona’’

Iš surinktos informacijos pada rėme išvadas, kad
lietuviai Lietuvoje labiausiai mėgsta ,,Vilniaus duo -

nos’’ įmonės kepamą duoną. Šiek tiek duomenų apie
,,Vilniaus duoną’’, kur apdovanojimai ir vertinimai
kalba patys už save.

UAB ,,Vilniaus duona’’: Po pulia riausias duonos
tiekėjas 2009 metais, „Populiariausia prekė 2009’’,
Lietu vos prekybos įmonių asociacija.

,,Agotos’’ šviesi grūdėtoji duo na: Aukso medalis,
„Lietuvos metų gami nys 2009’’, Lietuvos pramoni ninkų
konfederacija;

,,Agotos’’ tamsi duona: Aukso medalis, „Lietuvos
metų gaminys 2009’’, Lietuvos pramonininkų konfede -
racija;

Ruginė ,,Močiutės’’ duona: Aukso medalis, „Lie -
tuvos metų gami nys 2008’’, Lietuvos pramonininkų
konfederacija;

,,Močiutės’’ duona su ajerais: Geriausia juoda
duona, „Geriausia lietuviška duona 2008’’, Lietuvos
maisto institutas (Kaune);

,,Bočių” duona: I vieta
juodos duonos grupėje,
„Ge riausia lietuviška duo -
na 2008’’, Lietuvos maisto
institutas (Kaune);

Kvietinė duona ,,Goja’’:
Aukso medalis, „Lietuvos
metų gaminys 2007’’, Lietu -
vos pramonininkų kon -
fede racija;

Ruginė ,,Agotos’’ duo -
na: Sidab ro medalis, „Lie -
tuvos metų gaminys 2005’’,
Lietuvos pramonininkų
kon federacija;

,,Vilniaus’’ duona: Si -
dabro me dalis, „Lietuvos
metų gaminys 2004’’, Lie -
tuvos pramonininkų kon-

federacija;
,,Močiutės’’ tamsi ruginė duo na: Aukso medalis,

„Lie tuvos metų gaminys 2004’’, Lietuvos pramoni ninkų
konfederacija;

,,Bočių’’ duona: Aukso medalis, parodoje „Agrobalt
1996’’.

Ajerai Amerikoje draudžiami

Esame sulaukę telefonų skambučių su prašymu at -
vežti į Ameriką ,,Močiutės’’ ruginės duonos su aje rais.
Lietuvoje ajerai duonos kepimui buvo naudojami nuo
senų laikų. Tą duoną valgėme pasimėgaudami ir svei -
kata nesiskundėme. Deja, Ame rikoje radome informa-
ciją, kad ajerai yra kenksmingi žmogaus sveikatai.
Krei pėmės į Food and Drug Admi nistration, kurios
atstovai taip pat patvirtino, kad ajerai Amerikoje yra

IŠ RYTŲ ATKELIAVĘS DESERTAS – CHALVA

Duona apleidžia tuos namus, kuriuose ji nėra branginama

Mažiau populiari, bet ne mažiau
skani pistacijų chalva naudinga
sveikstantiems po ligų, taip pat ser-
gantiems kepenų ligomis žmonėms,
padeda nuo pykinimo, tinka širdies
ligų profilaktikai. Pistacijoms priski -
riamos ir afrodiziakų savybės.

Nepaisant visų naudingų chal -
vos savybių, piktnaudžiauti ja vis
dėl to nevertėtų. Dėl didelio cuk raus
ir riebalų (nors ir augalinių) kiekio
chalva – gana kaloringas gar dėsis.
Tad jeigu turite antsvorio, chalva,
deja, jums netinka. Nevertėtų itin
mė gautis chalva ir alergiškiems žmo -
nėms. Ypač pavojinga žemės riešutų
chalva, nes šių riešutų luobelės daž-
nai sukelia organizmo reakciją.

Tinkamas pasirinkimas

Norint nusipirkti iš tiesų ska -
nios chalvos, reikia žinoti kelis dal y -
kus.

• Gera chalva – šviesi, šiek tiek
trapi. Ant jos neturi būti tamsių ap -
našų ir ,,ašarėlių”. Drėgmė, pasi ro -
džiusi ant chalvos paviršiaus, rodo,
kad buvo pažeista gamybos techno -
logija – arba pridėta per daug cuk -
raus, arba padauginta riešutų.

• Jeigu chalva ,,plaukioja” rieba -
luose, vadinasi, ji buvo netinkamai
lai koma. Chalva nepakenčia karščio. 

• Pažiūrėkite, ar nesimato saulė-
grąžų lukštų ar riešutų luobelių –
visų šių priemaišų chalvoje neturi

būti.
• Sezamų chalva – šviesi. Tam -

sios apnašos rodo, kad saldėsio varto-
jimo laikas yra pasibaigęs.

• Atkreipkite dėmesį į pakuotę.
Ilgiausiai galioja vakuume ,,paslėp-
ta” chalva. Ją galima laikyti pusmetį.
Trumpiausiai galioja supjaustyta
chalva: ji greitai sudžiūsta ir įgauna
kartoką prieskonį. Chalva kartoninė-
je dėžutėje gali būti laikoma apie 2
mėnesius.

• Chalva lengvai sugeria pašali -
nius kvapus, todėl patariama ją
laikyti folijoje.

Chalvos receptus rasite kito 
ketvirta dienio numeryje

Nukelta į 13 psl.
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LieTuVos iR PasauLio nauJienos

Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms

Vilnius (ELTA) – Devyni Lietu-
vos raiteliai išlydėti nuo Valdovų rū-
mų Vilniuje į ,,Meilės žygį Valdovų
keliu” Krokuvos link. Ištvermingai-
siais žemaitukų žirgais keliaudami
per buvusias Abiejų tautų respubli-
kos žemes žygeiviai planuoja atgai-
vinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos is-
toriją, priminti legendinį Žygimanto
Augusto ir Barboros Radvilaitės mei-
lės kelią ir suaktyvinti darnų kai-
myninių šalių bendravimą.

Raiteliai drauge su palyda se-
nuoju Jogailaičių keliu, vedančiu per
Lietuvą, Baltarusiją ir Lenkiją, keti-
na per aštuoniolika dienų įveikti
apie 1,000 kilometrų. Rugpjūčio 26 d.
žygeiviai turėtų pasiekti buvusią Žy-
gimanto Augusto karališkąją rezi-
denciją – Vavelio rūmus Krokuvoje.

Rusija rengia atsakomuosius vizų apribojimus 

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

Maskva (BNS) – Rusijos užsie-
nio reikalų ministerija rengia ,,si-
metrinį atsaką” į JAV valstybės de-
partamento patvirtintą Rusijos valdi-
ninkų, įtariamai susijusių su fondo
,,Hermitage Capital” juristo Sergej
Magnitski mirtimi, vizų gavimo
,,juodąjį sąrašą”. 

Kaip rašo laikraštis ,,Kommer-
sant”, į sąrašą įtraukti amerikiečiai,
kuriuos Maskva kaltina pažeidus Ru-
sijos piliečių teises. Kalbama apie
verslininką Viktor But, kuris šiuo
metu kali New York kalėjime ir yra
kaltinamas neteisėtu ginklų tiekimu
Kolumbijos kovotojams, ir apie lakū-
ną Konstantin Jarošenko, kuris kalti-
namas stambaus masto kokaino

prekyba. 
Laikraštis remiasi Rusijos už-

sienio reikalų ministro pavaduotoju
Sergej Riabkov, pareiškusiu, esą į
,,juodąjį sąrašą” bus įtraukti JAV pi-
liečiai, ,,apsunkinantys Rusijos ir
JAV santykius”. Šių amerikiečių pa-
vardės neskelbiamos, bet, kaip laik-
raščiui pranešė neįvardinti šaltiniai,
kalbama apie kelias dešimtis žmo-
nių. 

JAV valstybės departamentas šių
metų liepą oficialiai patvirtino, kad
maždaug 60 Rusijos valdininkų, ku-
rie įtariami susiję su fondo ,,Hermi-
tage Capital” juristo S. Magnitski
mirtimi, bus uždaryti vartai į Jung-
tines Valstijas.

Vilnius (lrt.lt) – Vilniaus miesto
1-asis apylinkės teismas patenkino
Generalinės prokuratūros prašymą
ir skyrė kardomąjį suėmimą už akių
trims įtariamiesiems Medininkų žu-
dynių byloje – Aleksandr Ryžov, Čes-
lav Mlynik ir Andrej Laktionov.
Jiems išduotas ir naujas Europoje
galiojantis suėmimo įsakas, reikalin-
gas juos pripažinus įtariamaisiais
nusikaltus žmogiškumui.

Prokurorų teigimu, pakeitus įta-
rimus į tarptautinės teisės draudžia-
mą elgesį su žmonėmis, Medininkų
žudynėse minimus omonininkus bus
galima teisti už akių, o bylai netai-
kyti senaties. Ji suėjo prieš porą sa-
vaičių. Tuo metu vieno iš įtariamojo
advokatas sako, kad jo ginamąjį gali-
ma buvo teisti už tyčinį nužudymą
sunkinančiomis aplinkybėmis ei-
nant tarnybines pareigas.

Maskva (BNS) – Viena Volgo-
grad srities gamyklų Baltarusijai ne-
teisėtai tiekė ginkluotę, pranešė Ru-
sijos vidaus reikalų ministerijos Vol-
gograd srities valdyba. Ginkluotė ir
karinė technika buvo gaminama vie-
noje iš Volžsk miesto gamyklų. 

