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Šendženis (Lrytas.lt) – Šendženio
mieste, Kinijoje, vykstančioje univer-
siadoje Lietuvos dviratininkė Vilija
Se reikaitė 3 kilometrų asmeninio per -
sekiojimo lenktynėse tris kartus geri-
no universiados rezultatą ir tapo čem-
pione. Baigiamosiose lenktynėse ji
įvei kė Ukrainos atstovę Lesija Kali -
tovska. Aušrinė Trebaitė šioje rungty-
je užėmė penktą vietą.

Sidabro medalį universiados sun -
kiosios atletikos varžybose iškovojo
Aurimas Didžbalis. Svorio kategorijo-
je iki 94 kg jis išrovė 207 kg, išstūmė
207 kg ir, dvikovėje surinkęs 387 kg,
nusileido tik čempionu tapusiam ru -
sui Andrej Demanov, kuris dvikovėje
iškėlė 390 kg (177+205). A. Didžbaliui
atiteko ir mažieji aukso bei sidabro
me daliai atitinkamai rovimo bei stū -
mimo veiksmuose. 

Sidabro medalį Lietuvai vasaros

universiadoje iškovojo ir disko metikė
Zinaida Sendriūtė. Lengvosios at le ti -
kos varžybų disko metime Z. Sendriū -
tė geriausiu trečiuoju bandymu įran -
kį nuskraidino 62,49 m ir, pagerinusi
asmeninį rekordą, vos 1,5 m nusileido
čempionate tapusiai bei paskutiniu
ban dymu 63,99 m diską nusviedusiai
lenkei Zaneta Glanc. 

Sprinteris Rytis Sakalauskas pa -
gerino Lietuvos pasiekimą ir taip pat
iškovojo sidabro medalį. Tuo tarpu
mū  sų šalies sprinterė Lina Grinči -
kaitė lengvosios atletikos varžybose
iškovojo bronzą. 100 m bėgime čempi-
onės vardą gynusi lietuvė nuotolį
įveikė per 11,44 sekundės ir užėmė
trečią vietą. 

Lietuvos sportininkai Kinijoje
jau iškovojo 4 aukso, 3 sidabro bei 2
bronzos medalius.

Universiadoje lietuviai toliau skina medalius 

Lietuvos kariuomenės vadas dalyvauja  konferencijoje 

Čikaga (Šv. Kryžiaus ligoninės
info) –  Šv. Kazimiero seselių kongre-
gacijos įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė
ir ligoninių tinklas „Vanguard Health
Systems of  Tennesee” nusprendė nu -
traukti anksčiau sudarytą sutartį. Šv.
Kryžiaus ligoninės prezidentas ir
vyk domasis direktorius Wayne Ler -
ner tvirtino, kad toks sprendimas
susijęs su sudėtinga šalies ekonomine
padėtimi. ,,Sėkmingai dirbti trukdo
stringantis valstybinis sveikatos pa -
slau gų apmokėjimas ir ekonominius
iššūkius nuolat pateikianti šiuolai -
kinė sveikatos priežiūros aplinka. Šv.
Kryžiaus ligoninės sutartis su ‘Van -
guard Health Systems’ buvo drąsus
sprendimas, tačiau laikas parodė, kad
jis nepasiteisino”, – sakė W. Lerner.

Sutartis tarp ligoninės ir ,,Van -
guard Health Systems” baigėsi šių
metų birželio 30 d. ir ji nebuvo atnau-
jinta. ,,Pripažįstame, kad daugelis dėl
to nusivils, tačiau norime patikinti,
jog  Šv.  Kryžiaus ligoninė ir toliau tęs
daugiau kaip prieš 80 metų geraširdės
Motinos Marijos Kaupaitės pradėtą
misiją, aptarnaudama ekonomiškai
sunkiai besiverčiančias šeimas ir
teikdama  būtinas sveikatos prie -

žiūros paslaugas finansinių problemų
turinčiai bendruomenei”, – sakė Šv.
Kazimiero seselių kon gregacijos vy -
riau sioji seselė Immacula Wendt. 

Nepaisant sudėtingų ekonominių
iššūkių, Šv. Kryžiaus ligoninė, įsikū -
rusi Čikagos pietvakariniame rajone,
pastaruosius penkerius metus dirbo
gana stabiliai. ,,Mes toliau plečiame ir
geriname paslaugas – galima pami -
nėti Šeimos gimdymo centrą ir iš plės -
tą greitosios pagalbos skyrių (‘emer-
gency room’). Aktyviai dirba me su
mūsų medicinos darbuotojais, sten g -

damiesi kuo geriau aptarnauti etni -
niu, rasiniu bei socialiniu požiū riu
labai margą bendruomenę. Mes tei -
 kia me pirmenybę paslaugų kokybei ir
veiksmingumui, ir kantraus darbo
dėka tai pasiekiame,” – sakė ligoninės
vadovas W. Lerner. ,,Poky čiai Čikagos
sveikatos priežiūros sistemoje sutei -
kia nemažas galimybes ir Šv. Kry -
žiaus ligoninei, – sakė vyriausioji
seselė I. Wendt. – Tikimės, kad mums
ir toliau pavyks vykdyti duotus įsi-
pareigojimus tiems, kam tarnauja -
me.” 

Šv. Kryžiaus ligoninė ir ,,Vanguard” nutraukė sutartį 
„Švento miško“ 

stovyklautojai – 6 psl.

Dviratininkė V. Sereikaitė universiadoje
iškovojo aukso medalį.             ELTA nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos kariuo -
menės vadas generolas leitenantas
Arvydas Pocius ir jį lydinti delegacija
Garmiše, Vokietijoje, dalyvauja JAV
karinių pajėgų vadavietės Europoje
(United States European Command,
EUCOM) surengtoje konferencijoje
,,Tvirtos partnerystės”. Renginyje da -
lyvauja 22 JAV globojamoje progra -
moje dalyvaujančių Europos šalių ka -
riuo menių vadai ir 22 JAV Naciona -
linių gvardijų vadai. Konfe ren cijos
metu didžiausias dėmesys ski riamas

krizių valdymo ir humanitarinės
pagalbos sritims aptarti. Kon fe ren -
cijoje siekiama gerinti JAV pri žiū -
rimoje programoje dalyvaujančių ša -
lių bendradarbiavimą, nustatyti rei   -
kal ingus pajėgumus humanitarinės
pagalbos ir krizių valdymo srityse
Europos regione. Joje taip pat siekia-
ma padėti pamatus regioninėms kri -
zių valdymo strategijoms, pasidalyti
patirtimi, aptarti galimus trūkumus
ir pavojus kiekviename regione.

Kartu su Lietuvos kariuomenės

vadu konferencijoje dalyvauja Jung -
tinio štabo viršininkas pulkininkas
Vil man tas Tamošaitis ir Prieš gais -
rinės apsaugos ir gelbėjimo departa-
mento prie Vidaus reikalų ministeri-
jos direktoriaus pavaduotojas vidaus
tarnybos pulkininkas Artūras Rač -
kauskas. Lietuva JAV prižiūrimoje
programoje dalyvauja nuo 1993 metų,
aktyviai bendradarbiaudama su JAV
Pennsylvania valstijos nacionaline
gvar dija. 

• Pusantro karto suklupus – 2
• Teroristinis kvaitulys pasiekė

ir Norvegiją – 3
• Rugpjūčio pagrybavimai – 3
• Pasitikėjimas ir viltis veda

mus pirmyn – 4
• Lietuviai pacientai sunkiai

atsisako senų įpročių – 5
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• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• Latavos kraštas: nuo

karaliaus iki vyskupo – 8
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Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje. ,,Draugo” archyvo nuotr.



Lietuva pusantro
kar to suklupo san   -
 tykiuose su Balta -

rusija. Apmau džią nepa -
tei si namą klaidą padarė
Tei singumo ministerija,
perduodama Minskui
duomenis apie žmogaus
tei sių gynėjo Alesi Be -
liac ki ir kitų disi dentų
banko sąskaitas. Rugpjūčio 18 d.  A.
Be liacki Baltarusijoje buvo oficia liai
apkaltintas pajamų slėpimu ypač di -
de liu mastu. Vėl suklupta, kai Lie tu -
vos ambasada Baltarusijoje iš davė vi -
zą Baltarusijos teisingumo vi cemi -
nistrei Alla Bodak, kuri yra įt raukta į
Europos Sąjungos (ES) ne pagei dau -
jamų asmenų sąrašą. Padėtį iš dalies
pataisė Lietuvos pasieniečiai, kurie
panaikino  A. Bodak dokumentą ir jai
neleido įvažiuoti į Lie tuvos teritoriją.

Lietuva nėra vienintelė valstybė,
kurios žinybos dirba netinkamai. Pa -
aiškėjo, kad Lenkija, kuri mėgsta save
vaizduoti pagrindine baltarusių de -
mo kratų gynėja, pasielgė panašiai ir
perdavė duomenis apie A. Beliacki fi -
nansus baltarusiams gegužės mėne sį.
Būta pranešimų, kad ir Čekija perda -
vė duomenis apie A. Beliacki sąs kai -
tas, bet Praha tai neigia.

Lenkijos atvejis primena, kad ne -
reikia per greitai pasiduoti savip la kai
ir emocingiems teiginiams apie
išskir tines lietuvių būdo ydas ir Lie -
tuvos valstybės trūkumus. Lietuviai
nėra tobuli, bet ir mūsų kaimynai nė -
ra nepriekaištingi. Antra vertus, kai -
myno nuodėmės manęs neišteisina.
Abu atvejai parodė, kad atsakingos
Lietuvos valstybės institucijos nedir-
ba, kaip turėtų. Svarbu išaiškinti trū -
kumus, nustatyti, ar jie yra atsitikti -
niai ar sisteminiai, juos pašalinti, ir,
reikalui esant, atitinkamai nu baus ti
atsakingus pareigūnus.

Ir geriausiomis aplinkybėmis tai
nėra tokia paprasta užduotis. Padėtį
apsunkina klausimo politizavimas ir
kai kurių politikų bei žinybų pastan-
gos nusiplauti rankas ir primesti at sa -
komybę kitiems. Ypač blogą skonį pa -
liko vieša ir gana ilgai užtrukusi Tei -
sin gumo ir Užsienio reikalų minis -
terijų dvikova. Abi ministerijos už -
mir šo, kad jos priklauso tai pačiai Vy -
riausybei ir koalicijai.

Prezidentė ir premjeras neįsi -
trau  kė į politines kovas. Nors Dalia
Grybauskaitė dažnai kaltinama už ta -

ria mą polinkį kapoti aukštų parei -
gūnų galvas, šį kartą ji reagavo švel-
niai. Valstybės vadovė nereikalavo as -
meninės teisingumo ministro Re mi gi -
jaus Šimašiaus atsakomybės. Jos
pastabą, kad „dėl savo darbuotojų at -
sakomybės sprendimus turi priimti
tei singumo ministras”, galima laiky ti
R. Šimašiaus išteisinimu, nurodant,
kad žemesnio rango pareigūnai at -
sakingi už tai, ką prezidentė pava dino
„apmaudžiu vienetiniu atveju”.

Jei atvejis atsitiktinis ar „vieneti-
nis”, galima tik pritarti prezidentės
siūlymui. Vizos išdavimas turbūt bu -
vo toks. Užsienio reikalų ministro pa -
vaduotoja Asta Skaisgirytė-Liauškie -
nė pasakė, kad paaiškėjus, jog viza A.
Bodak buvo išduota dėl „žmogiškosios
klaidos, atitinkami sprendimai bus
nedelsiant priimti”.

Bet būtų didelė klaida abu atvejus
taip lengvai nurašyti. Manau, kad yra
sisteminių, pamatinių klaidų Lie -
tuvos santykiuose su Rusija ir Bal ta -
rusija ir kad finansinių duomenų per-
davimas Minskui yra tik viena ne -
vykusios politikos išraiška. Per daug
Lietuvos žinybų laiko Baltarusiją ir
Rusiją visiškai normaliomis valstybė -
mis, su kuriomis galima bendrauti
taip pat, kaip su Skandinavijos kraš-
tais. Užmirštama, kad abiejose šalyse
teisingumas politizuotas, žmogaus
teisių dažnai nepaisoma, o jėgos struk   -
 tūros palenkia kitas ministerijas sa vo
valiai. Bendraujant su šiomis valsty-
bėmis, reikia įjungti ypatingus sau -
giklius. Deja, to nedaroma, nors įs -
pėjimų būta daug.

Reikia siekti kuo normalesnių ry -
šių su abiem kaimynėmis. Todėl
sveikintinos prezidentės ir premjero
pastangos gerinti santykius, vengiant
nereikalingų trinčių, švelninant reto -
riką, stengiantis dalykiškai spręsti
dvi šales problemas. Prekybos, inves-
tavimo, gamtosaugos, turizmo, švieti-
mo, sveikatos apsaugos ir įvai riais ki -
tais klausimais reikia normaliai ben-
dradarbiauti su šiomis šali mis. Bet į

klausimus, susijusius  su
tei singumu ir saugumu, tu -
ri būti žiū rima kitaip, visa-
da turint omenyje spe ci fiš -
kas Rusijos ir Balta ru si jos
sa  vybes.