Karinė technika Baltarusijai bu-
vo tiekiama kelerius metus. Iš pra-
džių gamykla turėjo leidimą tokiai
technikai gaminti. Bet kai leidimo
galiojimas pasibaigė 2009 m., jis ne-

buvo pratęstas. 
Įmonės direktoriui iškelta bau-

džiamoji byla. Kokia konkreti gink-
luotė buvo tiekiama Baltarusijai,
pranešime neminima. Tyrimo duo-
menimis, Rusijos įmonė nuo 2009 m.
kovo iki 2010 m. rugpjūčio uždirbo
maždaug 4,5 mln. litų. Žiniasklaida
paskelbė, kad Baltarusijos valdžia
galimai tiekia ginklus Pakistane įsi-
kūrusioms teroristinėms grupuo-
tėms.

Kinija išbando savo pirmąjį lėktuvnešį

Sirijos pajėgos plečia karinius veiksmus

Vilnius (ELTA) – Nuo rugpjūčio
22 iki rugsėjo 15 d. Valstybinis studi-
jų fondas priims išeivijos ir lietuvių
kilmės vaikų, vaikaičių, provaikai-
čių prašymus paramai studijoms Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Studentai gali gauti dviejų rūšių
paramą: stipendiją už studijų rezul-
tatus ir vienkartinę socialinę išmo-
ką. Paramą gali gauti studentai, pri-
imti į pirmosios ar antrosios pakopos
studijas Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose ir neturintys akademinių
skolų. Tačiau studentams, studijuo-
jantiems tos šalies kalbą, iš kurios at-
vyko, fondas pagal šią programą pa-
ramos neteikia.

Stipendijų dydžiai liko nepasi-
keitę, priklausomai nuo studijų re-
zultatų ir studijų srities jie siekia
nuo 150 iki 400 litų. Pirmosios ir ant-

rosios studijų pakopos pirmojo se-
mestro studentams stipendijos dydis
yra 200 litų per mėnesį. Socialinė iš-
moka – nuo 700 iki 1,100 litų – skiria-
ma įvertinus pageidaujančio gauti
paramą asmens socialinę padėtį.

Dėl paramos besikreipiantys lie-
tuvių kilmės užsieniečių vaikai, vai-
kaičiai, provaikaičiai turi pateikti
krašto Lietuvių Bendruomenės, Lie-
tuvos institucijos ar įstaigos užsieny-
je, kurios užsieniečiams išduoda vi-
zas, ar kitos institucijos išduotą už-
sienio lietuvių kilmę patvirtinantį
dokumentą. Išeivijos vaikai, pirmą
kartą besikreipiantys dėl šios para-
mos, turi pateikti dokumentą, patvir-
tinantį, kad prieš atvykdami į Lietu-
vą jie ne mažiau kaip trejus metus
gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą
ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Teismas leido suimti Medininkų bylos įtariamuosius 

Raiteliai išjojo istoriniu meilės keliu 

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministerija (URM) kreipėsi į
Migracijos departamentą prie Vi-
daus reikalų ministerijos, prašyda-
ma kuo greičiau patenkinti žinomos
Baltarusijos žurnalistės Natalja Ra-
dina prašymą suteikti jai politinį
prieglobstį Lietuvoje. 

Valdantįjį Baltarusijos režimą
kritikuojančio naujienų tinklalapio
charter97.org redaktorė N. Radina po
2010 m. gruodžio 19 d. įvykių Minske
patyrė valdžios struktūrų spaudimą.
Ji yra viena iš kaltinamųjų byloje dėl
masinių riaušių, kilusių protestuo-
jant dėl prezidento rinkimų rezul-
tatų. N. Radina nuo 2010 m. gruodžio
20 d. iki 2011 m. sausio 28 d. išbuvo
KGB tardymo izoliatoriuje, po to bu-
vo paleista, paėmus jos rašytinį pasi-
žadėjimą neišvykti. Draugų padeda-
ma, ji sugebėjo išvykti iš Baltarusi-
jos. Po to, kai Jungtinės Tautos pripa-
žino N. Radina pabėgėlio statusą, pir-
moji valstybė, kuri suteikė jai para-

mą, buvo Nyderlandai. Liepos 28 d. ji
išskrido į Amsterdamą, po trijų die-
nų atvyko į Lietuvą, kur buvo užre-
gistruotas tinklalapis charter97.org. Į
Vilnių persikėlė ir dalis tinklalapio
bendradarbių, kuriems sudarytos
teisinės sąlygos gyventi ir dirbti Lie-
tuvoje.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos raitelis
Benas Gutkauskas Tarptautinės žirgų
sporto federacijos (FEI) pasaulio kon-
kūrų vertinimo lentelėje įsiveržė į pir-
mąjį šimtuką. 24 metų šiaulietis šokte-
lėjo aukštyn net per 84 vietas – iš 176-
osios vietos į 92-ąją (928 tšk.). Tai
aukščiausia Beno vieta šioje klasifikaci-
joje per visą karjerą. Liepos mėnesį
sėkmingai tarptautinėse varžybose Esti-
joje, Rusijoje ir Baltarusijoje pasirodęs
B. Gutkauskas užima aukščiausią vietą
iš visų Baltijos šalių raitelių. Anot spor-
tininko, aukštus rezultatus lėmė jo pa-
grindinio žirgo gera sportinė forma.
Pasaulio vertinimo lentelėje pirmauja
kanadietis Erik Lamaze (3,468 tšk.), iš
viso buvo vertinti 2,257 raiteliai.                                

ELTA nuotr.

Beijing (BNS) – Kinijos laivynas
pradėjo jūroje bandyti savo pirmąjį
lėktuvnešį. Kariuomenės atstovai sa-
kė, kad laivas išplaukė iš laivų sta-
tyklos ir kad bandymai ,,ilgai ne-
truks”. Pranešama, kad laivas paliko
laivų statyklą Kinijos šiaurės rytuo-
se, po bandymų jūroje laivas bus to-
liau įrenginėjamas ir atliekami kiti
bandymai.

Teigiama, kad Kinija savo lėk-
tuvnešį naudoti kaip galimą karinį
įrankį galės tik po kelerių metų. Ta-

čiau kaimyninės šalys vis tiek sune-
rimusios. Beijing su kaimynėmis yra
įsivėlęs į keletą ginčų dėl jūrų terito-
rijų, ypač Pietų Kinijos jūroje. Pir-
masis Kinijos lėktuvnešis yra senas
Sovietų Sąjungos laivas, kurį 1998 m.
šalis nusipirko iš Ukrainos. Mano-
ma, kad Kinijos kariuomenė nuo
amerikiečių atsilieka 20-čia metų.
Tačiau, anot žinovų, Kinijos kariuo-
menė greitai plečiasi ir didžiausią
dėmesį skiria ginklams, kurie turi
sumenkinti JAV karinę galią.

Rusijos gamykla tiekė ginkluotę Baltarusijai

Istorinis žygis bus įamžinamas vaizdo
medžiagoje, iš kurios vėliau planuoja-
ma sukurti dokumentinį filmą. 

ELTA nuotr.

Damaskas (BNS) – Sirijos tan-
kai puolė du miestus šalies šiaurės
vakaruose netoli sienos su Turkija.
Sirija plečia karinius veiksmus Tur-
kijos pasienyje, nors  Ankara Sirijos
prezidentui Bashar al-Assad nurodė
nutraukti civilių žudymą.

Sirijos žmogaus teisių organiza-
cija teigia, kad viena moteris žuvo,
kai 12 tankų ir šarvuotų automobilių
bei 10 didelių autobusų su kariais įsi-
veržė į Taftanazo miestą už 30 km
nuo sienos su Turkija. Netoliese

esančiame Sermino mieste vyko pa-
našus puolimas.

Tuo tarpu Sirijos prezidentas po
susitikimo su Turkijos užsienio rei-
kalų ministru pareiškė nesiliausiąs
persekiojęs ,,teroristų grupuočių” ša-
lyje. Pranešama, jog JAV ruošiasi pa-
skelbti naujus apribojimus B. al-
Assad režimui. Apribojimai bus skir-
ti ,,svarbiausiems Sirijos finansų ir
prekybos infrastruktūros atstovams,
kurie palaiko esamą režimą”, teigia
JAV pareigūnai.

Baltarusių žurnalistė prašo politinio prieglobsčio

Baltarusijos žurnalistė Natalja Radina. 
ELTA nuotr.

sPoRTas
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VeRsLo nauJienos

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

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

Europos Komisija (EK) atsižvel-
gė į Lietuvos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės raginimus, jog Europos
Sąjunga (ES) nedelsiant imtųsi visų
įmanomų priemonių, kad jos kaimy-
nystėje esančios ir planuojamos sta-
tyti atominės elektrinės būtų sau-
gios. Tai savo laiške prezidentei pa-
tvirtino EK prezidentas Jose Manuel
Barroso – jis pranešė, jog atsižvelg-
dama į D. Grybauskaitės kreipimąsi
EK pateikė specialius klausimynus
Rusijai ir Baltarusijai, kuriais sie-
kiama nustatyti, ar europiniai sau-
gumo reikalavimai bus taikomi Kali-
ningrado srityje ir Baltarusijoje Ast-
rave planuojamoms statyti branduo-
linėms jėgainėms.

***
Lietuvos eksportas šių metų sau-

sio–birželio mėn. siekė 33,345 mlrd.
litų, importas – 37,814 mlrd. litų, arba
atitinkamai 41,2 proc. bei 41,9 proc.
daugiau nei per tą patį 2010 m. laiko-
tarpį. Vien lietuviškos kilmės prekių
eksportas išaugo 31,7 proc. Tam įta-
kos turėjo išaugęs naftos produktų,
antžeminio transporto priemonių,
trąšų eksportas. Importo augimui
įtakos turėjo per metus 47,2 proc. pa-
didėjęs naftos, 97,6 proc. – antžeminio
transporto priemonių, 57,1 proc. – ka-
tilų, mašinų ir mechaninių įrengi-
nių, jų dalių importas. Šiemet svar-
biausios Lietuvos eksporto partne-
rės buvo Rusija, Latvija, Vokietija,
Lenkija, importo – Rusija, Vokietija,
Lenkija ir Latvija. 

***
Užsienio prekybos tinklų palan-

kumą pelniusi lietuvių įmonė ,,LTM
Garments” siuva drabužius ne tik pa-
gal partnerių kitose šalyse užsaky-
mus. Jau kelerius metus Skandina-
vijos valstybėse ir Jungtinėje Kara-
lystėje ji siūlo ir savo prekės ženklo
D.EFECT apdarų. Lietuvoje sukurti
drabužiai skiriami vidutines ir di-
desnes pajamas gaunančioms mote-
rims, o sava kolekcija kuria pridėtinę
vertę aprangos rinkoje jau įsitvirti-
nusiai įmonei. 

Valstybę smaugiančios ,,Sodros”
skolos pasiekė rekordinę 7 mlrd. litų
ribą, mat šiųmetinis 3,3 mlrd. litų
skolinimosi planas vykdomas spar-
čiai. ,,Sodros” vadovai tvirtina, kad
nors skola ir auga, ji tikrai ims ma-
žėti nuo 2014 m. Socialinės apsaugos
ir darbo viceministras Audrius Biti-
nas tikina, kad ,,Sodra” nebankru-
tuos. Jis sakė neabejojąs, kad išmo-
kos turi didėti, nes jos – vienos ma-
žiausių ES. Viceministro nuomone,
tas didėjimas turėtų būti ne kitais
metais, nes kitąmet planuojamas
pensijų grąžinimas į ankstesnį lygį.

***
Kombainai laukuose jau ūžia iki

sutemų. Skubama nukirsti kuo dau-
giau javų, kol neprasidėjo lietūs.
Krakmolo gamybai grūdus super-
kančios bendrovės ,,Amilina” vado-
vai džiaugiasi, kad ūkininkai šiemet
atveža parduoti labai geros kokybės
grūdus. Galvojama, kad grūdų bend-
rasis derlius šiemet sieks apie 1,8
mln. tonų – šiek tiek daugiau nei per-
nai. Akivaizdu, kad grūdų derlius
bus perteklinis, nes vidaus rinkoje įs-
tengiama perdirbti tik pusę jų
kiekio – maždaug 1 mln. tonų bus
ekspor-tuota. Ūkininkai mano, kad
grūdų supirkimo kaina galėtų būti
aukštesnė – per tris mėnesius jos
krito nuo 900 iki 650 litų už toną. 

***
Maitinimo įstaigų tinklą Lietu-

voje ir Latvijoje valdanti bendrovė
„Čili Holdings” investicijoms skiria 3
mln. Lt. Pasak bendrovės, prielaidas
plėtrai sudaro sumažėjusi konkuren-
cija, taip pat kritusi patalpų, įrangos
nuomos kaina. Ką tik Vilniuje duris
atvėrė naujas „Čili” tinklo restora-
nas – prekybose centre „Europa”
įsikūrė „Čili kaimas”, o prekybos
centre „Big” netrukus lankytojus
kvies dar vienas naujas „Čili Kinija”
restoranas. Įmonė per šiuos metus įs-
teigė per 200 darbo vietų. Įmonė plėt-
rą vykdo ne tik Lietuvoje, bet ir Lat-
vijoje. 

JAV prezidentas Barack Obama
pareiškė, kad JAV skolinimosi verti-
nimas buvo sumažintas dėl politinės
aklavietės Washington, ir pažadėjo
pateikti kelis siūlymus, kaip suma-
žinti biudžeto deficitą. Jungtinis
Kongreso komitetas, sudarytas iš
dviejų partijų atstovų, iki lapkričio
pabaigos privalo pateikti siūlymus,
kaip sutaupyti 1,5 trln. dol. per de-
šimt metų.  B. Obama sakė pateiksiąs
savo siūlymus šiai problemai iš-
spręsti ir vėl pabrėžė būtinybę didin-
ti mokesčius turtingiems amerikie-
čiams bei įtraukti nedideles pataisas
į brangiai kainuojančias socialines
programas. JAV prezidentas taip pat
pareiškė, kad JAV problemos ,,neiš-
vengiamai išsprendžiamos”, tačiau
politinė aklavietė daro susitarimą
sunkiai pasiekiamu ir stiprina eko-
nominį neapibrėžtumą.

***
Europos centrinio banko (ECB)

vadovas Jean Claude Trichet gina
institucijos sprendimą padėti stabili-
zuoti Italijos ir Ispanijos obligacijas.
Tačiau jis leido suprasti, kad ECB ne-
laiko savęs ilgalaikiu pagrindiniu eu-
rozonos ,,gaisrų gesintoju”. „Tai blo-
giausia krizė nuo Antrojo pasaulinio
karo laikų”, – teigė ECB prezidentas.
Anot jo, eurozonos šalys turi įgyven-
dinti neseniai priimtus sprendimus,
leidžiančius jų finansinės pagalbos
fondams „kaip įmanoma greičiau”
atviroje rinkoje supirkti vyriausybės
obligacijas. Italija ir Ispanija turi
vykdyti pažadus sumažinti biudže-
tus, kaip reikalavo centrinis bankas,
pridūrė J. C. Trichet.

***
Akcijų rinkų nuosmukis toliau

ritasi per pasaulio biržas. Sumažinus
JAV skolinimosi vertinimą rinkas
purto investuotojų baimės dėl gali-
mos pasaulinės recesijos. Per pasku-
tines dešimt prekybos sesijų pasaulio
akcijų rinkos prarado apie 7,8 trln.
JAV dol. O JAV indeksas ,,Standard &
Poor’s” nuriedėjo iki žemiausio 2008
m. gruodžio mėnesio lygio. Pagrindi-
ne investuotojų nerimo priežastimi
išlieka padėtis JAV, Europoje ir Kini-
joje, daugėja įrodymų, kad tai pasie-
kė stipriausią įkarštį. Investuotojai
nerimauja, kad JAV ūkio bėdos su-
kels pasaulinę recesiją. 

***
Kinija griežtai pasmerkė JAV dėl

jų ,,priklausomybės nuo skolinimo-
si” ir ,,trumparegiškų” politinių gin-
čų bei pareiškė, kad pasauliui reikia
naujos patikimos rezervinės valiu-
tos. Kinija paragino JAV vadovautis
,,sveiku protu” ir sumažinti karines
bei socialinės rūpybos išlaidas. Kini-
jos teigimu, tolesnis kreditų mažini-
mas gali neigiamai paveikti pasaulio
ekonomiką ir sukelti naują finansi-
nės sumaišties ciklą.

***
Pietų Rusijos Krasnodaro srityje

dėl kiaulių maro protrūkio paskelbta
nepaprastojo padėtis. Nepaprastoji
padėtis paskelbta teritorijoje, kur
laikoma 11,839 kiaulės, iš kurių 50
jau nugaišo. Apie kiaulių marą, dar
kitaip vadinamą Montgomerio liga,
pirmą kartą pranešta buvo Afrikoje

1903 m. Šis virusas žmonių sveikatai
įtakos neturi.

***
Panaikinti visi daržovių įvežimo

iš ES į Rusiją apribojimai. Sprendi-
mas buvo priimtas dėl to, kad ūmios
žarnyno infekcijos protrūkis ES pasi-
baigė: paskutinis atvejis, kai žmogus
susirgo žarnyno infekcija dėl daržo-
vių vartojimo, ES šalyse buvo nus-
tatytas liepos 26 d. Federalinės muitų
tarnybos duomenimis, 2011 m. birželį
į Rusiją buvo įvežta daržovių iš viso
už 254 mln. dol. – tai 38 proc. mažiau
nei gegužę.

***
Vartojimo kainos Baltarusijoje

šiemet sausį–liepą išaugo 41 proc.,
palyginti su 4,4 proc. per tą patį praė-
jusių metų laikotarpį. Finansinę kri-
zę išgyvenanti Baltarusija gegužę de-
valvavo savo rublį, nes neteko ketvir-
tadalio atsargų ir susidūrė su valiu-
tos trūkumu. Birželio viduryje Bal-
tarusijos prezidentas pareiškė apie
galimybę uždaryti valstybinę sieną
ir atsisakyti importo, nes būtent im-
portuojamos prekės dėl devalvacijos
brangsta pirmiausia. Finansų krizė,
kurią Baltarusija išgyvena nuo 2011
m. kovo, sukėlė nepasitenkinimo
nuotaikas šalyje.

***
Sukrėtimų kamuojamose finan-

sų rinkose auksas tapo viena iš in-
vesticinių priemonių, į kurią plūsta
sunerimusių investuotojų pinigai, o
tauriojo metalo kaina siekia naujas
aukštumas. Auksas nuo metų pra-
džios pabrango 23 proc., mat valsty-
bių skolų krizė ir lėtėjantis ekonomi-
kos augimas didina saugių investici-
nių priemonių paklausą. 

***
Lenkijos naftos bendrovė „PKN

Orlen” ketina 2012 m. Lenkijoje ir
Latvijoje išgręžti keturis tiriamuo-
sius gręžinius. Latvijai priklausan-
čiuose Baltijos jūros regione į vaka-
rus nuo Liepojos bendrovė pasiren-
gusi ieškoti naftos. 