Dėl man nesuprantamų
priežas čių Lietuvos saugu-
mo ir teisingumo or ganai
glaudžiai tebebendrauja su

Rusija. Gal tai netinkamų kadrų, gal
įsi senėjusio sovietinio mąs tymo, gal
institucinio oru mo stokos rezultatas.
Svar biau tai, kad santykiai yra per -
dėm intymūs. Kauniečių Gatajev šei -
mos ir klaipėdietės Eglės Kusaitės by -
los parodė, kad prokuratūra ir Vals ty -
bės saugumo departamentas (VSD)
peržengė pa dorumo ribas, stengda -
mie si įtikti Mas kvai. Į galvą beveik
ne telpa, kad Generalinė prokuratūra
leido trims FSB pareigūnams apklau -
sinėti E. Kusaitę ir itin nuolankiai
bendrauja su Rusija, nors Maskva at -
si sako bendrauti su Lietuva dėl Petro
Raslano, Medininkų, Sausio 13-osios
by los. Michail Golovatov atvejis paro-
dė, kad prokuratūra netinkamai pa -
rengė suėmimo įsaką  ir nenumatė,
kaip at kak liai ir kokiomis prie mo nė -
mis Mas kva sieks išlaisvinti M. Go -
lovatov.

Tad manau, kad A. Beliacki duo -
menų perdavimas buvo sisteminė
klai da, o ne eilinio klerko nesusigau -
dymas. Problemos nebus išspręstos,
papeikiant ar iš darbo atleidžiant ke -
lis žemesnio rango tarnautojus. At -
sakingiausi krašto vadovai turi per -
žiū rėti bendravimo su autoritari-
niais režimais gaires, saugumo ir tei -
singumo srityse įvesti saugiklius,
kurie užtikrintų, jog Minsko ir Mask -
vos prašymai būtų nuodugniai ir
skep  tiškai vertinami.

R. Šimašius nėra šių sisteminių
klaidų autorius. Bet, kiek žinau, jis
nesiėmė jokių ypatingesnių priemo -
nių užtikrinti, kad jo ministerija itin
atsargiai vertintų Baltarusijos prašy-
mus. Jam tenka pakankamai atsako -
my bės už gėdingą klaidą, kad jis tu -
rėtų atsistatydinti. Juo labiau kad jis
priklauso partijai ir kadaise vadovavo
institucijai (Lietuvos laisvosios rin -
kos institutui), kurios itin pabrė žia
žmogaus iniciatyvą ir atsakomybę už
savo veiksmus. Jis galėtų duoti pa vyz -
dį, kaip šie principai įgyvendina mi.

Alfa.lt
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Pusantro karto
suklupus
KĘSTUTIS GIRNIUS

Kalėjimas be kelio

Liepos 23 d. vakarą su dukra nu -
važiavau į Balzeko muziejų pasižiū -
rėti ten rodomo  filmo. Filmas buvo
apie mūsų tautiečių gyvenimą šalto
Si biro taigose. Matėme šiurpius vaiz-
dus: vargšai, beginkliai žmonės, be
šil tos aprangos, alkani turėjo dirb ti
sunkiausius darbus. Valgyti gaudavo
stiklinę pieno, trupučiuką duonos ir
šaukštą sviesto. Ryte juos ir vėl vary-
davo prie sunkiausio darbo.

Tai – mirties kalėjimas. Taigas
pasiekti galėjai tik su laiveliu – kito
kelio nebuvo. Šaltos Sibiro rankos
nu sine šė daug nekaltų žmonių gyvy-
bių. Daug mūsų brolių lietuvių, estų,
lat  vių, ukrainiečių, suomių padėjo
gal vas. Daug mažamečių vaikų nesu -
lau kė jaunystės. Daug mirė nuo šal -
čio ir bado, nušalo pirštus, kojas, juk
Si bi ro šaltis siekdavo iki 50 laipsnių
Celsijaus. Vasarą bū davo 30 laipsnių,
puldavo įvairūs parazitai, atnešdami
ir mirtį. 

Kapai, kuriuose ilsisi mūsų bro-

liai, sesės, dabar yra išniekinti, kry -
žiai sulaužyti, kapai išdraskyti. 

Siūlau visiems pamatyti šiuo me -
tu Balzeko muziejuje rodomus fil-
mus, apsilankyti programose. Tokius
filmus tu rėtumėme parodyti ir jau-
nimui. Juk tai – mūsų istorija.

Stasė Viščiuvienė
Chicago, IL

Žaliojo tilto skulptūros –
mums svetima kultūra

Vilniaus savivaldybės įmonė
,,Grin da” paskelbė apklausą dėl Ža -
liojo tilto sovietinių balvonų restau-
ravimo. Bet juk neseniai išėjo įs -
tatymas, kad viešai negalima rodyti
so vietinių ir nacių simbolių. Negi
Vil niaus savivaldybė į įstaty mą ne -
kreipia dėmesio?

Vilniaus meras Artūras Zuokas
teisinasi, kad jų negalima griauti,
nes jos yra saugomos kaip kultūros
paveldo dalis. Bet ar jis nežino, kad

tai yra rusų kultūros paveldo dalis,
nie  ko bendro neturinti su Lietuvos
kul tūros paveldu. Tai mums – visai
svetima kultūra.

Svetimtaučius turistus Lietuvoje
stebina, kad lietuviai verkšlena, jog
juos buvo okupavę sovietai, juos kišo
į kalėjimus, žudė ir trėmė į Sibirą, o
dabar savo okupantams didžiausioje
pagarboje pačia me Vil niaus centre
lai ko tuos sovietinius balvonus. Ame -
rikos lietuviai turėtų nedelsdami ra -
šyti protesto laiškus Vilniaus merui
ir reikalauti, kad tos sovietinės skul p   -
 tūros tuoj pat būtų pašalintos nuo Ža -
liojo tilto.

Louis Stankevičius
Laval, Canada

Klaidos atitaisymas

2011 m.  rugpjūčio 9 d.  ,,Drauge”, pristatant naująjį
žurnalo ,,Pasaulio lietuvis” redaktorių, tarp išvardytų
buvusių šio leidinio redaktorių nepaminėta buvusios
re daktorės Reginos Kučienės, ketverius me tus reda-
gavusios šį žurnalą, pavardė. Žinios apie ,,Pasaulio
lietuvio” redaktorius buvo paimtos iš internetinės sve-
tainės http://lt.wikipedia.org. Atsiprašome. 

Mažiau� nei� už� dviejų� savaičių� Lietuvoje
prasidėsiantis�Europos�vyrų�krepšinio�čem-
pionatas�(,,Eurobasket�2011”)�bandys�rody-
ti� ne� tik� lietuvių� meilę� krepšiniui,� bet� ir
atkreips� dėmesį� į� socialines� bėdas,� ragins
atsigręžti� į� socialiai� jautrias� visuomenės
gru�pes.�Rugpjūčio�31–rugsėjo�18�d.�šešiuo-
se� Lietuvos�miestuose� vyksiantis� turnyras
prasidės� nuo� kamuolių� mušinėjimo,� prie
kurio�drauge�su�Tarptautinės�krepšinio�fe�-
deracijos� Europos� padaliniu� nusprendė
pri�sidėti� ir�krepšininko�Lino�Kleizos� labda-
ros�ir�paramos�fondas.�Kamuolių�mušinėji-
mo� metu� bus� renkamos� lėšos� jaunimo
ugdy�mo�centrui�atidaryti.�Dalyviai�labdarai
galės�skirti�savo�nuožiūra�pasirinktą�pinigų
sumą,�pinigus�taip�pat�bus�galima�pervesti
tiesiai� į� L.� Kleizos� labdaros� ir� paramos
fondo�sąskaitą.�Dėl�traumos�Europos�čem-
pionate�negalėsiantis�žaisti�L.�Kleiza�teigia,
jog� tokių� renginių,� koks�planuojamas�Lie�-
tuvoje,� nebuvo�nė� vieno�ankstesnio� čem-
pionato�metu.� Kaip� jaunimui� seksis,� galės
pa�matyti� ir� Svėdasų� senelių�globos�namų
gyventojai.�Kitos�trys�vietovės�bus�paskelb-
tos�vėliau.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis



I
Neseniai paskelbtame Lietuvos

milijardierių sąraše įvyko šiokie to -
kie persistumdymai. Nūnai pirmame
penketuke jau pirmauja Nerijus Nu -
mavičius. 

Gerai, kad žmonės moka suktis,
sėkmės jiems. Vienok, bemąstant
apie jų sėkmę, norom nenorom išky-
la išsilakstančios Lietuvos vaizdinys:
jeigu tai ir yra šių milijardų kaina,
tuomet – ne kažin kas. 

Ir ėmiau sau galvoti – o ką, jei N.
Numavičius turėtų ne tris su puse
milijardo, o tik du su puse? Nukristų
į sąrašo trečią vietą, bet užtat ma -
xim’ų darbuotojai jaustųsi žmonė -
mis, kurie ne tik už būstą gali susi -
mokėti, bet ir vaikus išleisti į geres-
nius mokslus, paatostogauti, susi-
taupyti juodai dienai. 

Atsirado pojūtis, kad ir N. Numa -
vičius geriau jaustųsi, jei Lietuvai
bū tų geriau – jeigu prisidėtų prie la -
biau savimi pasitikinčios, save ger-
biančios Lietuvos sukūrimo. 

II
Gamtoje veikia dėsniai, kurie ki -

tąsyk tiktų ir žmogui – mažai paimti,
daug atiduoti. Medis paima nedaug
vandens, o kiek deguonies prigami-
na! O kur dar baldai, medinių namų
sienos, grindys, malkos! Nūnai
Lietuvoje varžomasi, kas daugiau
paims. Pagal tai vertinami žmonės ir
jų žmonos. Pagal tai jie fotografuoja-
mi „Stiliaus” atvartuose.

Kai už lango pats vidurvasaris,
kai perkaista galva, imi galvoti – o
ką, jeigu Lietuvos milijardieriai imtų
varžytis, kuris iš jų Lietuvai daugiau
atiduos? Kuris pastatys daugiau mo -

kyklų, įsteigs fondų ar stipendijų ga -
biesiems, parems kultūrą, knygų lei-
dybą, prasmingus filmus, Lietuvos
istorijos paminklų atstatymą?.. Su -
kurs darbo vietų ne vergams, o lais -
vos Lietuvos piliečiams. 

Ir vaizduotėje prasideda karšt-
ligiškos kovos miražai: Barštys iš
pas kutiniųjų stengiasi nurungti Us -
paskich, bet jį netikėtai aplenkia Ro -
manovas; čia rungtyniaujančius pri -
siveja Numavičius su Lubiu, bet pas -
kutinėje atkarpoje juos patiesia Ka -
zickas.

III
Ką Lietuva per dvidešimt metų

sukūrė tokio, kuo galėtume pasidi -
džiuoti? Na, maxim’as, na, dango-
raižius, na... dar Valdovų rūmus var-
gais negalais atstatė su visais neš-
variais skandaliukais. Ir sąrašas
baigiasi. 

O ką tokio, išskirtinai lietuviško,
baltiško, kas paskatintų mus likti čia,
elgtis kitaip? Orvidų sodybos ir tos
išsaugoti nesugebėjome. Taip ir neat-
sirado nė vieno atsakingo, padoraus,
tautinį pasididžiavimą puoselėjančio
dienraščio, gebančio tirti ir moki-
nančio kurti, o ne kariauti. Ne -
sukurta ir filmo, kuris veiktų mus
taip, kaip veikė sovietmečiu sukur -
tieji „Herkus Mantas’’, ,,Velnio nuo-

taka’’ ar „Skrydis virš Atlanto’’.  Ar
jau išties esame tokie negabūs, ar
tiesiog į sistemą įsimetė pernelyg
didelis egoizmo, godumo ir pagiežos
viru sas?

Tam, kuris sukurs programą
prieš virusus, reikėtų skirti nacio na -
linę premiją! Mažų mažiausiai. Į ją
tai  ky tųsi, mano galva A. Guoga (ir
Auri mas, ir Antanas – abu tinka) ir
menotyrininkas Mantvidas Žalėnas,
neseniai sugalvojęs akciją „Nevaryk
ant Lietuvos’’.

IV
Darius Kuolys, prieš keletą metų

samprotavęs apie lietuvio tapatybės
problemas, rašė: „Gal nujaučiame,
kad tai, kas sudaro dabartinę mūsų
savastį ar mūsų sąmoningumo kon-
tūrus, yra per daug trapu, pažeidžia-
ma, kad bet koks analitinis mūsų ta -
patybės lukštenimas paliktų mus
pasaulyje apgailėtinai nuogus. Gal
iki šiol tebėra taip, kaip ‘Sietynui’
1988 metais tikino Donatas Sauka:
‘mūsų savimonė dar vos vos formuo-
jasi. O kol kas tik liejasi emocijos’.
Gal teisus Sigitas Geda, dar 1990 me -
tais tame pačiame ‘Sietyne’ tvirtinęs,
kad mūsų kultūra, mūsų kultūros
perlai, sykiu ir mūsų tapatybė yra
išauginti vergovės, kad mus iki šiol
ženklina ‘ypatinga apleistis, pris-

lėgtis, baimė, galop – į pačius kaulų
čiulpus įsigėrusi melancholija, kaip
galutinė visų šių savybių esencija’.
(...) Štai 1991 ir 1992 metais tuome-
tinio Filosofijos ir sociologijos insti-
tuto atlikti lietuvių istorinės sąmo -
nės tyrimai išryškino pagrindinius
tautos istorijos herojus. Vytautas Di -
dysis ir Antanas Smetona pasirodo
esą svarbiausi mūsų ‘tautinio tapatu-
mo simboliai’: su jais mes siejome ne
tik valstybės nepriklausomybę, bet ir
pageidaujamą tvirtą tvarką. Įdomu
tai, kad tautinių herojų sąraše Tary -
bų Lietuvos statytojas Antanas
Snieč  kus aplenkė Maironį – romanti-
nio Lietuvos mito autorių.’’

V
Neseniai teko dalyvauti didelia -

me šeimų sambūryje ir stebėti keis-
tai liūdną dalyką, kad atvykusiųjų
vai kai nebenori (nebemoka?) šne -
kėtis ir bendrauti, jie nori kuo grei -
čiau prie savo „nintendų” arba namo
prie gimtojo kompo. Virtuali erdvė
arti mes nė ir savesnė už gimines ar
kitus žmones. Viena apokaliptinių
pra našysčių skelbė, jog bus garbina-
ma dėžė, o ne Dievas. Ir ta dėžė –
reikia pripažinti – stipri, paveiki,
daug įdomesnė už gy vą bendravimą
(gyvą Dievą).

Tarp įvairių ore sklandančių
atei ties pranašysčių buvo ir tokia –
keičiantis žemės magnetiniam po -
liui, gali dingti elektra. Ir liksime be
kom pų, nintendų, televizorių... Ir ką?
Eisime kalbėtis, žaisti futbolą, dai -
nuo ti, pasakoti istorijas. Vaikams
prieš miegą vėl bus sekamos pasakos.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius,
,,Draugo” bendradarbis.
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Rugpjūčio 
pagrybavimai
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Palyginus rami ir iki šiol tautiš -
kai gana vienalytė Norvegija
šių metų liepos 22 d. išgyveno

vie tinio šviesiaplaukio norvego atlik-
tą, iki tol Norvegijoje dar negir dėto
masto teroris tinį išpuolį, sukėlusį
visuoti ną pasibjaurėjimą dėl atliktos
masi nės, 77 žmonių aukų pareika la -
vusios žmogžudystės. Iškilo pavojus,
kad atei tyje gali įvykti ir daugiau pa -
našių kraštutinių visuomenės ele -
men tų absurdiškų teroro veiksmų.

Šį kartą baisaus teroro veiksmą
atliko greičiausiai psichiškai nuosai -
kus, prieš musulmonų imigraciją nu -
sistatęs pilietis, iki tol niekada ne -
siūlęs savo įsitikinimų propaguoti
smur tu. Gal todėl ir krašto saugumas
jo niekada neįtarė.

Prieš pat tą savo kruviną žingsnį
ekscentriškasis Aders Behring Brei -
vik internete paskelbė net 1,500 pus-
lapių savo politinių  įsitikinimų mani-
festą, kuriame jis ragino imtis gink -
luoto pasipriešinimo prieš, jo many-
mu, Europą užtvindančius musul-
monus, kaltindamas visus europie -
čius, remiančius daugiakultūrizmą,
arba globalizaciją. Tame manifeste
jis cituoja ir JAV valdžia nusivylusio,
prieš 10 me tų mirties bausme (ji buvo
įvykdyta) nusteisto amerikiečio Ti -
mo thy Mc Veigh neapykantos pilnus
svaičiojimus. Ten pat Breivik išsakė
ir savo neapykantą Norvegijos Darbo
partijos imigracijos politikai, po ko
sekė sprogdinimas Oslo mieste bei
tos partijos jaunimo stovykloje įvyk -
dytos baisiosios žudynės.

Amerikoje tarp liberalų irgi yra
populiari įvairystė (diversity), kurią
amerikiečiai anksčiau vadindavo
„mel ting pot” filosofija. Ją dabar iš
ma  dos baigia išstumti neva švelnesnė
ir gal labiau priimtina naujoji są voka

„salad bowl”. Deja, Europos prak  tika
rodo visai ką kita. Ten visai kitokios
kultūros imigrantai nesusi lieja su
vie tiniais, o kuria savo mažas ar di -
desnes tautines ar religines anklavas
ar tikrus getus, vedančius ne tik prie
atskirtumo, bet ir rasizmo.

Būdinga, kad panašų manifestą
1998 m. paskelbė ir Osama bin Laden,
jį pavadinęs „Jihad prieš žydus ir
krikš čionis”. Jame jis ragino visus
is lamo pasekėjus bet kur ir bet kada
žudyti amerikiečius, nekreipiant dė -
mesio į jų amžių ar lytį.

Reikia pripažinti, kad tokios
nuo  monės laikosi ne vien Breivik ir
kiti kraštutiniai dešinieji. Nors Nor -
ve gi joje ir šiandien musulmonai su -
daro tik kelis nuošimčius visų gyven-
tojų, tas procentas vis auga. Apklau -
sos ro do, kad daugiau negu pusė Nor -
ve gi jos gyventojų kritikuoja vyriau -
sybės imigracijos politiką, laiky da mi
ją pernelyg liberalia. Panaši padėtis
yra ir kitose Skandinavijos valsty-
bėse – Švedijoje, Danijoje ir Suomi -
joje. Tai padeda suprasti ir tų kraštų
vyriau sybių anksčiau atsargaus tole -
rantiš kumo politikos kaitą, duodant
laisvės pasisakymams, ku rie prieš
keletą metų būtų buvę laikomi skan-
dalingai netolerantiškais.

Tas sentimentas nesiriboja tik
Skandinavijos tautų valstybėmis.
Tūkstančiai kitų Europos kraštų pi -

liečių pasisako prieš vis didėjančią
musulmonų įtaką ir net islamišką
įžū lumą, reikalaujant vietiniams pri -
sitaikyti prie islamo pasekėjų. Vo -
kietijoje, Koeln mieste, vyko demon-
stracijos prieš mečetės statybą netoli
garsiosios Koeln katedros. Prancū -
zijos valdžia draudžia mokyklose ir
šiaip viešosiose vietose nešioti mo -
terų veidus dengiančias skaras („hi -
jab”).

Vokietijos kanclerės Angela Mer -
kel pasisakymas, kad „daugiakultū -
riz mas” neišlaikė egzamino, rado
pri  tarimą Prancūzijos prezidento Ni -
co las Sarkozy bei Anglijos premjero
David Cameron kalbose. Jie visi bijo,
kad musulmonų veržimasis į Europą
iš jos atims jos krikščionišką paveldą
ir tapatybę, nors tik apie 15 proc.
euro  piečių sekmadieniais lanko baž -
nyčią.

Tuojau prisipažinęs kaltu, Brei -
vik tikėjo, jog po kruvino „žygio” jo
tardymas ir apklausa bus rodomi per
TV, taip jam duodant progos viešai iš -
sakyti radikalias pažiūras. Tai supra-
to teisėjas Kim Heger, pradinę ap -
klausą vedęs už uždarų durų. Deja,
te roristo troškimas savo niekšišką
poelgį kuo labiau iškelti į viešumą ir
taip sulaukti dėmesio savo iškrypu -
siam nusistatymui pavyko – žinia -
sklaidos dėka visuomenė sužinojo
apie Breivik daug daugiau negu apie

jo nelaimingas aukas.
Kad terorizmo ištakos gali glū dė -

ti bet kokios religijos rėmuose, Čika-
gos DePaul University istorijos profe-
sorius Tom Mockaitis pateikia daug
pavyzdžių savo straipsnyje „Ter ro -
rism Has No Religion”. Pri minęs, kad
Norvegijos policija Brei vik pavadino
dešiniuoju krikščioniu fundamenta -
listu, profesorius mi ni ir kitus įvai rių
tikėjimų „fundamentalistus” tero -
ristus. Taip, kaip ir Breivik, 1995 m.
susprogdinęs Okla homa federalinės
valdžios pastatą ir taip užmušęs 168
nekaltus žmones,  T. McVeigh nerodė
jokio gailesčio aukoms ar sąžinės
graužimo.

Mockaitis primena ir žydą tero -
 ris  tą, zionistą Baruch Goldstein, įsi-
tikinusį, jog moderniajam Izraeliui
turėtų priklausyti visos dar kara -
liaus Dovydo laikais valdytos žemės
ir kad iš Vakarų kranto visi pales-
tiniečiai turėtų būti išvyti. Jis 1994
m. įsiveržė į Hebron mečetę ir ten
išžudė 29 besimeldžiančius musulmo -
nus. O Hebron naujakuriai fana tikai
žydai jam net pastatė herojaus pa -
minklą.

Visa tai rodo, kaip nepagarba gy -
vybei gali išsigimusį teroristą pri ves -
ti prie nužmoginimo tų, kurie ne si -
laiko jo iškreiptos teologijos. Ir jei to -
kia kitaip galvojančių demonizacija
vyks ir toliau, greičiausiai sulauksi -
me ir daugiau panašių į A. Breivik iš -
puolių.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdy-
bų, IX PLB seimo, LF, PLC bei ALIAS
narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje
bendradarbiauja jau ketvirtį šimto
metų. 2007 m. gavo  JAV LB Kultūros
tarybos spaudos darbuotojo premiją.

Teroristinis kvaitulys 
pasiekė ir Norvegiją
ALEKSAS VITKUS



Kiekvienas rugsėjo mėnuo pra -
si deda su nežinia ir viltimi:
metų įvy kiai paslėpti rytojuje,

o pasitikėjimas ir viltis veda mus pir -
myn. Taip ir pra dėjome šiuos moks lo
metus Šv. Kazi miero lituanistinėje
mokykloje Los An geles. 

Mokyklą lankė 145 mokiniai, mo -
kė 24 mokytojai ir 4 talkininkai. Glo -
bo jo parapijos kle bonas kun. Tomas
Ka ranauskas, mielai kiek vieną šeš-
tadienį užleisdamas mokyklai pa tal -
pas, nuo šir džiai remdamas visas mū -
sų pastan gas. Vadovaujant mokyklai
man daug padėjo raštinės vedėja Lai -
ma Gajaus kienė ir tėvų ko mi tetas,
vadovaujamas sąžiningo Augio Ged -
gaudo. 

Išgir dome džiugias žinias: mūsų
buvę mokiniai pasiekė aukščiausius
tarnystės Die vui ir Tėvynei laips -
nius. Monsinjorui Gintarui Gru šui
suteiktas LR kariuomenės ordinaro
vyskupo titulas, o tarp LA lietuvių
už augusi Daiva Če kanaus kaitė-Nava -
rrette tapo LR garbės konsule Los
An geles. Pasidi džia vimui tokiais iš -
ki liais Šv. Kazimiero abiturientais
ne buvo ribų. 

Šiais metais garbingų pro gų ne -
trūko. Lapkričio mėnesį Our Lady
Queen of  Angels katedroje mo ky -
tojoms Jūratei Venckienei ir Ma rytei
Newsom už katalikišką ir visuome ni -
nę veiklą buvo suteikti Popie žiaus
Be nedikto XVI Benemeren ti me da -
liai. 

Tiesa, sekė ir liūdnos ne tektys:
žuvo jaunas jūrininkas Mar tynas
Gimbutas, buvusios mokytojos prof.
Ži vilės Gimbutaitės sūnus, bu vęs mo -
kinys. Į Rambyną dan guje iškeliavo
gar sus skautininkas, plačios mo -
kyklinės giminės patriarchas Euge -
nijus Vilkas. Atsisveikinome ir su
tautodailininke Giedra Gustaite, dau -
gelį metų mokiusia jaunimą margin-
ti margučius. 

Šalia akademinės programos, mo -
 kiniai prisidėjo prie įvairių, jau tradi-
cija tapusių užsiėmimų: daly vavome
,,Lietuvių dienų” programoje, lankė -
me lietuvių kapus Forest Lawn kapi -
nėse, drožinėjome moliūgus,
ruošėmės Kalėdų eg lu tės
programai. Lapkri čio mė -
nesį buvau pakvies ta daly-
vauti Lietuvos Res pub li kos
Už sienio reikalų ministeri-
jos ren  giamoje mo  kytojų
kon ferencijoje Vilniuje, ku -
rioje, kartu su mokytojo mis
iš Čikagos ir Boston miesto,
ats tova vome JAV lituanis -
tinėms mokykloms. Susi rin -
ko per 40 mokytojų iš dau -
giau nei  20 šalių, kur veikia
lie tu viš  kos mokyklėlės.

Mokykloje lankėsi iški -
lūs svečiai: NY generalinis
konsulas Valde ma  ras Sa -
rapinas su žmona, LR am ba -
sadorius Žygimantas Pavi -
lio nis, karininkas Al gis Ka -
nauka, Sausio 13-osios įvy -
kių liudininkė Daiva Ven c -
kutė, vysk. Grušas, sve čiai

kunigai, mo kinius lankantys seneliai
ir kiti. Su spėjome parašyti sveikini -
mus Lie tuvos kariams ir su si laukti
gražaus atsakymo iš Afga nistano
Goro pro vin cijos atkūrimo gru pės:
,,Mums labai malonu, kad jau noji
karta su pranta ir palaiko mū sų sie -
kius ir darbus čia, tarptautinėje mi -
sijoje.” Taigi beveik kiek vie ną šešta -
dienį pradė jome su nauja žinia ar
staig mena.

Metai pasižymėjo ypatingu kūry-
bingumu ir kokybiškumu. Kalėdoms
mokytoja Kristina Kazlauskienė pa -
ruo šė vaizdinę ir muzikinę progra -
mą, kurioje dalyvavo visi mokiniai.
Vieni įkalbėjo tekstus į video vaiz-
dus, kiti, lydimi vaizdų ekrane, dai -
navo, treti šoko rateliu. Svarbiau sia,
scenoje blizgėjo kostiumai ir kalėdi -
nės lemputės. Visi labai vertina me
Kris tinos sumanumą ir pasi šventimą
mokyklai. 