Vilniuje atidarytas naujos kartos
telekomunikacijų bendrovės ,,Omnitel”
salonas. Tai pirmasis naujoviškas sa-
lonas ne tik Lietuvoje, bet ir tarp visų
,,TeliaSonera” grupės įmonių, atitin-
kantis pasaulinio lygio reikalavimus.
Jame galima rasti namų aplinkai bū-
dingą jaukumą, atvirą paslaugų iš-
dėstymą, patogų erdvės išplanavimą ir
plačias galimybes išmėginti naujus
mobiliojo ryšio sprendimus. Salono ap-
linką kūrė tarptautinė prekės ženklų di-
zaino agentūra ,,Landor”.  ELTA nuotr.

Baltijos gintaras, kitaip dar vadi-
namas Lietuvos auksu, laikomas viena
seniausių naudingųjų iškasenų. Jau
prieš 5,000 metų žmonės rinkdavo
gintarą Baltijos jūros pakrantėje. Tai
populiaru ir šiandien – gintaras randa-
mas ant jūros kranto tarp jūržolių, jį
galima ,,gaudyti” specialiais tinklais jū-
ros bangose. Dabar Lietuvos žvejai
,,sužvejoja” apie 300–500 kg gintaro
per metus, o Palvininkuose gintaras yra
kasamas iš 60 metrų gylyje esančios
mėlynosios žemės, čia iškasama apie
300 kg gintaro per metus. Tačiau žino-
vai teigia, kad gintaro ištekliai kasmet
vis mažėja. 

Kompiuterių gamintojas ,,Dell”
paskelbė apie ketinimus nešiojamuo-
sius kompiuterius gabenti iš grybų pa-
gamintose pakuotėse. Bendrovė „Eco-
vative” ėmėsi tobulinti iš grybienos ga-
minamas pakuotes. Neįprasta pakuotė
yra dar tvirtesnė už įprastą „jūros puta”
vadinamą medžiagą, todėl puikiai ap-
saugo sunkesnius ir didesnius kompiu-
terius ar kitus elektroninius prietaisus
nuo mechaniško pažeidimo. Bene
pagrindinis tokių įpakavimų trūkumas
– vandens sugėrimas, esant drėgmei
pakuotė gali labai greitai suirti ir pra-
rasti savo savybes. Rugsėjį „Ecovative”
žada išbandyti naujas „Dell“ kompiute-
riams skirtas grybų pakuotes. 
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archyvų, kurie lei džia kelti hipotezę
apie Ko lum bo karališkąją kilmę ir jo
ryšį su kara liška Jo gailaičių gimine.
Pritar čiau E. Juodvalkei, jog turė-
tume di džiuo tis tokiais istoriniais
atradimais ir tyrimais, praturtinan -
čiais ir mū sų istoriją, o nenumoti
ran ka į moks lininko darbą.

Apie Kolumbo ir lietuvių 
romė niš kąją kilmę 

Kolumbo biografijoje yra daug
pa  slapties, mįslingų gyvenimo deta -
lių, nemažai klaidinančių posūkių,
dėl kurių dalis Kolumbo bio gra fi nių
faktų iki šiol lieka neaiškūs. Vi suo se
Kolumbo gyvenimo aprašymuo se mi -
nima, kad jo sūnus Fer di nan das, pa -
likęs pasakojimą apie savo tė vą, mini
jį kilus iš garsios italų-ro mė nų Colon
(Colonius) giminės. Kiti jo sūnus
liudiję, jog jų tėvas giminiuo jasi net
su Bizantijos imperatoriu mi. Istori -
kas Rosa sako, jog yra daug medžia-
gos, leidžiančios matyti Ale mao ir
Vladislovo Varniečio gyvenimų pa -
na šumą ir jo pagrindu iškelti hi po te -
zę apie Kolumbo portugališką-len kiš -
ką, o mes turėtume pridurti – ir lie tu -
viš ką kilmę. Rosa pažymi, jog eg zis -
tavę dokumentai, priklausantys Hen -
rique de Noronha, paliudija šį fak tą.
Iš jų aiškėja, kad Kolumbo pa li kuo -
nys buvo priversti ne kartą įrodinė ti
savo karališką kilmę ir tai jiems pa -
vyko padaryti. 1584 m. Ispanijos ka -
raliui Filipui I reikalaujant, jie tu rė -
ję parodyti karališkąją kilmę įrodan -
čius dokumentus. 

Kolumbo kilmė iš romėnų aristo -
kra tų Colon giminės verčia prisimin -
ti ir mūsų istoriją – legendą apie ka -
ra lių Palemoną ir lietuvių kilmę iš
ro  mėnų. Kas žino Lietuvos istoriją,
tur būt girdėjo legendą apie pirmąjį
Lie tuvos karalių Palemoną – Romos
di diką, atvykusį į mūsų kraštą su 500
ba jorų (karių), iš kurių kilmingiausi
bu vę keturi: Kentaurų giminės kuni -
gaikš tis Dausprungas, Kolonų (Co -
lon) – Prosperas, Ursinų – Julijonas
ir Ro sių – Hektoras. Kai kurie isto -
rikai lin kę manyti, kad šie giminių
pavadi ni mai iš tikrųjų reiškia ne pa -
vardes, o turėtų giminių herbus. Iš -
ver tus iš lo tynų kalbos, turėtume
Ken tauro, Stul pų (Colon), Meškos
(Ursus) ir Ro žės herbus (Sergejus
Tem činas, ,,Pa le mo no mitas ir ketu -
rių tautų Lie tuva”, Bernar di nai.lt,
2010.12.17).

Mūsų atveju įdomesnės dvi pir-
mosios – Colonų ir Kentaurų gimi -
nės. Ne pa vy ko sužinoti, ar dr. Rosa
apie tą legen dą yra ką nors girdėjęs,
bet mums tu rėtų būti nesmagu tokių
dalykų ne pri siminti ir nepastebėti.
Kaip sako šios legendos tyrinėtojai,
pati legenda apie lietuvių kilmę iš
romėnų at si ra dusi kaip tik Vla dis -
lovo Varniečio jau nesniojo brolio
Kazimiero Jo gai laičio valdymo me -
tu, nors anksčiau bu vo teigiama, kad
ji į mūsų istoriją at keliavo su Žygi-
manto Senojo žmo nos italės Bonos
Sforcos atvykimu į Lie tuvą. Ar ne
įdo mus sutapimas?

Pagal šią legendą, Gediminaičių
di  nastijos pradininku yra laikomas
Pa  lemonas. Jam priskiriamą heraldi -
nį ženklą Colon dar XVI a. Lietuvos
me t raštininkai pavadino Stulpais
(Co  lon). Jį XIX a. pirmoje pusėje Teo -
doras Nar  butas pavadino Gedimino
Stul pais, nes manė, kad ženklą nado-
jęs Ge  diminas. Vėlesniais laikais šis

ženklas istorikų buvo priskirtas vi -
siems Ge di mi  naičių kilmės pali kuo -
nims. Taigi Jo  gaila ir jo pali kuo nys,
kaip ir Ko lum  bas, siejami su romė -
niška kilme iš Colon giminės. Ar tai
ne dar vienas su  tapimas?

Kentauro herbą turėjo su sla vė ju -
si garsi baltų giminė – kunigaikščiai
Alšė niškiai. Su jais buvo susigiminia -
 vęs tiek Vytautas, tiek Jogaila. Ši os
istorijos kaltininko Vladislovo Var   -
nie čio motina – ketvirtoji Jo gai los
žmona Sofija Alšėniškė, buvo šios
gar sios giminės atstovė. Na, o per Vy -
tau to anūkę Oną,
Sofijos dukrą, nėra
sun ku surasti ry -
šius ir su Bizantijos
im  peratoriumi. Vy -
tauto anūkė Ona
bu vo ištekinta už
Bizantijos impera -
to riaus Jono VIII
Paleologo. Vėliau
per Vytauto duk-
ters palikuonis Ge -
di mi naičių giminės
ryšiai persi pynė su
Bi zantijos impera-
torių gimine. Beje,
Ita lijoje, pasak Ko -
lum bo sū naus, Co -
lon giminei prik-
lausiusios Cu cca ro
(Montferatt, Italija)
pilies sa vi nin kai
pla čiai giminiavosi
ir su Bi zan ti jos, ir su Šventosios Ro -
mos im perato rių bei daugelio Euro -
pos valdovų pa li kuonimis.

Paslaptį saugoja herbai?

Vienu iš svaresnių liudijimų is -
to  rikas Rosa mini Kolumbo-Colon
her bą ir juose esančius simbolius. Jų
sena kilmę, sietiną su romėnų aristo -
kratų Colon šeima, patvirtina moks -
lininko atrasti senoviniai herbynai
ir Vatikano archyvuose esantys do -
ku  mentiniai faktai.

Pasak jo, paslaptingasis keliauto-
jas ir Madeiros gyventojas Henrique
Alemao naudojo labai panašius her-
bus kaip ir Kolumbas-Colon (isp.).
Tenka apgailestauti, kad nepavyko
pa  sinaudoti Rosa knygoje esan čio -
mis herbų iliustracijomis, nes šio
moks lininko knygos, kaip ne keis ta,
iki šiol neturi nė viena vietinė, bet,
kaip informavo biblio tekininkė, ir nė
viena biblioteka JAV. Tad teko pasi -
naudoti straipsniais bei internete pa -
teikta fragmenti ne medžiaga, pa ties
is toriko skelbta in formacija, ki tais
šal tiniais.