Sausio 13-sios įvykius moki -
niams vaizdžiai pristatė Daiva Venc -
kutė, parodžiusi nu filmuotus įvykius
ir nustebinusi atsineštomis  kulkų
ske veldromis, KGB knygute ir kitais
rodiniais iš tų šiurpių dienų. Moki -
niai taip atidžiai klausėsi, kad vos iš -
girdo skambutį, kviečiantį į pertrau -
ką. 

Vasario 16-tos proga moki niams
buvo rodomas Pauliaus Jasiu konio
fil mas ,,Lietuva istorijos vin giuo se”,
o parinkti mokiniai atliko meninę

programą viešame visuo me nės minė -
jime, papuošė salę trispalve, sukurta
iš popieriuje iškirptų rankučių.

Kovo 11-tosios proga mokiniai
pajuto lietuvių kalbos grožį, dalyvau -
dami ,,Dailaus žodžio” konkurse,
kurio tema – meilė. Atmintinai dek -
lamavo eilėraščius, kurie išreiškė
mei lę Dievui, Tėvynei ir artimui.
Ver tinimo komisija savaitę prieš kon -
kursą atrinko pačius geriausius skai -
tovus, o minėjimo dieną per 20 fina-
listų varžėsi dėl apdovanojimų. Dėko -
jame organizatoriams ir vertinto-
jams – mokytojai Justei Brazdžionie -
nei, mokytojui Amandui Ragauskui
ir aktoriui Rolandui Žukauskui. 

Kaip žinote, kiekvienas šeštadie-
nis prasideda su malda, vėliavų pa -
ger  bimu ir tautos himnu. Nepriklau -
somybės švenčių proga iškėlėme ir
istorinę Lietuvos vėliavą – baltą vy tį
raudoname lauke – Edmundo Ku li -
kauso dovaną mokyklai. Tai bu vo
gera proga supažindinti moki nius ir
tėvelius su šiuo gražiu ir pras mingu
Lietu vos simboliu. 

Šalia įprastų pamokų, mokiniai
dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos
ra šinių ir piešinių konkursuose, Bal -
zeko muziejaus Sibirui skirtoje ir LR
ambasados Washington, DC parodė -
lė se. Visur mūsų mokinių darbeliai
bu vo įvertinti premijomis. 

Pavasariui atėjus, antrokai ir
vyresnieji mokiniai stropiai ruošėsi

priimti sakramentus. Nekantriai lau -
kėme vysk. Grušo, kuris suteikė Sut -
virtinimo sakramentą daugiau nei 25
mokiniams, o kitą sekmadienį Pir mą -
ją Ko muniją priėmė antros klasės
angeliukai. Niekaip negalime atsi dė -
ko ti mokytojoms Jūratei Venckienei
ir Audrai Narbutienei už daugelio va -
landų pareikalavusius ruošos darbus.

Nors rūpinomės sielos reikalais,
neužmiršome ir mamytes pasveikin-
ti. Mamos dienos proga mokytoja
Vėjūnė Baltru šai tytė parengė tokią
nuotaikingą programą, kad mamytės
tiesiog švytėjo džiaugsmu. Šiuolaiki -
nė lietuviška mu zika pynėsi su nuo -
širdžiais vaikų meilės žodžiais, skir-
tais mamytėms. 

Verta paminėti mokytojų da ly -
vavimą Vakarinio pakraščio mokyto-
jų konferencijoje, kurią JAV LB Švie -
timo tarybos vardu surengė M. New -
som. Pagrindinė prelegentė Mo ni ka
Gylytė-Žukauskienė, logopedė ir peda-
gogikos magistrantė, skaitė pas kaitą
apie vaikus su specialiais porei kiais –
kaip juos at pažinti, kaip veiks min giau
mokyti. Į konferenciją su va žiavo mo -
ky tojos iš San Diego, San Francis co ir
Orange County lietu viš kų mokyk-
lėlių. Susi pa žinome,  pa drau  ga vo me,
pasidalinome min ti mis ir patirtimi.

Taip ir priėjome prie turtingų, vil -
 tis pateisinu sių mokslo metų pa bai -
gos. Mokslo metų užbaigimo iškilmėse
birželio pra džioje apdova nojome pir-

muosius moki nius, pagy rė -
 me visus besi mokiusius, su
pasidi džia vimu iš leidome 6
dvy likto kus, lin  kėdami
jiems, kad išėję iš mokyklos
patys rastų būdus savaip
išlai kyti lietuvybę. To lin -
kė jo me Dainai ir Rū tai
Ban  džiulytėms, Ma rijai
Dar  gy tei, Gintarei Kerėžy -
tei, In drei Vyšniaus kaitei
ir Ma riui Vil kui. O kitų
mo  kinių lauksime atei nan -
tį rudenį, kur vėl steng -
simės nustebinti pasaulį ir
save gausiais darbais Die -
vo ir Tė vy nės labui. Pagar -
bus ačiū mokytojoms, mo -
ky tojams, tėve liams ir ki -
tiems rėmėjams.

Marytė Newsom – Šv.
Kazimiero lituanistinės mo -
kyklos Los Angeles direk-
torė.
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LOS�ANgELES,�CA

TELKINIAI

MARYTĖ NEWSOM

Pasitikėjimas ir viltis veda mus pirmyn
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 2010–2011 mokslo metų apžvalga 

Abiturientai dvyliktokai (iš k.) Marius Vilkas, Indrė Vyš niauskaitė, Gintarė Kerėžytė, Marija Dargytė, 
Daina Bandžiulytė ir Rūta Ban džiulytė.

(Iš k.) mok. Reda Pere vi čienė, mok. Sigita Newsom, vysk. Gin taras Grušas ir 
klebonas To mas Ka ranauskas su antros klasės mo kiniais.
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EDVAR-
DAS

Lietuviai pacientai sunkiai atsisako senų įpročių

„Lietuvėlėje”, nedidelėje šeimai
priklausančioje krautuvėlėje, galima
nusipirkti įvairių lietuviškų prekių:
nuo filmų iki šokolado. Parduotuvė
ti kina, jog jos lentynose galima įsi-
gyti viską, ko tik gali prireikti emi-
grantui, norinčiam išlaikyti kultū ri -
nius ryšius su Lietuva, tačiau par -
duo tuvės vaistų lentynėlė beveik tuš -
čia. Jeigu pirkėjai neranda medici ni -
nių prekių kitose po visą Čikagą išsi -
mė čiusiose rytų europiečių parduo-
tuvėse, tuomet vaistų gali prisireikti
užsisakyti iš paties Vilniaus.

Šiandien Miglė Linga, į JAV iš
Lie tuvos atvykusi prieš 20 metų,
žvalgosi po „Lietuvėlės” siūlomų
filmų sky relį. „Vaistų čia nerasite,
daugelį jų man atsiunčia draugai ar
giminai čiai iš namų, – teigia ji. –
Paprašau, kad man atsiųstų, ko pri -
reikia.”

Linga pasitiki rytų europiečių
na  tū ropatinėmis priemonėmis ir
šiuo laikiniais vaistais. „Europoje vi -
si vartoja tradicines gydymosi prie -
mones, vaistus, nes jiems yra taiko-
ma mažiau ribojimų. Viena mano ko -
legė, gyvenanti Londone, ten pat gali
įsi gyti įvairių tradicinės medicinos
prie monių, atvežtų iš Lietuvos”, – pa -
sakoja Linga. 

Tačiau priežastys, kodėl pasiren -
kamos naudoti tradicinės medicinos
priemonės, Lingos teigimu, labai pri -
klauso nuo kiekvieno žmogaus. „Aš
pa  ti, asmeniškai, gydydamasi odos
prob lemas stengiuosi vartoti homeo -
patinius vaistus, tačiau kiekvienas tu -
ri savas priežastis. Paprastai tradi -
cinės medicinos priemonės yra įvai -
rios žolelės. Iš jų pasidarai arbatą ir
ge  ri. Vaistų pavadinimai dažnai at -
spin di gėlių ar lapelių, iš kurių jie pa -
gaminti, pavadinimus”, – teigia Lin ga.

Rush University prevencijos cen-
tro Čikagoje endokrinologė dr. Rasa
Kazlauskaitė, atvykusi iš Lietuvos,
pri taria Lingos nuomonei, jog Čika-
gos apylinkėse sunku įsigyti tradi -
cinės medicinos priemonių. „Labai
no rėčiau turėti galimybę įsigyti ko -
mercinių vaistažolių preparatų, ku -
riais pasitikėčiau. Simptominei tera -
pijai kai kurios lietuviškos žolelės,
ma nau, labai tiktų, – teigia Kaz laus -
kai tė. – Jeigu žinočiau, kad žolelės
bu vo šviežiai surinktos ir vaisti -
ninko pa ruoš tos, jas tikrai rekomen-
duočiau lie tuviams pacientams, ta -
čiau JAV to kios galimybės neturiu.”

Dr. Kazlauskaitė yra studijavusi
tiek natūropatinės, tiek šiuolaikinės
vakarų medicinos principus, tad dėl
to, jog nemažai jos vyresnių lietuvių
pacientų vartoja vaistažoles, perne-
lyg nesijaudina. Ją labiau jaudina
tai, iš kur pacientai gauna vaistus.
„Dau guma Čikagos lietuvių vaistus,
net ir receptinius, gauna iš Lietuvos.
Tai mane jaudina labiau nei vaista -
žolių vartojimas, – teigia gydytoja. –
Pa vyzdžiui, iš Lietuvos siunčiami an -
ti biotikai, kurie ten pigesni, tačiau jų
galiojimo laikas gali būti pasibaigęs,
be to – jie gali būti pavojingi.”

Kartais dr. Kazlauskaitei sunku
įtikinti vyresnius lietuvius pacien-
tus, kad naudos neteikiančius žolelių
pagrindo vaistus pakeistų tikrais
vais tais arba kad nevartotų iš Lie -
tuvos atsiųstų vaistų, jeigu pasibai -
gęs jų galiojimo laikas ar jų vartoji-

mas nesuderinamas su kitais tuo pat
metu geriamais vaistais. Šios proble-
mos yra didesnės bėdos – nepa-
sitikėjimo daktarais, gajaus sovie -
tinėje Lietuvoje, padarinys.  

„Iš esmės, sovietiniais laikais,
kiekvienas turėjo būti pats sau dak-
taras”, – aiškina dr. Kazlauskaitė. Pa -
ci entai jautė pareigą persidirbu -
siems, mažai uždirbantiems gydyto-
jams dovanoti dovanas ar nešti ky -

šius tam, kad šie jais tinkamai pa si -
rū pintų. Tiek dr. Kazlauskaitei, tiek
jos bendradarbiams gydytojams net
ir dabar pacientai lietuviai į apžiūras
at neša saldainių dėžutes ar viskio bu -
te lius. Gyd. Kazlauskaitė prisiminė
vieną atsitikimą, kuomet pacientas
chi rurgui į kišenę įdėjo 100 dolerių.

Su jokia emigrantų grupe nėra
taip sunku sukurti pasitikėjimo ryšį
tarp daktaro ir paciento kaip su lietu-
viais. O tai gali stipriai atsiliepti ligo-
nio gydymui, pavyzdžiui, kai pacien-
tas toliau geria gydytojo uždraustus
vaistus arba atsisako nurodyti visus
ligos, ypač psichinės, požymius, nes
ligonis mano, jog gydytojas nenorės
arba neturės pakankamai žinių ligai
išgydyti. 

„Jie geria kalnus vaistažolių, o
aš turiu savo kalbomis įrodinėti, net
gerintis, kad jie gertų vaistus nuo
kraujo spaudimo ar cholesterio”, –
tei gia dr. Andrius Kudirka, antrosios
kartos lietuvis šeimos gydytojas, dir -
bantis Palos Community Hospital,
Orland Park priemiestyje. Jo kliniko-
je dažnai apsilanko lietuviai pacien-
tai, tarp jų jis pastebi tokį patį nepa -
si tikėjimą gydytojais.

Dr. Kudirka mano, jog lietuviai
pirmenybę vaistažolėms, alternaty -
viai medicinai teikia būtent dėl so -
vie tinės medicinos patirties. „Daugu -
ma imigrantų nepasitiki daktarais
arba bando gydytis pirmiausia patys,

prieš kreipdamiesi pagalbos kitur.
Paprastai pacientai mane aplanko
pra ėjus nemažai laiko patiems besi-
gydant alternatyviais būdais, – sako
gydytojas. – Dauguma šių būdų yra
ne pavojingi, tačiau jie negali išgydy -
ti, pavyzdžiui, plaučių uždegimo.”

Tai, jog imigrantai neturi medi-
cininio draudimo, – kita alternaty -
 vios medicinos rinkimosi priežastis.
„Dauguma imigrantų neapsidraudę,

todėl jie negali leisti nusipirkti
daugelio vaistų, – teigia gyd. Kudir -
ka. – Mes stengiamės jiems padėti,
bet, pavyzdžiui, iš ‘Lietuvėlės’ be
recepto galima gauti nemažai vais-
tažolinių gydymo priemonių už mažą
kainą.”