Čia pateiksiu Ispanijoje ir JAV
Penn sylvania Boal Mansion Mu  se -
um, Kolumbo koplyčioje ir Kon gre so
bib liotekoje saugomus Kolumbui ir
jo gi minei priskiriamų herbų (pav. 1a
ir 1b) atvaizdus. Abu jie pa na šūs, bet
tu ri daug ir skirtumų. Pir ma sis, sau -
go mas JAV, pri klauso Ko lumbo-

Colon giminei, kurios šaknis moks -
lininkas aptinka senuose ar chy vuose
Italijoje ir Vati kano biblio te koje.
Ant ra sis pri skiria mas pačiam Ko -
lum bui ir yra išlikęs Is  panijoje; orig-
inalių atvaiz dų yra ir Kon  greso bib-
liotekoje Wash ington, DC. 

1a pav. yra senesnis ir turi kiek
ki tus simbolius: riterio šalmą ir po
juo pavaizduotą karūną, primenan -
čią Jogailos laikais naudotą. Gel to na -
me lauke esančią koloną istorikas
aiš  kina ne kaip Ispanijai priklausan-
tį Katalonijos karalystės simbolį, o

kaip senovinės Co -
lon giminės simbo -
lį, vaizduojantį šiai
giminei priklau siu -
sios pilies bokšto
var tus. Dėl an tro jo
simbolio Liūto bei
kitų ten esan čių
ženklų paaiškini-
mo, nega vus an g -
liš ko dr. Rosa kny-
gos vertimo, nega li -
 me pateikti pačio
mokslininko nuo -
mo nės. Kiti šalti -
niai taip pat nurodo
jį laisvai Kolumbo
pa  si rinktu, o ne Is -
pa nijos Leono kara -
lystės herbu. Dėl ki -
tų matomų ženklų
kol kas apsi ribo siu
tik asmeni nėmis

įžvalgomis. Ki ti herbe vaizduojami
simboliai – šal mas ir karūna –
liudytų, kad Ko lum bo-Colon giminė
siejama su kara liš ka kilme, o šalmas
– su garsia kar žy gių, riterių praeiti-
mi. Karūna vaizduo jama neįprastai –
ne virš šalmo, o po juo, ir kelia klau -
simą kodėl? Ar tai reikštų, kad ka -
rūnos garbė buvo pa aukota vardan
riteriškų idealų? Ne ma žiau įdomus
virš 4 laukų, herbo cen tre, uždėtas
bal tas ovalo formos sky das su ereliu.
Erelis gali būti nuo ro da į lenkišką
herbą, beje, jį savo he ral dikoje pla čiai
naudojo ir romėnai. Yra jis ir Ispa -
nijos herbe, tačiau šio ere lio vaiz -
davimas labiau primena Len kijoje
nau doto erelio tipą. Be to, pa gal Vi -
duramžių heraldikos taisykles, šio
herbo padėtis turėtų liudyti dvie jų
giminių susiliejimą arba bent vieno
iš sutuoktinių giminės pradi nin ko
kilmę. Šiuo atveju erelis turėtų sim-
bolizuoti Kolumbo tėvo ar jo giminės
kilmę ir galbūt rodyti ryšį su Lenki -
jos karaliumi ar jo gimine.

Tačiau Rosa pagrindinį dė me sį
sutelkia į mėlyname lauke esan čius 5
inkarus. Pasak istoriko, mėlynos spal -
vos herbo lauke vaizduojami pen ki
inkarai yra ne kas kita, kaip pakeis-
tas Jogailaičių gi minei priski riamas
dvigubas kry žius, kurį, pasak istori -
ko, nau dojo Madeiros saloje gyve nęs
pa slap tingasis Henrique Alemao ar
su juo tapatinamas karalius Vladislo -
vas Varnietis.

Čia mokslininkas pateikia savo
sam protavimus, kaip Alemao-Vla dis -
lovo Varniečio-Kolumbo tėvo naudo-
tas dvigubasis kryžius buvo pakeis-
tas į inkarą. Pa sak Rosa, inkaras tu -
rė j ęs tą pačią reikšmę heraldikoje,
kaip ir dvigubasis kryžius. Aiškin da -
mas, kodėl Ko lum bas nenaudojo savo
tėvo simbo lių, mokslininkas teigia,
jog buvę kaž kokių priežasčių, dėl ku -
rių Ko lum bas nenorėjo ar ne galėjo
naudoti sa vo tėvo naudotų heraldi -
nių ženklų, juos turėjo keisti kitais. 

Kiti panašumai ir nauji 
pastebėjimai

Ne mažiau įdomu, kaip sako pats
is torikas Rosa, jog išlikusieji do ku -
mentai, rodantys kad Alemao žmo na
vadinosi Annes de Sa Colon – kas yra
aiški nuoroda į Kolumbo-Co lon kil -
mę (Anna Gwozdowska; ,,News -
week/Polska”). Čia pat primenama,
kad ir pats Kolumbas, kaip ir Ale -
mao, gyvenęs Madeiros saloje be veik
tuo pačiu laiku. Abu buvo vedę to
meto Portugalijos karalystės diduo -
menės atsto ves, kas rodytų apie čia
minimų veikėjų aukštą pa dėtį to me -
to visuomenėje. Šiuos teiginius
moks   linin kas pagrindžia Alemao ir
Ko lumbo portretų panašumu ir ant
kil mingų rūbų rankovės pastebėto -
mis nu tapytomis karūnomis. 

Vis dėlto istorikas pri pa žįsta –
tie sioginių įrodymų, kad Kolumbas
ki lęs iš Alemao, nėra, bet tą galėtų
pa  tvirtinti DNA tyrimai, kuriuos is -
to rikas tikisi atlikti Lenkijoje. Ko -
kius rezultatus duos genetiniai tyri-
mai, nevertėtų spėlioti. Ar Lenkija
su tiks juos atlikti, taip pat yra klausi-
mas. 

Kad ir koks paslaptingas ir prieš -
tara vimų pilnas Kolumbo gyve ni -
mas, tačiau jo atminimas nėra pa -
mirš  tas. Ispanija, kuriai priskiriami
vi si didieji keliautojo Kolumbo at ra -
dimai, jo atminimą pagerbė Se vi li jos
katedroje, pastatyda ma įspūdingą,
sakytume, karališką me morialą. Čia,
šioje katedroje, ant bal tos marmur-
inės pakylos, stovi ke tu rios kara -
liškomis karūnomis ir he ral diniais
simboliais pasipuošusios figūros. Jos
simbolizuoja keturias Aragono, Leo -
no, Kastilijos ir Navaros karalystes,
puošniame sarkofage lai kan čias Ko -
lumbo palaikus. Žiūrint į tokį įspū -
dingą paminklą, savaime kyla klausi-
mas: ar tokia karališka pa garba ga -
lėjo būti parodyta nekil min gam as -
me niui, iš Italijos kilusiam jūrei viui,
keliautojui, vien tik už jo atradimus
ir, atrodo, anksčiau nie kada neįver -
tintus nuopelnus, žadėtus, bet nepa -
tvirtintus titulus. Ir čia yra ta paslap-
tis, kuri, beje, ir ska ti na istorikus
domėtis tiek paslaptingo jo Alemao-
Varniečio, tiek paties Kol um bo gyve -
nimo istorija.

Tad belieka laukti tolimesnių is -
to riko Rosa tyrimo rezultatų, ku rie
galbūt patvirtins, kad Kolumbo gy -
venimo keliai kirtosi su lietuvio Len -
kijos-Lietuvos karaliaus Jogailos pa -
li kuo nių nežinomų takų vingiais, o
jaunojo karaliaus Vladislovo Varnie -
čio legen dinė odisėja praturtins ilgą
lai ką skurdintą Lietuvos istoriją įdo-
miais jo gyvenimo faktais. 

Violeta Rutkauskienė – istorikė,
istorijos ir visuomenės mokslų dėsty-
toja, beveik 25 m. dirbusi Kauno
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje, Numizmatikos sky -
riuje. Gedimino lituanistinės mokyk-
los direktorė, JAV LB Wauke gan
–Lake County apylinkės narė. 

Atkelta iš 7 psl.

Jogailos statula, Central Park, NY

Ar tikrai karalius Jogaila – K. Kolumbo senelis?

Kolumbui  priskiriamų herbų atvaizdai.
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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

www.draugas.org

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

Karališku laivu 
Viduržemio jūra!

STASė E. SEMėnIEnė
nr. 14

Puošnūs princo rūmai

Monaco karališkieji rūmai ne -
lenktyniauja nei su Prancūzijos Ver -
saliu, nei su Didžiosios Britanijos
Windsor pilimi, nei su Austrijos Vie -
nos Schönbrunn rūmais. Tačiau jie
yra savitai įdomūs, nors puošnūs, bet
jaukūs, skoningai ištaigingi, dvel -
kiantys šeimos gyvenimo šiluma.
Mū sų „nelaimei” apsilankymo Mo -
na co metu jie buvo uždaryti. Pūp -
santys dramatiškoje aplinkoje, it
mes  dami žvilgsnį žemyn, sergėja
visą savo kunigaikštystę ir kartu
grožisi nepakeičiamu amžinu ban-
guojančios jūros žavingumu! 