Užuot kreipęsi į psichiatrą ar gė -
rę antidepresantus, lietuviai imi-
grantai nerimui ar depresijai gydyti
neretai renkasi valerijono šaknies
arba jonažolės pagrindo priemones.
„Jie atvažiuoja čia, tikėdamiesi įgy -
vendinti amerikietišką svajonę, ta -
čiau viskas baigiasi sunkiu darbu
tam, kad būtų galima sudurti galą su
galu. Daugelis Lietuvoje palieka šei -
mą, draugus, netgi sutuoktinius ir
vai kus tam, kad galėtų čia dirbti.
Daž nai jie jau čiasi vieniši ir sugniuž -
dyti. Paci entai patiria nerimą, bai -
mę, depresiją, suserga kitomis psicho -
somati nėmis ligomis, kurias sunku
gy dyti todėl, kad jie nepasitiki psichi-
atrija. Lietuvių kultūroje neįprasta
da lytis psichologinėmis problemomis
su šei mos nariais ar draugais”, –
pasakoja gyd. Kudirka. Pasak gydyto-
jo, net jei gu vaistažolės iš tiesų ir
negydo, tačiau jas pacientai pažįsta
ir todėl jomis pasitiki. Imigrantai
dažnai yra linkę pirmiau rinktis
natūralias prie mo nes nei vaistus nuo
depresijos.

Antrosios kartos lietuvių gydyto-
jas Kastytis Karvelis teigia, jog lietu-

viai imigrantai stengiasi sekti Lie tu -
vos medicinos madas, o įvairios žo -
lelių pagrindo priemonės tampa vis
populiaresnės užsienyje. „Šiuo metu
Lietuvoje vaistažolių priemonės la -
bai populiarios. Kai kurioms jų rei -
kia receptų, bet daugumai – ne. Gydy -
tojai ir vaistininkai Lietuvoje jas
nuo lat siūlo ar išrašo pacientams, –
teigia Karvelis. – Praeitą savaitę susi-
tikau vaistininkę, keleto vaistinių

va dovę, kuri, man nė neprašius, davė
keletą žolelių pagrindu paruoštų
vais tų. Jos teigimu, jie – nuostabūs.”

Tačiau ir be gilaus įsitikinimo
vais tažolių naudingumu yra ir kita
priežastis, kodėl lietuviai imigrantai
ieško Rytų Europos medicininių prie -
monių. Tai nostalgija. Noras išlaikyti
ryšį su gimtąja šalimi – nenuneigia-
ma priežastis vartoti natūropatinius
vaistus. Tai patvirtina ir Lingos šilti
prisiminimai apie medicininę prie -
žiūrą Lietuvoje. „Kadangi Lietuvoje
gydytojų atlyginimai maži, jie dirba
iš širdies. Čia, Amerikoje, gydytojų
dar bas priklauso nuo užmokesčio.
Tad galite padaryti savas išvadas”, –
tvirtina Linga. 

Kad ir ką manytume apie natū ra -
lių vaistų naudingumą arba Lietuvos
ir Amerikos medicinės priežiūros
skirtumus, išgertas vaistažolių arba -
tos puodelis lietuviams imigrantams
visada su meile primins gimtinę.  

Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Tamošiūnaitė

ALEXANDRA SIFFERLIN
HAYLEY MACMILLEN

Lietuviai žolelių ar natūraliu pagrindu pagamintus vaistus vartoja įvairioms ligoms – nuo raukšlių iki galvos skausmo – gydyti. 

Su jokia emigrantų grupe nėra taip sunku sukurti pasitikėjimo ryšį tarp daktaro
ir paciento kaip su lietuviais. O tai gali stipriai atsiliepti ligonio gydymui,
pavyzdžiui, kai pacientas toliau geria gydytojo uždraustus vaistus arba atsisako
nurodyti visus ligos, ypač psichinės, požymius, nes ligonis mano, jog gydytojas
nenorės arba neturės pakankamai žinių ligai išgydyti. 

Tai jau trečias bendras ,,Draugo” projektas su
Northwestern University Medill School of Jour -
nalism, Media, Integrated Marketing Communica -
tions. Šį kartą studentai domėjosi Amerikos lietuvių
Čikagoje sveikatos apsauga. Šį ir kitus aštuonis
straipsnius apie etninių bendruomenių sveikatos
problemas anglų kalba galima rasti internete
adresu: http://www.immigrantconnect.org



davome. Ten geriausiai atsimenu viš-
tas ke pančias ,,Ąžuo lo Gintaro” skil -
tis. Ir aišku, žvaigždėtas naktis su
tele sko pu arba vyresniųjų skau čių
už prašytas auš ros Mišias milži niš -
kos rasos pie voje.

Labai įspūdingos buvo Mišios
tarp ąžuolų, kai visi susėdo rateliais
pagal šakas, o vadovai ir vadovės pa -
si kalbėjo su būreliais apie kiekvie-
nam amžiui pritaikytus skaitinius.
Viešpaties Dievo globos reikėjo šauk-
tis, kai vieną dieną praūžė baisi aud -
ra, dangus nusidažė žalsvai juoda
spal va, beveik reikėjo sugulti audros
grioviuose. Buvo gražių apeigėlių bei
pokalbių Kernavės kalvelėje su auku-
ru, daug jaunų šeimų pamaldėlių
lau žavietėje, netoli Kernavės pas-
togės.

Paskutiniais metais šv. Mišios
vyko Nerijos atkrantėje, o jūros die -
ną – prie ežero. Visada gražiai supla -
nuota ir pravesta. Lig šiol negaliu
atsimin ti, kaip pagal jūrų skautų pa -
pro čius tvarkingai į denį įeiti ir iš -
eiti. Skautės nepyksta, dar pavaišina
kava iš į švyturį panašios virtuvytės.

Rake sužinojau apie skirtumą
tarp vyrų ir moterų. Kai žąsele eida -
vome gamtos takeliu arčiau garsiųjų
Rako pelkių, ant visų nugarų nutūp-
davo begalės uodų. Vyrai visuomet
pri  pratę didvyriškai kiekvienas savi-
mi rūpintis, o moterys (t. y., skautės)
vi suomet nubaidydavo uodus nuo
prie šais einančios sesės.

Labai mielos būdavo kelionės Pe -
re Marquette upe, plaukdavome ty -
liai tarp medžių, pievų, rąstų, paukš -
čių. Taip pat iškylos tame keistame
smė lėtame miške, kiek toliau nuo
sto vyklos, ekskursijos į amišų ūkį, į
Luding ton pajūrius,  pakeliui užsu -
kant  į Pie ninės karalienės ledaunę.
Ra kas ne atskiriamas nuo vyšnių der-
liaus lie pos mėnesį, o kartą ūki nin -
kas ne mokamai davė daugybę abri -
kosų. 

Labai įspūdinga buvo Miško bro -
lių buveinė su medine kūlgrinda,
bun keriu, jų visomis apeigomis bei
papročiais mums gyviau įsivaizduoti
partizanų gyvenimą ir pasišventimą

Lietuvai. Atsimenu ir didelį oro
skau tų propelerį – kaip paminklėlį
Da riui ir Girėnui, kaip vienas iš tėvų
iš lėktuvėlio stovyklon numesdavo
sal dainių.

Mes niekad nesilaikėme pa -
saulio skautų papročio po laužo išeiti
tyliai nakties poilsiui, visuomet tai
darėme su  brangia malda „Ateina
nak tis”, ta da vyresnių skaučių dai -
na, skautų vyčių rateliu. Daugybė už -
siėmimų vyko  skautų vyčių aikštelė-
je su patogiais suoliukais ir ilga -
mečiu kryžiumi. Ten, aišku, daug
metų stovėjo koplyčios stogelis su al -
toriumi. Slė nyje šiemet stovi naujas
beržų altorius.

Čia parašiau daugiausia apie
Rako vieteles, bet didžiausias visų 50
metų turtas yra skautiškos draugys-
tės, išliekančios visam gyvenimui.
Labai įspūdingos vadovės ir vadovai,
su maniai vedantys visokius užsiė mi -
mus, kūrybingos apeigos, progra -
mos, žaidimai, rankdarbiai išliko iki
šios die nos, o taip pat  rūpestingas
aukėjimas ir dėmesys kiekvienam
skau tui ir skautei. 

Už tuos 50 metų dėkoju ir Dievui,
ir sesėms, ir broliams, tėvams ir rė -
mėjams, administratoriams ir sve -
čiams, visai gražiai gamtai, gyvū-
nams: paukščiams, pelėdai, tupinčiai
prie Auš ros Vartų buvusios paukš-
tyčių stovyklavietės.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Važiuodamas į 2011 m. „Šven-
tas miš kas” stovyklą prisimi -
niau, kad sukanka 50 metų

nuo pirmo karto Ra ko stovykloje ap -
silankymo, kai daugumos stovyklau-
tojų tėčiai ir mamos dar nebuvo gi -
mę, nors uodai atrodo visai tie patys
ir gerai pažįstami. Kiek vienas Rako
kam pelis primena kažką įdomaus,
mie lo, sunkaus, gra žaus.

Atsimenu, kaip rūpinomės dėl
la bai peršalusio skautuko sveikatos
1961 m., ar kito, kuris, virve supda -
masis, galva trenkė į medį tais lai -
 kais, kai nebuvo taip lengva susi -
skam binti ar kitaip susisiekti. Abu
at vejai nutiko ,,Lituanicos” aikštės
pa kraščiuose. 1967 m. ruošėmės V
Tau  tinei stovyklai su visokiomis ap -
ei gomis ten, už vilkiukų, kur 1968 m.
stovyklavau su Boston ,,Kęstučio”
draugove, o lietus visą mūsų sulip dy -
tą papuošimą išardė. Toje stovykloje
didysis laužas buvo, spėčiau, pats di -
džiausias skautiškas įvykis Rake, su
daugiau nei 2,000 stovyklautojų ir

sve čių. O dabar slėnis tarp ,,Lituani -
cos” virtuvės ir Nerijos visiškai ap -
au gęs.

Kadangi teko gamtos pažinimo
už  siėmimus vesti, man gerai žinomi
visi takeliai ir augalai. Kasmet tik ri -
nu, ar dar auga kriaušlapės (angl.
win  tergreen) už Aušros Vartų antro-
jo šulinio, prie buvusios vėliavų
aikš te lės. Šiemet neberadau, aug-
menija kei  čiasi. Priešingoje takelio
pusėje – buvusi lauko virtuvė, kurio-
je tiek kar tų su visų šakų stovyklau-
tojais mo kėmės kepti, virti, svilinti,
ap de ginti... Dar toliau – mėlynių sala,
į ku rią brisdami stovyklautojai kar-
tais dumble prarasdavo batą, o paukš -
tytės nusiaubdavo mėlynių krū  mus
mau me džių pavėsyje.

Aušros Vartų gale – Gabija, kur
bu vo galima susėsti, ramiai pabūti
ar pasikalbėti. Didžiosios pievos pa -
kraš tyje buvo urvas tokio juodo žal -
čio, kurį galėjau ant rankos susi -
vyniojusį nunešti ,,Ąžuolo Gintaro”
stovyklautojams (šie žalčiai Michi -
gan saugomi). Kiek kartų ėjome pa -
miške į „mu zikos garsų” slėnį, ku -
ria me kartais ir stirneles sutik-

Mano dienos ir naktys

„Švento miško“ stovyklautojai. s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto „Laimos“ pastovyklės sesės su broliu R. Povilaičiu prie
naujo kryžkelės kryžiaus, pastatyto ir sukurto brolio R. Povilaičio. 

Sesės Goda Inokaitytė ir Daumantė Ka -
veckaitė per prausyklos atidarymą.

ses. K. McConnell nuotr.

KUN. V.S. 
ANTANAS SAULAITIS, SJ
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ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką  šis filmas?

Filmas yra apie verslininką var -
du Popper. Vieną dieną jam ateina
siuntinys iš jo neseniai mirusio sene-
lio. Siuntinys – didelė dėžė. Jis neži-
no, kas ten galėtų būti. Ati daręs dėžę
pamatė... sušaldytą pin g viną. 

Tuo metu suskamba telefonas.
Bai gęs kalbėti Popper atsisuka ir vie -
toje sušalusio pingvino pamato gyvą
pingviną. Jis labai supyksta, nes ne -
žino, ką daryti. Popper nuneša pin g -
vi ną į vonios kambarį ir prideda į vo -
nią daug ledo. Susiruošęs išeiti į dar -
bą, jis netyčia užkliudo
dėžę, kurioje buvo ping -
vinas ir ją sulau žo. Su -
pykęs  išeina į dar  bą. 

Jam išėjus į dar bą,
pingvinas vonios kam -
baryje atsuka šaltą van -
denį. Visas kamba rys
yra pilnas vandens, ir
pingvinas sma giai mau -
dosi. 

Grįžęs iš darbo Pop -
per eina pa žiūrėti, ką
veikia pingvinas. Kai
vy ras atidaro vonios
kam  bario duris, van-
dens sro vė nuneša jį.
Atsigavęs jis skambina visokioms fir-
moms, kad išvežtų tą pingviną, bet
niekas jo neišveža. Tada Popper už -
sako naują dėžę, kad galėtų išsiųsti
pingviną atgal. Gavęs naują dėžę, joje
randa daugiau pingvinų. 

Atvažiuoja jo buvusi žmona su jų
dviem vaikais. Tą dieną yra sūnaus
gimtadienis. Kai jie įėję pamato pin -
gvinus, berniukas klausia: ,,Ar čia
man?”. Popper atsako, kad taip. Vai -
kas labai laimingas. Tuo metu kaž -
kas paskambina į duris. Atėjo vy ras
iš zoologijos sodo atsiimti ping vinų.
Popper sako, jog sūnui jie labai patin-
ka ir nori juos pasilaikyti. Vy ras
sutinka, bet pasako, kad kada nors
su grįš ir pavogs juos. 

Popper pripildo savo namą snie -
gu ir ledu. Jam ir pačiam jau pradeda
patikti pingvinai. Po kiek laiko vyras
iš zoologijos sodo pagrobė pingvinus,
o buvusi jo žmona, pasirodo, turi kitą

vyrą. Žiūrėkite kino filmą, jeigu
norite sužinoti, ar Popper at gaus
ping vinus ir ar jo buvusi žmona vėl jį
pamils.

Ar filme vaidina 
žinomi aktoriai ?

Taip. Jim Carry vaidina Po pper,
Carla Gugino – Amanda (ji vaidino
vi suose ,,Spy Kids” filmuose), Angela
Lansbury vaidina Van Gundy (man
žinomiausias filmas, kuriame ji vai -
dino – ,,Beauty and The Beast”) ir
Ophelia Lovibond vaidino Pippi (ji ži -
noma iš filmo ,,No Strings Atta -
ched”).

Kas labiausiai
patiko?

Man patiko scena,
kai vyrui atė jus pas bu -
vusią žmoną, jos sūnus
žai džia su futbolo ka -
muo liu ir sako: ,,Aš tre -
ni ravausi”. Tėvui papra -
šius parodyti, sūnus
spiria kamuoplį ir sužei-
džia jį tarp kojų. 

Taip pat patiko, kai
Popper bū nant parke su
pingvinais ir su vai kais,
kamuolys nurieda prie

mergai tės, kuri sėdi ant suoliuko ir
siun tinėja telefonu žinutes. Popper
sako, kad ji eitų žaisti. Mergaitė žais-
dama su ka muoliu pataikė tiesiai
tam vy rui į veidą.

Kas nepatiko?

Beveik viskas patiko.

Kam siūlyčiau pažiūrėti filmą?

Aš siūlyčiau filmą žiū rėti vai -
kams nuo 7-erių iki 15-os metų. Ma -
nau, kad nelabai geras filmas žiūrėti
su anūkais.

Ar verta žiūrėti kino teatre?

Manau, kad verta šį filmą žiūrėti
kino teatre, nes tai filmas, kurio du
kartus žiūrėti nenorėčiau. Aš duo -
čiau šiam filmui 8 žvaigždes iš 10-ies.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką  šis filmas?

Tai filmas apie jauną moksli nin -
ką Will Rodman, kuris bando surasti
vaistą kovai su  Alzheimer’s liga. Jis
dirba bendrovei ,,Gene sys”. Moks li -
ninkas atranda vaistą, kuris galėtų
padėti žmonėms, tačiau prieš duo-
dant jį žmonėms, jis duoda vaistą
bež džionėms. 

Tą dieną, kai finansuotojai atei -
na į susitikimą, iš savo nar vo pabėga
viena beždžionė, kuri pra deda viską
daužyti ir puldinėti žmo nes. Bež -
džionė įsilaužia į konferencijos salę,
ir policija ją nušauna. Pasipūtęs ,,Ge -
nesys” savininkas pasako Will, kad
reikėtų nužudyti visas testuotas bež -
džiones. Will nepatinka ši mintis. Nu -
ėjęs į beždžio nių narvus, jis mato,
kad jo padėjėjas Robert Franklin jau
iš  žudė visas beždžiones, išskyrus vie -
ną. Paaiškėjo, kad pabėgusi iš narvo
beždžionė buvo nėščia, ir norėjo ap -
saugoti savo kūdikį. Kūdikis išgy -
veno, ir Will nenorėdamas žudyti ma -
žy lio, jį parsineša namo. Beždžio niu -
kas užauga, ir Will tėvas (jis serga
Alz heimer’s) jį pavadina Ceasar. Vie -
ną dieną ligotas Will tėvas apdaužo
kaimyno mašiną, ir atėjęs kaimynas
jį apšaukia. Ceasar viską mato ir iš
piktumo išbėga iš namų ir užpuola
kaimyną. Atvažiavę pareigūnai su -

ima Ceasar. Kas atsitiks Ceasar – ar
jis bus nužudytas, kaip jo motina, ar
Will jį išgelbės? Teks žiūrėti filmą,
kad sužinotumėte.

Ar filme vaidina 
žinomi aktoriai ?

James Franco (jį žinome iš filmų
,,Spider-Man” 1,2,3, James Dean) vai -
di na Will Rodman, Freida Pinto
(,,Slumdog Millionaire”) vaidina Ca -
roline Aranha, Andy Serkis (,,Lord of
the Rings”) vaidina Ceasar, ir John
Lithgow (,,Shrek”) vaidina Charles
Rod man.

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko visos
veiks  mo scenos. Man taip pat patiko,
kad pratęsė jau rodytą beždžionių su -
kilimo temą, tačiau padarė viską
naujai.

Kam siūlyčiau pažiūrėti filmą?

Siūlyčiau šį filmą pažiūrėti žmo -
nėms, mėgstantiems fantastinius ir
veiksmo filmus.

Ar verta žiūrėti kino teatre?

Manau, kad verta šį filmą žiūrėti
kino teatre. Šiam filmui duočiau aš -
tuonis taškus iš dešimties. 

,,P. Poppers pingvinai”
(,,Mr. Popper’s Penguins”)

Filmo aprašymas

Kadras iš kino filmo ,,Beždžionių planetos sukilimas”.

,,Beždžionių planetos sukilimas”
(Rise of the Planet of the Apes) 

Filmo aprašymas

Besibaigiančios vasaros džiaugsmai...

, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com
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Rugpjūčio 20 dieną, šeštadienį, į La tavėnus
(Troškūnų sen., Anykš  čių r.) nuo naujo sto-
gastulpio pažvelgs šv. Pranciškaus skulp tū -
ra – anykštėno tau todailininko Valento Sur -
vilos me džio drožinys. Jis paženklins žy -
miau sio XX a. latavėniškio vyskupo Pau liaus
Antano Baltakio, OFM tėviškę ir kartu su ki -
tais netoliese iškilu siais ženklais liudys bene
tūkstant me tę šių vietovių istoriją.

Stogastulpių kelyje

Skulptūrinė kompozicija su šv. Pran ciš -
kumi – penktasis monumen ta lus tautodai -
lės kūrinys istorinio La  tavos krašto senke-
lyje. Tas kelias driekiasi nuo Palatavio pilia -
kalnio iki Latavėnų – nuo XIII a. pilia vietės
iki XXI a. pasitikusio kaimo. Versli ninko,
šiuo metu Kijev gyvenančio ir dirbančio
Vir ginijaus Strolios suma nymu šiame kely-
je nuo 2003 m. vasa romis vis iškyla naujas
stogastulpis, kryžius ar skulptūrinė kompo -
zicija. 

Pirmasis skulptūrinis simbolis šiame
La tavos krašto kelyje buvo da bar jau miru-
sio bene žymiausio Anyk ščių krašto medžio
drožėjo Jo no Tvardausko (1938–2010) sukur-
tas kryžius su liūdinčios motinos atvaizdu.
Prieš aštuonerius metus jis buvo pastatytas
V. Strolios gimtojo Piena ga lio kaimo kapi -
naitėse. Į jas jau se niai niekas nebuvo paly-
dėtas, ta čiau protėvių takas į Amžinybę vis
dar ne užželia, išliko atmintyje ir lentelėje
ant naujojo kryžiaus sura šy tos 39 čia pa lai -
dotų kaimo žmonių protėvių pavardės.

Tai buvo tik pradžia. Po poros me tų to paties J.
Tvardausko „At min  ties vartai” paženklino irgi
nyks  tan čias gretimo Kiaušagalio kai mo kapi -
naites. Vėliau anykštėnas me džio dro žėjas Va -
lentas Survila iš drožė Pietą – stogastulpį su Sopu -
lin gąja Die vo Motina, kuris primena prieš šimt-
metį Kiaušagalyje gimusius ir užaugusius jau nuo -
lius, kurie 1920 m. rudenį žuvo Troškūnuose, ban -
dydami pastoti kelią į Nepriklau somą Lie tuvą įsi-
brovusiems len kams ka rei viams.  

Dar du to paties V. Survilos kūri niai prieš ke -
le tą metų iškilo netoli vie nas kito – paženklino
kone visiš kai sunykusius, tik vietinių žmonių at -
min tyje dar liekančius dviejų gretimų kaimų sen -
kapius, įamžino juo se daugiau nei prieš šimtmetį
pa lai dotus protėvius – nors tiek, kiek jų pavyko
nustatyti kaip tikrai čia pa laidotų. Ant Karčių
kaimo kapų kal ne lio stojo Jėzaus Nazariečio
skulp tūra, o Bareišių kalnelį vainikavo į 7 metrų
aukštį pakilęs medinis Šv. Jo nas Nepomukas, žvel-
giantis ten, kur tarp medžių slepiasi ir garsusis Pa -
la tavio piliakalnis.

Baltakių tėvonijos daigai

Juozapo (1889–1959) ir Apolo ni jos (1902–1988)
Baltakių šeimoje už augo vienuolika vaikų – šeši
sū nūs ir pen kios dukterys. Jų namai Lata vė nuose
ir dabar galėtų skleisti šviesą po visą Latavos
kraštą. Tačiau ši šeima, kaip ir šimtai panašių „iš -
si šo kėlių”, sie ku sių geresnės ateities sa vo vai -
kams, buvo paženklinta XX a. vidurio Lie tuvos so -
vietizavimo ženk lu.

Baltakiai išblaškyti į visas pu ses: tėvas su
vyres niaisiais vaikais 1949-ųjų pavasarį septyne -
riems me tams buvo išvežti į Sibirą, du sūnūs dar
1944-aisiais buvo nublokšti į Va ka rus be teisės
kada nors vėl pasi džiaugti tėviške, o motina su ma -
žai siais irgi liko be savo namų, buvo blaš koma it
benamė. Tačiau tokių lem  tingų permainų užgrū -
dinti lata vėniškiai Baltakiai nepražuvo, iš sau gojo
ne tik garbingą giminės var dą, bet ir įsirašė savo
vardus į baž nyčios, mokslo, visuomenės raidos is -
to riją.

Antai Pranas Baltakis (1926–2006), po Antrojo
pa saulinio karo atsidūręs JAV, tapo žinomu aviaci-
jos inžinie riu  mi. Baigęs mokslinę tiriamąją veik   lą
valstybinėse laboratorijose, 1987 m. Silver Spring,

MD įkūrė privačią aerodina -
minių skaičiavimų konsultaci -
nę bendrovę ir su bendra dar -
biais sukūrė kompiuterinį me -
to dą viršgarsinių lėktuvų bei
taktinių sviedinių aerodinami -
kai apskaičiuo ti. Šis metodas
iki šiol naudojamas JAV aviaci-
jos pramonėje.

Tremtyje subrendęs ir geo lo -
go iš silavinimą įgijęs Vytautas
Baltakis (g. 1930 m.) yra žino-
mas Lietuvos geo logas ir geo -
che  mikas. Jis sukūrė ma tema -
tinį grafinį uolienų tyrimo me -
todą, kuris buvo pritaikytas Lie -
tuvos landšaftų technogeniniam
už terš tumui tirti, taip pat naują mine ralo ginės
ana lizės metodiką, kuri buvo įdiegta, ruošiant
geologines nuo t rau kas. 

Jauniausias iš Baltakių Algir das, prieš kelioli-
ka metų įsigijęs so dybą prie Šventosios Zujuose (Uk -
mer  gės r.), ją puoselėja kaip naują gi minės lizdą,
kuriame jo tėvų Juo zapo ir Apolonijos Baltakių ai -
niams ma lo nu ir XXI a. pradžioje burtis. 

O garsiausiai pasaulyje Latavė nų Baltakių
var das nuskambėjo XX a. 9-ajame dešimtmetyje,
kai kunigas ir vienuolis pranciškonas Paulius An -
 tanas Baltakis (g. 1925 m.) buvo įš ventintas vys ku -
pu ir paskirtas lietuvių išeivių dvasios vadovu. Jis
buvo pirmasis dvasininkas, kuriam šv. Tė vas po -
pie žius Jonas Paulius II pa ve dė globoti visas už
Lietuvos ribų su sikūrusias lietuvių parapijas.

Kunigas, vienuolis, vyskupas

Pirmąją Naujųjų 1925-ųjų metų dieną La ta -
vėnuose gimęs būsimasis dvasininkas P. A. Bal -
takis augo, ruošdamasis kunigystei. 1944 m. pa va -
sarį jis buvo Kretingos pranciškonų gimnazijos
moks leivis, kai besitrau kian čių vokiečių buvo su -
imtas ir išvežtas darbams į aviacijos tarnybą.
Taip 19-metis atsidūrė Suomijoje, paskui Nor ve -
gijoje, o 1945 m., jau karui bai giantis, – Belgijoje.
Ten jis bai gė teo logijos mokslus ir davė amžinuo-
sius pran ciškonų vienuolijos įžadus, 1952 m. buvo
įšven tintas kunigu.

Iškart išvykęs už Atlanto į atku riamą Lietuvių

pran ciškonų Šv. Kazi miero provinciją, 1953
–1963 m. P. A. Baltakis, OFM dirbo Toronto
(Kana da) Prisikėlimo lietuvių katalikų pa -
rapijoje vikaru ir pranciškonų vie nuolyno
Toronto vyresniuoju, paskui keletą metų
buvo Lietuvių pranciš konų Šv. Kazimiero
pro vincijos pro vincijolo patarėjas, Toronto
pranciškonų vienuolyno viršininkas.

1969 m. perkeltas tarnauti į Jung tines
Valstijas, jis įsikūrė New York ir iki 1979 m.
buvo Šv. Kazimiero pranciškonų vienuolyno
Brooklin, NY vy resniuoju, pradėjo vadovau-
ti „Lie tu vių katalikų religinės šalpos” orga-
nizacijai. 