Savo gyvavimo laiką rūmai
pradėjo kaip tvirtovė XIII šimtmety-
je. Šis stulbinantis sta tinys turi daug
įžymių savybių. Pra bangiai įrengtas
sosto kambarys regėjo aibes svarbių
iškilmingų ren ginių, pradedant nuo
pat XVI a. Jaut ri, labai maloni nuo-
taika apima lankytoją, pažvelgus į
dailų didžiulį įrėmintą spalvotą prin-
co Rainier III šeimos paveikslą ant
trikojo. Graži jauna porelė švytėjo
tėviška meile bei ka ra lišku pasi-
didžiavimu savam žaviam atžalynui –
trejetukui: mažametėms dviem duk -
re  lėms ir sosto įpėdiniui, sūne liui.
Ki  tuose kambariuose – vie name ant
sie nos kabąs spalvotas princesės
Grace portretas, kitame paties valdo-
vo – prin co Rainier III portretas.
Daug turistų tuomet sugu žėjo į italų
stiliaus galeriją. Viską mėgs  tantieji
anais laikais pamatyti bei išgirsti
lankytojai žavėjosi ištai gingai įreng-
tais, su geru skoniu iš puoštais salon-
ais.

Ogi lauke, tučtuojau išėjus iš rū -
mų, dėmesį patraukia didokas pag -
rindinis kiemas, grįstas, taip mums
anuomet buvo sakoma, net 3 milijo -
nais nuzulintų spalvotų akmenėlių,
įdomiai išdėstytų geometriniais raš-
tais. Monaco garsieji vasaros mu -
zikos koncertai kasmet vyksta kaip
tik šioje labai įspūdingoje vietoje lau -
ke. Na, o beveik kiekvieną vi du dienį
(lygiai be penkių minučių dvyliktą
valandą) turistai gali stebėti bei pasi -
džiaugti rūmų sargybos pasikei timo
„teatru”, karių atliekamu pil na spal -
vinga išeigine uniforma prie rū mų
pag rindinio įėjimo. Tačiau daug kar -
tų ma čius tai Londone, Anglijoje,
prie Buckingham rūmų ir sykį Ko -
pen ha goje, prie Danijos karališkųjų
rūmų, šį kartą visiškai nesigraude-
nome savuoju „nuostoliu”. Ne veltui
sakoma – „Pamatei vieną, pamatei
vi sus”. Beje, rūmai yra atidari turis-
tams kas dien nuo pusės dešimtos
ryto iki šeštos valandos po pietų, nuo
birželio iki rugsėjo, ir spalio mėnesį
nuo 10 v. r. iki 5 v. p. p. Visiš kai nepri -
einami lan kytojams rūmai yra nuo
lapkričio mėnesio ligi ge gužės.

Amžinai abu kartu...

Šįsyk lankant Monaco, nepralei-
dome progos užsukti į katedrą, kur

yra pa laidoti princesė Grace ir prin-
cas Rai nier III. Grace kapas visados
būdavo pilnas šviežių gyvų gėlių. Ir
dabar tiek ant jos antkapio, tiek šalia
jos palaidoto vyro nestigo puikių
žiedų, gėlių puokščių. Na, o ant prin -
ce sės antkapio puikavosi didžiulis
nuosta bus orchidėjos žiedas! Jos at -
minimas tebėra gyvas ją mylin čiųjų
šir dyse!

Dabartinė graži katedra, pastaty-
ta XIX šimtmetyje (1875 metais) iš
balto akmens, it nutūpusi baltoji gul -
bė, puošia visą Monaco senamiestį,
kuriame yra, kaip sostinei ir pridera,
svarbiausieji pastatai – princo rū -
mai, parlamentas bei kiti. Katedroje
pa laidoti visi buvę valdantieji Mo -
naco princai.

Amžinasis miestas!

Visados mus didžiai džiugino,
kad nuo valstybės prie valstybės
plau  kėme nakties metu, o kitą dieną
nuo pat ankstyvaus ryto galėjome vėl
žavėtis grožybėmis naujame krašte.
Pasiekę Italiją turėjome net visą
valandą su puse iš uosto „baladotis” į
Romą  autobusu, laivo va dovybės pri -
statytu, na, ir, žinoma, atskirai už jį
sumokėjus. Tačiau bu vus Romoje
keletą kartų ilgesnį laiką, toji viena
diena nebuvo di delė „dovana”. Šito -
kio nepaprasto didmiesčio – kul -
tūros, mokslo, meno ži di nį – lanky-
mas tiktai vieną vienintelę dienelę
tėra lyg saldainio laižymas per popie -
riuką...

Pirmą kartą aplankius Romą, šį
Amžinąjį miestą, ir bėginėjant po jį
daugiau nei savaitę, buvo, o šventa-
sai Kristupai (ar ne jis tebėra keliau-
tojų globėjas?), per trumpa ir per ma -
ža – pradedant nuo genialaus
skulpto riaus bei architekto Giovanni
Ber ni ni šedevro – kolonų virtinės Šv.
Petro aikštėje bei kitų jo darbų – ka -
ra liškų laiptų Vatikane ir skulptūros
Apollo su Daphne Borghese kazino
(visi darbai iš XVII šimtmečio; ir ki -
tų jo dar bų, išsimėčiusių po visą
Italijos sosti nę) iki pačių giliausių
ka takombų!

Čia prisimena vienas labai juo -
kingas (jei ne verktinas) nuotykis.
Vie   na turistė, mūsų žinoma rašytoja,
pasakodama „Drauge” apie Romą,
pa vadino ją negražiu, purvinu – su
ba nanų žievėmis šaligatviuose, dvo -
kiančiu, prisvilusio, aitraus (olive)
aliejaus kvapu ir dar daugiau „grožy-
bių” ji išvardijo.

Ai, ai, visa tai skaitant beveik ža -
dą užėmė... Neiškentusi, smalsumo
vedina, paskambinau jai telefonu,
klausdama, kiek gi ilgai ji viešėjo Ro -
moje? „Vieną dieną”, – nuskambėjo
at sa kymas. Aha, tai ko ir no rėti?! Ir
ji, „nabagė”, o, varge tu ma no, tik
čiul  pė saldų saldainiuką per popie -
riuką...

Atsiprašau mielų bei kantrių
skaitytojų įvykiams užbėgus už akių.
Tad pradėkime iš naujo – vėl nuo pat
pradžios. Bus daugiau.

draudžiami vartoti maistui. Pasiunt -
ėme dar vieną užklausimą, ar galima
ajerus vartoti kaip paklotą duo nai
kepti. Gavome atsakymą, kad ir tai
yra draudžiama. Dėl šios priežasties
duonos su ajerais į Ameriką neat -
vežame. Aišku, visada atsiras impor-
tuotojų, kurie rizikuos ir, nepaisyda-
mi FDA draudimų, atveš duonos su
ajerais, o ją pirkti ar ne – jūsų spren -
dimas. 

Nuo seno lietuviams duona yra
pagrindinis ir svarbiausias valgis.
Senovėje tikėta, jog duona apleidžia
tuos namus, kuriuose ji nėra gar -
binama ir branginama. Duona seno -
vėje žmonės dalydavosi ir laikė vai -
šingumo ir pagarbos vieni kitiems
simboliu.

Kviečiu lietuvių šeimininkes ne -
pamiršti dar visai neseniai dažnoje
lietuvio pirkioje kvepėjusios duonos
atsiradimo kelio ir surengti ,,Lie -
tuviškos duonos’’ šventę lietuvių jau-
nimui išeivijoje, kur būtų galima
parodyti duonos kelią nuo grūdo iki
stalo: kaip senovėje grūdai buvo ku -
liami spragilais, valomi, malami gir -
nomis, sijojami. Būtų tikrai įdomu,
jei lietuvės pamokytų, kaip rankomis
išmaišyti ir krosnyje iškepti tikrą
kvepiančią naminę duoną. Tuo pačiu
turėtume progos susipažinti ir su iš
Lietuvos atvežta duona, paragauti ir
patiems įvertinti, sužinoti, kuo ,,Bo -
čių’’ duona skiriasi nuo ,,Močiutės’’,
o ,,Agotos’’ nuo ,,Žemynos’’. Kone kas
savaitę viena ar kita lietuviška orga-
nizacija rengia šventes, kurios mažai
kuo skiriasi viena nuo kitos. Pa -
bandykime surengti šventę, kuri
būtų įdomesnė, išradingesnė ir kur
būtų daugiau tikro lietuviškumo.

Apie duoną
Atkelta iš 9 psl.
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N at h a N  J u  r e v i č i u s
Dailininkas, mėgstantis žalią arbatą ir pasivaikščiojimus po kapines

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čikagoje yra tiek daug įdomių,
spalvingų rajonų! Vienas jų –
netoli Michigan ežero šiauri -

nėje miesto da lyje esantis Lincoln
Park, kuriame gyvena ir turtuoliai,
ir skurstantys me ni ninkai, ir studen-
tija. Išėjęs pasivaikš čioti, ko tik čia
ne užtiksi  – prabangių moteriškų rū -
bų salonų, kosmetikos bei masažo ka -
binetų, įvairiausių kny gynų, netra -
di cinių meno galerijų, romantiškų
restoranėlių ir kavi naičių, šurmulin -
gų alubarių ir beveidžių landynių.
Tai tarsi Paryžiaus Lo tynų kvartalas
Čikagoje! 

Norėdamas pajusti bohemišką
dvasią, mėgstu retkarčiais po šį ra jo -
ną pabinzi nėti. Mano naujausias at -
radimas, tikiuosi, sudomins ir „Drau       -
go” skai tytojus. Tai ką tik gale rijoje
,,Roto fugi” atsidariusi lietuvio Nat -
han Ju revičiaus pa roda ,,The Tales of
Bucket Town”, ku ri tęsis iki rugsėjo
4 d. Paroda netradicinė, kaip ir pati
galerijos aplinka.

,,Rotofugi” įsikūrusi sename,
grei   čiausiai XIX a. statytame pastate
Lincoln Avenue, pažymėtame nr.
2780. Joje – ne tik meno kūriniai, ka -
bantys ant sienų; bene didžiausią
erd  vės dalį užima žaislai. Iš tikrųjų
tai savotiškas žaislų rojus, tačiau ne
tokių, kuriuos pamatysi kiekvienoje
parduotuvėje. Galerijos tikslas – su -

pažinti visuomenę su jau įsitvirtinu-
siais, o taip pat ir pradedančiais, bet
daug žadančiais kūrėjais modernaus,
popmeno, iliustracijų bei uni ka lių
žais lų gamybos srityse. 2004 m.
prasidėjusi kaip kukli žaislų parduo-
tuvėlė, ,,Rotofugi” (www.roto fugi.
com) greitai išaugo į erdvią popu lia -
rią galeriją. Pravėręs duris, pasijunti
tarsi dūzgiančiame avilyje. At sar -
giai! – po kojomis gali pasimai šyti
ma žylis pirkėjas, tuo tarpu prie lan -
go patogiai įsitaisęs krėsle žilagal vis
senukas varto albumą apie Či ka gos
graffiti meną.

Galerija brandina ir atstovauja
ži nomiems čikagiečiams dailinin -
kams ir tarptautiniu mastu pripa žin -

tiems menininkams, tarp jų Frank
Kozik, Amanda Visell, Tara Mc Pher -
son, Martin Ontiveros, Jere miah Ket -
ner, Ken Keirns, Coarse, Ta do, o da -
bar ir lietuviui Nathan Ju revičiui.

Pirmoji meilė – iliustracija

Nathan gimė 1973 m. tolimoje
Pie  tų Australijoje, Bordertown mies -
te. Mama – australė siuvėja, tėvas –
lietuvis, gimęs pokario metais išvietin -
tųjų stovykloje Vokietijoje, dirbantis

meno dėstytoju privačioje
mokykloje. Nat han turi
jaunesnę sesutę Am ber ir
jaunesnį brolį Luke, kuris
kuria muziką įvairiems jo
projektams. Prieš septy -
nerius metus Jure vi čius
paliko tolimą ją Australiją
ir įsi kūrė To ronto  mieste,
o visiškai ne   se  niai dar
kartą pakeitė savo gyve -
na  mąją vietą – šįkart į
ramųjį Rhode Is land.

Šis daug kur gyvenęs
lietuvis dailininkas yra
itin universalus – jis ir
iliustratorius, ir anima -
cinių filmų kūrėjas, ir
žaislų projektuotojas, ir
kom piuterinių žaidimų
programuotojas. Pirmoji
Nathan meilė – ilius tra -
 cija. 1995 m. jis baigė
dizaino mokslus Univer -
sity of  Southern Austra -
lia. 

Jurevičiaus kaip
ilius  tratoriaus są ra šas il -
gas ir įspūdingas: ,,Nic -
kelodeon”, ,,Scholastic
Inc.”, ,,The Fi nancial Re -

view”, ,,Zin kia Entertai nment”, ,,Su -
baru”, „Co medy Cent ral”, ,,Allen and
Unwin”, ,,Fuji”, ,,MTV”, ,,ABC”,
,,War ner Bro thers”, ,,The Wall Street
Jour nal”. Paklaus tas, ką atlikdavo
pa starajam darbda viui, Nathan su
iro nija sako, jog kartais ,,tekdavo
iliustruoti ‘sausus’ straips nius Azi -
jos šalims skirtai lai dai – kad jie įdo-
miau skaitytųsi”. ,,Su baru” jis ilius-
truodavo žemėla pius, o ,,Fuji” yra
daręs rek laminį pla katą.

Įdomu ir tai, kad pasaulinei pa -
ro dai, kuri 2005 m. vyko Aichi, Japo -
nijoje, Nathan sukūrė Austra lijos ta -
lismaną (,,mascot”) ,,Kamo ne”, kuris
buvo savotiškas taikos am ba sa -
 dorius, keliavęs per Japoniją, ap -

lankydamas įvairias mo kyklas, kal -
bė damas su vieti ne žiniasklaida.

Dailininkas yra išbandęs savo jė -
gas ir animacinių filmų srityje. 2002
m. ekrane pasirodė jo ,,How Quest
Sought the Truth” pagal Ivana
Brlic-Mazuranic  premijuotą kny -
gą ,,Croa tian Ta les of  Long Ago”,
kurioje atsispindi slavų mito lo -
gijos dvasia. Na, o kaip su bal -
tų tautosaka? Ar Nathan ne -
sudomintų, sakykime,
,,Eg   lė, žalčių ka ra lienė”?
Koks sutapimas! Dailinin -
kas sako, kad su broliu
Luke kaip tik da bar ir
kuria filmą pagal bal tų
pasa kas. Darbinis jo pava-
dinimas – ,,Pe lėda”.

,,Scarygirl” – ir dalelė
šeimos

Bene didžiausias iki šiol
kūrybinis Nathan pasieki-
mas – internetinė pa saka ,,Scary -
girl”. Tai istorija apie mergaitę,
atsidūrusią negyvenamoje saloje. Jos
vienintelis tikslas ir siekis – sutikti
vyrą, kuris mintyse ją per sekioja.

„Scarygirl” yra šeši veikėjai: pati
herojė Scarygirl, gudrusis triušis Bu -
n niguru, vienvaldis kalmaras Chi -
hoo hoo, protingasis aštuonkojis Blis -
ter, išdykėlis gyvūnas Treedweller
bei dr. Maybe, kuris galbūt ir turi at -

sakymus į visus Scarygirl rūpimus
klausimus. 

Pasak autoriaus, mergaitės bruo -
žai paimti iš kelių šaltinių. Savo
charakteriu ji panaši į dailininko vi -

duriniąją dukrą (Nathan turi tris
vai kus, tačiau su žmona išsis -
kyręs). Kai kas atėjo iš jo paties

sapnų. Jurevi čius sako, kad
Scarygirl gerokai subrendo

nuo to laiko, kai pirmąsyk
jį ,,aplankė”. Pa klaustas,
kuris veikėjas šioje isto -
rijoje jam pačiam labiau-
siai patinka, dailininkas
atsakė: ,,Nors Sca rygirl

yra mano dukra, tačiau
Bu n   niguru yra mano

mėgia  miau sias.” 
2004 m. ,,Oscar” premijos

laimėtoja, ,,Passion Pic -
tures” prodiuserė Sop hie
Byrne pakvietė Nathan pa -

gal ,,Sca rygirl” sukurti pil-
nametražį ani  macinį filmą.

Kol kas istorija dar nė ra išvydusi
ekrano, tačiau mano paš nekovas įsi-
tikinęs, jog po dvejų metų filmas
tikrai bus.

,,Scarygirl” susidomėjo ir garsi
Australijos leidykla ,,Allen and Un -
win”. Istorija žaibiškai sulaukė ne
tik didelio knygų mylėtojų palanku-
mo, bet ir teigiamų kritikų įvertin-
imų.  2009 m. ,,Scarygirl” įteiktas

Nathan Jurevičius.Kūrinys ,,Mountains” – iš lietuvio knygos ,,Scarygirl”.

Kūrinys ,,Prophets” –
iš parodos ,,Rotofugi” galerijoje.

Nuotraukos iš Nathan Jurevičiaus archyvo.
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* 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.

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

* Rūpestinga, darbšti moteris, turinti dokumen-
tus, ieško darbo tris dienas per savaitę Geneva ar

aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-999-9505.

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

* Sąžininga, darbšti moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti
savaitgaliais. Buitinė anglų kalba. Patirtis. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-707-7902.

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

IEŠkO DARBO

Prenumeruokime ir skaitykime
,,DRAUGĄ”!

,,DRAUGĄ” atminkime 
savo testamente.

SIūLO DARBą

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906

,,Aure alis” apdovanojimas už ge-
riau siai iliustruotą knygą, o po metų
ji įtraukta į ,,CBC Notable Picture
Book List”.

,,Scarygirl” užvaldė ir virtualią
erdvę. Prie šio projekto prisidėjo
Nathan brolis Luke, parašęs muzi -
kines kompozicijas. Netrukus ,,Sca -
ry girl” milijo nų internautų pradėtas
linksniuoti kaip vienas geriausių
kada nors su kurtų internetinių žai -
dimų. Toks įvertinimas, be abejo,
labai pamalonina autorių. Paklaus -
tas, ar jaučiau si pasiekęs savo kūry-
binį zenitą, Nat han nusišypso ir
užtikrina, kad jo he rojė ateityje dar
pasirodys, pa vyzdžiui, ,,Xbox/Play -
sta tion” pavida lu. Planuojama ir an -
tra knygos dalis, pagaliau – ir užsa -
kyto filmo premje ra!

Spalvingi darbai 
„keturiomis rankomis”

Nathan darbų parodą ,,The Tales
of  Bucket Town” (kartu su Andrea
Kang) šiuo metu galima pama tyti
Čikagos ,,Rotofugi” galerijoje. Bendri
dailininkų darbai pasirašyti ,,Harley
and Boss” vardu. Patraukiau savo
pašnekovą per dantį – tai kas iš tik -
rųjų ,,joja” ant motociklo, o kas va -
dovauja paradui? Nathan pašmai kš -
tavo: ,,Andrea yra viršininkė, o ma no
‘pravardė’ – Harley. Mes kartu kuria -
me ne tik meną, bet ir žaislus. Mūsų
stiliai, nors ir skir tingi, sudaro dar -
nią visumą.” 