1979–1984 m. P. A. Baltakis, OFM buvo
Lietuvių pranciškonų Šv. Kazi miero provin-
cijos provincijolas, va do vavo Kanados ir
Jung tinių Ameri kos Valstijų lietuvių pran-
ciškonų ben druomenei, steigė lietuvių jau-
nimui stovyklas Šiaurės Amerikoje.

Nuo 1984 m., kai Portland, OR katedroje
rugsėjo 14-ąją buvo įšven tintas vyskupu, P.
A. Baltakis, OFM beveik 20 metų, iki 2003-
ųjų, vadovavo užsienio lietuvių katalikų sie -
lovadai, aplankė bene visas pasaulyje lietu-
vių katalikų bendruomenes ir parapijas
pen kiuose žemynuose. Jis rūpinosi 140 lietu-
vių katalikų parapijų ir misijų, beveik mili-
jono užsienio lietuvių katalikų sielovada,
pa laikė glaudžius ryšius su Lietuvos vysku-
pais ir tikinčiaisiais, ypač su broliais pran-
ciškonais, išgarsėjo kaip akty viausias Lie tu -
vos tikinčiųjų teisių ir laisvių gynėjas bei

už tarėjas pasau lio katalikų ben-
druomenėje.

Vyskupas P. A. Baltakis, OFM
nuo 1984 m. bu vo JAV vys kupų
kon ferencijos narys, turėjo bal-
savimo teisę JAV vyskupų kon -
ferencijos su sitikimuose. Jis ra -
gi no Amerikos epis kopatą veiks -
 mingiau remti Lie tuvos Baž  ny -
čią, Sovie tų Sąjungoje pa ti rian -
čią komunisti nės valdžios vyk-
domą antireliginį per sekio jimą.

Dvasininkas dalyvavo JAV
lietuvių delegacijoje, kuri 1987
m. susitiko su tuometiniu JAV
prezidentu Ronal d Reagan ir
prašė didinti diploma tinį spau -
di mą sovietų pareigūnams, kad
šie paleistų kalinamus sąžinės
belaisvius, įskaitant lietuvius
ku nigus ir vienuoles, bei leistų
Lietuvos Bažnyčiai laisvai ir
viešai švęsti Lie tuvos krikšto 600

metų jubiliejų 1987 m. birželio 28 d. Šie vyskupo ir
jo bu riamų tikinčiųjų žingsniai neliko be atgarsio
ir buvo ryški įžanga į netru kus prasidėjusį Lie -
tuvos Atgimimą.

Lietuvai atgavus nepriklauso my bę, išeivijos
vyskupas aktyviai da lyvavo Lietuvos Vyskupų
konfe ren cijos veikloje. Dėl garbaus amžiaus pa -
sitraukęs iš aktyvios veiklos, 2003–2009 m. P. A.
Baltakis, OFM gy veno New York ir vadovavo lab-
daros organizacijai „Lietuvių katalikų re li ginė
šalpa”, kuri teikė paramą Lie tuvos nevyriausybi -
nėms organizacijoms, katalikiškai spaudai. Pasta -
ruosius dvejus metus vyskupas eme ritas P. A. Bal -
takis, OFM reziduoja Šv. Antano pranciškonų vie -
nuolyne Kennebunk port, ME, kur leidžia senatvę.

Vyskupo rūpesčiu Baltakių šei ma susitinka
Troškūnų kapinėse, kur giminės kape šalia tėvų ir
se ne lių atgulė iš JAV į Lietuvą par sk rai dinti jo
bro lio Prano palaikai.

Protėvių takas per Latavos kraštą

Garbaus dvasininko gimtinės sodybvietę šią
vasarą paženklinsian tis stogastulpis su šv. Pran -
ciš  kaus skulptūra pratęs ir tarsi už baigs La tavos
krašto stogastulpių kelią, atve dantį nuo Palatavio
pilia kalnio iki La tavėnų.

Bernardinai.lt
(sutrumpinta)

Latavos kraštas: nuo karaliaus iki vyskupo

Vysk. Paulius Antanas Baltakis, OFM. 
V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Baltakių šeimos kapas Troškūnų kapinėse. 
T. Kontrimavičiaus nuotr.

TAUTVYDAS KONTRIMAVIČIUS



Pistacijų chalva

Reikės: 1,5 puodelio išgliaudytų
pistacijų, 1 puodelio vandens, 2 šaukš -
tų pieno, 1/2 puodelio cukraus, 2
šaukštų sviesto ir 1/2 šaukštelio
vanilės.

Pistacijas suberkite į platų indą,
užpilkite verdančiu vandeniu ir pus-
valandį palikite pastovėti. Tada rie -
šutus supilkite į rėtį, kad nutekėtų
van duo, sumalkite mėsmale, supil -
kite pieną ir trinkite, kol susidarys
pastos tirštumo masė. Paskui supil -
kite cukrų ir vėl išmaišykite. Gilioje
keptuvėje ant mažos ugnies išly-
dykite sviestą, į jį sudėkite riešutų
pastą ir, nuolat maišydami, kepkite
apie 15 minučių, kol masė sutirštės.
Tada suberkite vanilę, išmaišykite,
sudėkite chalvą į riebalais išteptą
skar dą ar padėklą, išlyginkite pavir -
šių ir atšaldykite.

Saulėgrąžų chalva

Reikės: 2 puodelių saulėgrąžų,
1/2 puo delio miltų, 1/2 puodelio au ga -
linio alie jaus, 2 puodelių cukraus.

Saulėgrąžas apkepinkite ir su -
mal kite mėsmale. Miltus kepkite, kol
pagels, tada sumaišykite su saulė -
grą  žomis ir dar kartą permalkite, su -
pilkite aliejų, suberkite cukrų ir ge -
rai išmaišykite. Galima įdėti razi nų,
riešutų, vanilės. Masę sudėkite į
plas tikinį maišelį, paslėkite ir atšal -
dykite.

Žemės riešutų chalva

Reikės: 2 puodelių kepintų že mės
riešutų, 1 puodelio cukraus, 1,5 puode-
lio miltų, 1/3 puodelio vandens, 1
pakelio vanilinio cukraus, 1 puodelio
augalinio aliejaus.

Žemės riešutus susmulkinkite.
Persijotus miltus keptuvėje paskrus-
dinkite, kol įgis auksinį atspalvį, ir
sumaišykite su žemės riešutais bei
vaniliniu cukrumi. Tuomet supilkite
augalinį aliejų ir gerai išmaišykite. Į
puodą suberkite cukrų ir užpilkite
vandeniu. Cukraus sirupą užvirkite
ant mažos ugnies ir sudėkite į jį že -
mės riešutų masę. Viską gerai iš mai -
šykite, nukelkite nuo ugnies, sudė -
kite į dubenį ir atšaldykite.

Sezamų chalva

Reikės: 1 puodelio sezamų sėk lų,
1 puodelio miltų, 2/3 puodelio cuk -
raus, 1/3 pieno, 3–4 šaukštų auga linio
aliejaus, 1 šaukštelio vanilinio cuk -
raus.

Sezamų sėklas paskrusdinkite
kep tuvėje. Sumalkite mėsmale (6–8
kartus) arba trinkite smulkintuvu,
kol gausite vienalytę masę. Miltus
kepinkite sausoje keptuvėje, kol įgis
auksinį atspalvį, sumaišykite su se -
zamais ir 2–3 kartus permalkite mės-
male. Įpilkite augalinio aliejaus ir
išmaišykite iki vientisos masės.
Puode išmaišykite pieną su cukrumi
ir vaniliniu cukrumi, užvirkite ir pa -
virinkite minutę, kol susidarys daug
putų. Šį sirupą supilkite į riešutų
masę ir greitai išmaišykite. Gautą
chalvą išdėkite ant drėgnos lentos ir
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IŠ RYTŲ ATKELIAVĘS DESERTAS – CHALVA

išlyginkite. Kai tik atvės (po 20–30
min.), supjaustykite kvadra tais.

Morkų chalva

Reikės: 1 sv morkų, 1 lazdelės
sviesto, 1 puodelio pieno, 1 puodelio
cukraus, 3–4 šaukštų susmulkintų
pakepintų migdolų, 2 šaukštų razinų,
cinamono.

Morkas nuskuskite ir sutarkuo -
kite. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir
suberkite tarkuotas morkas. Kepin -
kite apie 10 minučių vis pamaišyda-
mi. Tada supilkite pieną, suberkite
cukrų, migdolus ir razinas. Pagar -
din   kite žiupsneliu cinamono. Gautą
mi šinį kepkite apie pusvalandį arba
kol visiškai išgaruos pienas. Masę
su dė kite į formą, išklotą kepimo po -
pieriumi, ir palaukite, kol atvės.

Tortas su chalva

Reikės: 1 sv vaflių lakštų, puode-
lio chalvos, indelio neriebios grieti nės.

Grietinę gerai atšaldykite ir su -
plakite iki putų. Chalvą sutrupinkite
ir didžiąją dalį trupinių, nuolat plak-
dami grietinę suberkite į kremą.
Gauta mase sutepkite vaflių lakštus,
sudėkite vieną ant kito ir paslėkite.
Prieš patiekdami viršų aptepkite
grie tine ir apiberkite likusiais
chalvos trupiniais (galima šokoladu,
riešutais).

Keksai su chalva

Reikės: 1 puodelio miltų, 1 puo -
delio sutrupintos žemės riešutų chal -
vos, 3 kiaušinių, 1/2 puodelio cuk raus,

1 lazdelės sviesto, pusės šaukš telio
kepimo miltelių, 1 pakelio vanili nio
cukraus.

Plaktuvu išplakite kiaušinius su
cukrumi, suberkite riešutų chalvą ir
gerai išmaišykite. Sudėkite minkšto
sviesto gabalėlius ir viską suplakite
iki vienalytės masės. Miltus persi-
jokite, sumaišykite su kepimo milte -
liais ir vaniliniu cukrumi, suberkite
į masę. Viską dar kartą gerai su -
plakite (turi gautis švelni kreminė
tešla). Teš lą išdėkite į sviestu patep-
tas formeles ir 20 minučių kepkite
375 F tempe ratūros orkaitėje. Iškep -
tus keksus ištraukite iš orkaitės. Iš
formelių iš karto neimkite – leiskite
truputį atvėsti, bus lengviau išimti.

Parengta pagal ,,Šeimininkę”

PROF. DR. DANUTĖ
PETRAUSKAITĖ

Muzikologiniams tyrimams,
kaip ir kitoms menotyros
moks lo šakoms, Lietuvoje

nuolat stinga pi nigų. O be jų sunku
kur pajudėti, kaupti medžiagą, daly-
vauti konferencijose, leisti knygas.
Todėl, kai 2009 m. paskutinėmis die -
nomis Lietuvos mokslo taryba pa -
skel bė kvietimą aukšto lygio moks -
lininkams teikti paraiškas visuoti -
nės dotacijos prie monei (Gobal
Grant), finansuojamai iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, nutari-
au surizikuoti – pasiūlyti projektą
„Lietuvių muzikinė kultūra migraci-
jų kontekstuose (1870–1990): tautinio
tapatumo ir mu zikinės raiškos sąvei-
ka”. Nors egzodo muziką tyrinėju jau
kelis dešimtmečius, pateikti patrauk-
lų projektą sekėsi ne taip jau lengvai
– teko ap mąstyti mokslinės veiklos
gai res, suburti tinkamus žmones, ap -
skaičiuoti finansines išlaidas. Ver ti -
nimai užtruko gana ilgai – beveik me -
tus, nes darbas sunkiai sekėsi ir Lie -
tu vos mokslo tarybai, dar nelabai
įgu dusiai įsisavinti struktūrinių fon -
dų lėšas. Todėl galutinis rezultatas
bu vo pa skelbtas tik šių metų pradžio-
je. Nu sivylusiųjų būta per 120, o be -
sidžiaugiančiųjų – keturis kartus ma -
žiau, vos per 30. Laimė nusišypsojo ir
man – vienintelei iš Klaipėdos uni-
versiteto.

Savo projekte užsibrėžiau: nuo -
sekliai išnagrinėti lietuvių moder-
naus tapatumo formavimosi ir mu zi -
kinių pokyčių dinamiką JAV (1870

–1990 ir įvertinti žymiausių XX a.
lietuvių modernizmo pradininkų kū -
rybos priešistorę, jų muzikinės veik-
los bruožas, migruojant po Europą ir
Ameriką bei kūrybos sklaidą Lietu -
voje (1920–1990). Šiuos tikslus įgyven -
dinti pasikviečiau iškilią ir veiklią
Vilniaus muzikologę, Lietuvos muzi -
kos ir teatro akademijos dr. doc. Rūtą
Stanevičiūtę-Kelmickienę, apdovano -
tą Lenkijos kultūros ministerijos
medaliu „Gloria Artis” ir Lenkijos
kompozitorių sąjungos garbės premi-
ja už lenkų šiuolaikinės muzikos
sklaidą bei populiarinimą, o Lietu vo -
je – vyriausybine Kultūros ir meno
premija už lietuvių muzikologijoje
įtvirtintas naujausias pasaulio muzi -
kos mokslo idėjas bei metodologiją.
R. Stanevičiūtei teks tyrinėti europi -
nį dėmenį – dirbti Lietuvos bei už -
sienio bibliotekose ir archyvuose,

kur guli dar daug nežinomos ir lietu-
vių muzikologų netyrinės medžiagos.
Tai Danijos Karališkoji biblioteka
Ko penhagoje, sauganti Tarptautinės
šiuo laikinės muzikos draugijos
(ISCM), kuriai priklausė kompozito-
riai Vytautas Bacevičius, Jeronimas
Kačinskas, Vladas Jakubėnas, archy-
vas; Britanijos biblioteka ir muzikos
informacijos centras, kur galima su -
sipažinti su ISCM garso įrašais bei
kūrinių partitūromis; Lenkijos na -
cionalinė biblioteka, Valstybinis ar -
chyvas, Varšuvos universitetas, tu -
rin  tys autentiškų dokumentų, muzi -
kinių kūrinių rankraščių, nepub-
likuotų laiškų, vaizdo medžiagos, su -
sijusios su Bacevičių šeima ir lenkų
bei lietuvių kompozitorių veikla
ISCM; Berlyno menų akademijos
archyvas, teikiantis svarbios infor-

Išeivijos muzikinio paveldo tyrimams – Europos parama

Nukelta į 13 psl.