Andrea – žaislų kūrimo bei di -
zaino veteranė, daugelį metų dirbusi

,,Hasbro” bendrovės  Playschool sky -
riu je. Parodoje ,,Rotofugi” galerijoje
rodomi 42 auto ri niai Nathan ir
Andrea darbai – ak rilika, akvarelė
bei popieriaus karpi niai. Devyni pa -
veikslai atlikti ,,keturiomis ranko -
mis” – tai bendras And rea ir Nathan
dar bo rezultatas. Juose Andrea
paprasti, tačiau pres ti ziški karpiniai
susilieja su Nathan detaliai tušu at -
liktu piešiniu. 

Kad ,,Harley and Boss” kūriniai
labai pageidaujami, buvo akivaizdu
per parodos atidarymą rugpjūčio 5 d.
,,Ro tofugi” galerija ,,sprogo” nuo lan -
kytojų, o dailininkų darbai kaipmat
pasipuošė raudonais taškiukais –
,,par duota”. Gaila tik, kad nebuvo
An d rea ir Nathan sukurtų žaislų. Bet
jiedu mielai priima bet kokius kū ry -
binius pasiūlymus ateičiai.

Aha, tas magiškas užburiantis
žo dis – ateitis. Ką gero žada ji šiam
energingam ir išradingam dailinin -
kui? Nathan norėtų pažadėti savo
ger bėjams naujų internetinių žaidi -
mų bei seniai laukiamą anima cinį
filmą, o šeimos nariams bei drau -
gams – glaudesnio ryšio ir daugiau
laiko kartu. Paklaustas apie laisva -
laikį, jis susimąsto, o po to at sako,
kad mėgstąs klausytis litera tūrinių
įrašų, gerti žalią arbatą ir... pa si -
vaikščioti po kapines.

Raimundas M. Lapas – filologas,
muziejininkas, dailėtyrininkas, radi-
jo darbuotojas. Nuo 1975 metų aktyvi-
ai bendradarbiauja spaudoje. ,,Ten,
ekrane sužibus” autorius (1983).

vytautas MatulioNis

VIDURVASARIS

Karščiu raibuliuoja liepsnojantis oras,
Sapnuoja voratinkly snaudžiantis voras,
Nustojo skardenęs šnekus vieversėlis,
Greit tirpsta ant šlaito ištįsęs šešėlis.

Giliai sminga žemėn akinančios strėlės,
Pavėsio neranda bealpstančios gėlės,
Rasos išsiilgo ištroškusios pievos,
O merdintis vėjas vos judina ievas...

Į viską apgaubiančią, slegiančią tylą,
Pilki, irzlūs debesys dusliai prabyla:
Ugnies kardas skrodžia erdvės niūrų šydą
Žvangindamas griausmo nedūžtantį skydą.

Dangus ima verkti, grūmot, aimanuoti,
Beviltiškai blaškos žilvičiai kuproti:
Įmerkę į vandenį kasas ir kojas,
Tai stiebias, tai lenkias, tai plaukus šukuojas!

Lietus gaivalingas, ūmus, bet neilgas:
Vėl liemenis tiesia suklupusios smilgos,
Gyvybe vėl dvelkia dirvonai ir oras,
Iš miego pabudintas raivosi voras.

sPyGLiai iR DyGLiai

Vyras parsiveda vaiką namo ir pik-
tai sako žmonai:
– Jis visą kelią namo verkė ir bandė
man kažką pasakyti.
– Jis bandė tau paaiškinti, kad tai ne
mūsų sūnus Povilas.

***

Mokytoja klausia ketvirtoko:
– Jei žmogus gimė 1950 metais, tai
kiek jam dabar metų?
– Viskas priklauso nuo to, ar tai
moteris, ar vyras.

***
– Medžioklėje nušoviau tris antis.
– Laukines?
– Na, ar jos laukinės tai nežinau, bet
jų šeimininkė tai tikrai elgėsi kaip
laukinė.

***

– Kaip jūs sugebate visada pataikyti
į taikinio centrą?
– Labai paprasta. Pradžioje šaunu, o
jau paskui nusipaišau taikinį.

Bernardinai.lt
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� 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
meninė programa, visi bus vaišinami
lietuviška gira bei lietuviškais valgiais. 

� Švč. Mergelės Marijos ėmimas į Dan -
gų – Žolinė Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo parapijos (Marquette Park) baž ny -
čioje bus švenčiama sekmadienį, rug -
pjū čio 14 d. Prašoma atsinešti gė lių, ku -
rios bus pašventintos prieš šv. Mi šias.
Pa sibaigus Mišioms visus kviečiame į
pa ra pijos salę pasivaišinti ir pa ben drau ti.

� JAV LB Brighton Park apylinkės val -
dyba sekmadienį, rug pjū čio 14 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės
Ma rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčio-
je kviečia į Mozerio salę (4420 S. Fair -
field Ave., Chicago, IL) pietums. Galė -
site pasivaišinti šaltibarščiais, kugeliu,
ce pelinais ir kitais skanumynais. 

� 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
Ma rijos 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. 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). Infor macija teikiama te le -
fonais: 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. Atlaiduose
dalyvaus prelatas Edmundas J. Putri -
mas, prelatas Jonas A. Kuzinskas, kun.
Vytautas Kirka iš Kaišiadorių vyskupijos
Lietuvoje ir parapijos administratorius

kun. Jaunius Kelpšas. Savaitės dieno -
mis šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r.
Šiluvos atlaidų procesija ir uždarymas
sekmadienį, rugsėjo 11d., o po Mišių
bus pietūs parapijos salėje.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) sekmadienį, rug -
sėjo 25 d., 10:30 val. r. šv. Mišiose da -
ly vaus garbingas  svečias vyskupas And -
rew P. Wypych. Kviečiame visus akty viai
dalyvauti Mišiose ir susipažinti su nau -
juo ju mūsų vikariato vyskupu.

� 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. Ar -
cher 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.

� 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. 

� 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.

čikaGoJe 
IR
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SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPėnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

IŠ ARTI IR TOLI...

spaudos apžvalga

,,Lithuanian Heritage”

Naujasis liepos/rugpjūčio žur -
na lo ,,Lithuanian Heritage” nu meris
jau pasie kė skaitytojus. Žurnalas
,,kve pia” vasara. Redaktorius savo
žo dyje primena skaitytojams, kad
vasara Lietuvoje tikrai yra ką veik-
ti – koncertai, festivaliai, turistinės
kelionės laukia čia atvykstančių. O
prieš išvykstant įdo mu bus pavartyti

žurnalą ir sužinoti, kad lietuviai
buvo vieni pirmųjų, pradėję gaminti
valgomuosius ledus (Raimundas M.
Lapas), pri siminti didįjį mūsų ope -
ros solistą Mi ką Petraus ką (Gedi mi -
nas Ind reika), susipažinti su būsi-
mos šokių šventės Boston, MA ruo -
šos komitetu ir jo darbais  (Marija Ei -
vaitė Hau ser), paminėti dar vieną
mū sų tautos didvyrį – lakūną Ro -
mualdą Marcinkų (Al Karaša), susi-
pažinti su naujomis lietuviškų vestu-
vių tradicijomis (Inga Popo vaitė). 

Žurnale taip pat pristatoma Al
Kara šos knyga ,,The Last Golden
Smi le”, o leidinio fotogalerijoje kau-
niečiai ir miesto svečiai gali pasi -
gėrėti Kauno vaizdais.

Neliko nuskriausti kulinarijos
mėgėjai. Vasara, kai daug valgyti
nesinori, jie galės pasmaguriauti
salotomis, kurių receptai pateikti
žurnalo puslapiuose. 

Leidinį galite įsigyti ,,Draugo”
kny gynėlyje. Kaina  —  4.95 dol. Prieš
per kant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Skelbiamas fotografijų konkursas
Dainavos�fondas�skelbia�foto�g�ra�fi�-

jų� konkursą� jaunimui� tema� ,,Dai�navos
stovyklos�dvasia”.

Konkurse� kviečiami� dalyvauti
6–18�metų�amžiaus�jaunimą.

Kiekvienas(a)� jaunuolis(ė)� gali� pa�-
teikti�ne�daugiau�kaip�5�nuot�rau�kas.

Skaitmenines� nuotraukas� prašo-
ma�at�siųsti�Pauliui�jankui�ad�re�su

pjjankus@wideopenwest.com

Siunčiant�nuotraukas�reikia�pa�si�ra�šyti
savo�vardą,�pavardę�ir�am�žių.

Nuotraukas�prašoma�atsiųsti�iki�
2011 m. rugsėjo 9 d.

Laimėtojams�bus�skiriamos�premi-
jos.� Laimėtojų� nuotraukos� bus� � patal�-
pin�tos� 2012� metų� Dainavos� ka�len�do�-
riuje.

Dainavos fondo info

Santaros-Šviesos�58-ame
suvažia��vime�rugsėjo�9�d.,�
PLB�Lituanistikos�katedros

UIC�doktorantė�

Aurelija Tamošiūnaitė 
skai��tys�pranešimą�

„kitokia lietuvių rašomosios 
kalbos istorija laiš kuose”

A.�Tamošiūnaitė�yra�viena�iš�kalbinio
projekto�„Asmeninės�lietuvių�rašomo�sios
kalbos� duomenų� bazės� formavimas”
suma�nytojų� ir� vykdytojų,� tirianti� socio�-
lingvistinę�lietuvių�kalbos�istoriją�ir�lietu-
vių� kal�bą� jAV.� ji� taip� pat� domisi� bend�-
rinių� kalbų� is�to�rija,� sociolingvistika,
paveldėtųjų� kal�bų�dėstymo�me�todika� ir
tyrimais.

Aurelija Tamošiūnaitė.
Laimos Apanavičienės nuotr.                                                                  

Vyskupas And rew P. Wypych.