E. Steponavičiūtė, R. Stanevičiūtė-Kelmickienė, D. Petrauskaitė ir A. Valauskienė.
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,,Associated Press” pasipiktino 
A. Zuoko nuotrauka 

Vilnius (ELTA) – Šengeno viza
Baltarusijos teisingumo viceminist-
rei Alai Bodak buvo išduota, nes su-
darant ir naudojant Šengeno erdvėje
nepageidaujamų asmenų sąrašus Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalys skirtingai į
lotynišką abėcėlę perrašo kitais raš-
menimis rašomų trečiųjų valstybių
piliečių vardus.

Tokia išvada padaryta Lietuvos
ambasadoje Baltarusijoje baigtame
tyrime dėl vizos išdavimo Baltarusi-
jos teisingumo viceministrei A. Bo-
dak, kuriai taikomi ES kelionių apri-

bojimai. Užsienio reikalų ministerija
(URM) pranešė, jog per patikrinimą
Lietuvos ambasadoje taip pat nusta-
tyta, kad vizą išdavę konsuliniai pa-
reigūnai laikėsi visų formalių reika-
lavimų, tačiau buvo įvertintas ir ne-
pakankamas jų įžvalgumas bei jaut-
rių politinių klausimų žinojimas.

Europos Komisijai bus siūloma
ieškoti sprendimų, kaip patobulinti
Šengeno informacijos sistemą, pir-
miausia atkreipiant dėmesį į asmen-
vardžių perrašą ir įvedimą į duome-
nų bazę.

Baigtas tyrimas dėl vizos išdavimo 
Baltarusijos teisingumo viceministrei

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

Madridas (BNS) – Ispanijos poli-
cija suėmė chemijos studentą, įtaria-
mą planavus surengti dujų išpuolį
prieš protestuotojus, nusistačiusius
prieš popiežiaus Benedikto XVI vieš-
nagę.

Katalikų Bažnyčios vadovas į Is-
paniją atvyks šią savaitę ir dalyvaus
Madride vykstančių Pasaulinių jau-
nimo dienų renginiuose. Tuo tarpu
pontifiko viešnagei nepritariančių
visuomeninių judėjimų nariai pla-
nuoja Ispanijos sostinėje surengti
protesto eitynes. 

Kaip nurodė vienas policijos pa-
reigūnas, Madride suimtas įtariama-
sis yra organinės chemijos studentas
iš Meksikos, dalyvaujantis švietimo
mainų programoje. Pareigūnas neat-
skleidė šio studento vardo ir am-
žiaus. Pareigūnai nurodė paėmę ne-

šiojamąjį kompiuterį, išorinę atmin-
tinę ir dvi užrašų knygeles, kuriose
esama pastabų apie chemines me-
džiagas, nesusijusias su šio studento
studijuojamu dalyku.

Policijos pranešime nurodoma,
jog įtariamasis planavo prieš popie-
žiaus viešnagės priešininkus panau-
doti ,,troškinančias dujas” ir kito-
kias chemines medžiagas. Taip pat
pranešama, kad šis asmuo studijavo
Ispanijos aukščiausioje valstybinėje
tyrimo institucijoje – Nacionalinėje
tyrimų taryboje.

Organizuojant Pasaulines jauni-
mo dienas Ispanija išleido 50,5 mln.
eurų (174,4 mln. litų), neskaitant sau-
gumo priemonių kaštų, o ši kaina
sukėlė protestus šalyje, priverstoje
smarkiai susiveržti diržus dėl pašli-
jusios ekonomikos.

Varšuva (Bernardinai.lt) – Re-
gioninės geležinkelio bendrovės dar-
buotojams pradėjus parą trukusį
streiką, Lenkijoje sustojo keli tūks-
tančiai traukinių. Nepavykus su
darbdaviu susitarti dėl atlyginimų
padidinimo, regioninės geležinkelio
pervežimų bendrovės „Przevvozy Re-
gionalne” darbuotojų profsąjunga
paskelbė visuotinį streiką.  

Sustojo 2,700 traukinių, kuriais
kasdien naudojasi keli šimtai tūks-
tančių žmonių. Streiko organizato-
riai reikalauja 280 zlotų (maždaug
245 litų) pakelti algas ir konkrečių
veiksmų nuostolingai veikiančiai
bendrovei gelbėti. Streiko organiza-
toriai paskelbė atsiprašymo laišką
keleiviams, kuriame savo streiką va-

dina protestu prieš Lenkijos geležin-
kelių griovimą, dėl to kaltindami
prieš keletą metų priimtą sprendimą
regioninius pervežimus perduoti 16
vaivadijų savivaldoms, kurios nesu-
gebėjo sukurti bendrovės strategijos.

Jei šis streikas nepadės susitarti
su bendrovės valdyba, profsąjungi-
ninkai grasina jį pakartoti po sa-
vaitės – rugpjūčio 24 d. Šis streikas –
ne pirmas šią vasarą. Liepą regio-
ninių pervežimų bendrovės geležin-
keliečiai buvo paskelbę 2 valandų įs-
pėjamąjį streiką.  

„Przevvozy Regionalne” – di-
džiausia Lenkijos geležinkelio perve-
žimų bendrovė, aptarnaujanti neilgų
atstumų regioninių traukinių kelei-
vius ir pavaldi vaivadoms.

Maskva (BNS) – Rusijos minist-
ras pirmininkas Vladimir Putin pa-
smerkė naujus ekonominius apribo-
jimus Baltarusijai, kuriuos įvedė Wa-
shington, atsakydamas į prezidento
Aleksandr Lukašenka politiniams
varžovams daromą spaudimą. V. Pu-
tin taip pat pareiškė esąs tikras, kad
Minskas įveiks ekonomikos sunku-
mus, ypač jeigu palengvins galimy-
bes Rusijos verslui patekti į Baltaru-

sijos rinką.  
JAV ir Europos Sąjunga įvedė vi-

zų draudimą Baltarusijos preziden-
tui ir kai kuriems jo pavaldiniams po
2010 m. gruodį vykusių rinkimų, pa-
sibaigusių A. Lukašenka perrinkimu
ir didelio masto suėmimais bei įkali-
nimo terminais jo varžovams. Balta-
rusija pagrasino Amerikai, kad im-
sis atsakomųjų priemonių.

Suimtas išpuolį prieš popiežiaus viešnagės
priešininkus planavęs studentas

Tibeto dvasinis vadovas prašė 
Baltijos šalių paramos 

Lenkijoje dėl streiko sustojo 
tūkstančiai traukinių

Vilnius (ELTA) – Artėjant 2012
metų Londono vasaros olimpinėms
žaidynėms, olimpinė partnerė bend-
rovė ,,Samsung” kartu su Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK)
skelbia olimpinio deglo nešėjų at-
ranką Lietuvoje. Kiekvienas šalies
gyventojas gali pasiūlyti žmogų, ku-
ris yra vertas atstovauti Lietuvai
olimpinės ugnies kelionėje.

Rugsėjo 22 d. bus atrinkta 20 fi-
nalininkų, iš kurių po balsavimo in-
ternete paaiškės du asmenys, kitais
metais dalyvausiantys olimpinio
deglo nešimo estafetėje. Olimpinis
deglas bus nešamas kitų metų gegu-
žės 18–liepos 27 d. Didžiojoje Britani-
joje. Siūlant kandidatus, turi būti aiš-
kiai nurodoma, kodėl pasirinktas

žmogus galėtų tapti olimpinio deglo
nešėju. Visi siūlymai bus vertinami
komisijos, kurią sudaro LTOK ir
,,Samsung” atstovai. 

,,Olimpinio deglo estafetei gali
būti pasiūlytas kiekvienas, kuris
nuoširdžiai dirba ir kurio veikla su-
teikia naudos bendruomenei’, – sakė
oficialus bendrovės ,,Samsung” olim-
pinių žaidynių ambasadorius Lietu-
voje Robertas Javtokas. Jis olimpinio
deglo nešimo estafetei pasiūlė 15-me-
tį krepšininką Antaną Krimelį, kuris
neseniai Trabzone (Turkija) su šalies
rinktine tapo Europos jaunimo olim-
pinio festivalio čempionu.

Olimpinės ugnies kelionė į Lon-
doną bus ketvirtoji, kurioje dalyvaus
Lietuvos atstovai. 

Lietuviai vėl galės nešti olimpinį deglą

Londono policija pateikė kaltinimus dėl riaušių 
Londonas (BNS) – Londono poli-

cija nurodė pateikusi kaltinimus
daugiau nei tūkstančiui asmenų dėl
praeitą savaitę Didžiosios Britanijos
sostinę sukrėtusių riaušių, tačiau
perspėjo, jog daugiau žmonių bus pa-
traukti atsakomybėn, kai pareigūnai
peržiūrės filmuotą medžiagą, kurios
bendra trukmė – apie 20,000 valandų.

Londone kaltinimai dėl įvairių
neleistinų veikų pateikti iš viso 1,005

asmenims, dėl šių neramumų sosti-
nėje suimti 1,733 žmonės. Tuo tarpu
visoje šalyje prieš teismą stojo jau
apie 1,179 įtariamus riaušininkus.
Daugelį įtariamųjų atpažino visuo-
menės nariai, įskaitant pačių smur-
tautojų artimuosius, kai policija pa-
viešino stebėjimo kamerų įrašus, ku-
riuose matoma, kaip plėšiamos par-
duotuvės London, Manchester, Bir-
mingham ir kituose miestuose.

Vilnius (BNS) – Amerikiečių
naujienų agentūra ,,The Associated
Press” pranešė pašalinusi iš savo ar-
chyvo neoriginalią sumontuotą nuo-
trauką, kurioje matyti per automobi-
lį važiuojančiame šarvuotyje sėdin-
tis Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Toks žingsnis žengtas po to, kai
Vilniaus savivaldybė pripažino, kad
iš nuotraukos ištrinti kiti du žmonės,
sėdėję šarvuotyje – žiniasklaidos
priemonėms pateiktoje nuotraukoje
yra tik A. Zuokas, nors vaizdo siužete
matyti, kad šarvuotyje yra trys as-
menys.

,,Visiškai nepriimtina pateikti
‘Photoshop’ redaguotas nuotraukas
žiniasklaidos bendrovėms, nes tai
kenkia mūsų patikimumui ir klaidi-
na skaitytojus”, – pareiškė ,,The As-
sociated Press” fotografijos direkto-
rius Santiago Lyon. 

Naujienų agentūra pabrėžė, kad
ji nepriima pakeistų nuotraukų. Šiuo
atveju mero komanda nepranešė, kad
nuotrauka buvo pakeista. Ji pašalin-

ta iš naujienų agentūros sistemų ir
archyvų. A. Zuoko atstovė sakė, kad
Švedijos prodiuseriai Mackan Ed-
lund ir Erik Estrand ištrinti, kad bū-
tų atkreiptas dėmesys į nelegalaus
automobilių statymo problemą be pa-
šalinių žmonių nuotraukoje. Inter-
nete žaibišku greičiu išpopuliarėjęs
vaizdo įrašas nufilmuotas Švedijos
televizijos pramoginės laidos.

V. Putin pasmerkė JAV apribojimus Baltarusijai

Talinas (BNS) – Tibeto dvasinis
vadovas Dalai Lama, Taline susitikęs
su Baltijos šalių parlamentarais, sa-
kė besitikintis šių šalių paramos Ti-
betui. Anot jo, tų valstybių, kurios
buvo patyrusios okupaciją, tarp jų –
Baltijos šalių, parama šiam Kinijai
priklausančiam regionui ypač reikš-
minga.

Dalai Lama teigė labiausiai tokią
paramą jutęs per ankstesnius apsi-
lankymus čia, vykusius prieš 20 me-
tų, Baltijos kraštams išsilaisvinus iš
Sovietų Sąjungos.

Tibeto dvasinis vadovas susitiki-
mo metu sulaukė Latvijos Tibeto rė-
mėjų kvietimo apsilankyti ir šioje
kaimyninėje šalyje. Tuo metu Lietu-
vos parlamentarai sako abejojantys,
ar aukšti Lietuvos pareigūnai šiuo
metu yra pasirengę priimti Dalai La-
mą, tad kvietimo atvykti į Lietuvą jis
kol kas neišgirdo. Dalai Lama taip
pat sakė kalbą Talino centrinėje Lais-
vės aikštėje. Jos pasiklausyti atvyko
ir kelios dešimtys žmonių iš Lietu-
vos. Dalai Lama Estijoje, kaip ir Lie-
tuvoje, jau lankėsi du kartus. 

Organizatorių archyvo nuotr. iš Delfi.lt
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Liepos mėnesį vėl augo iš Rusi-
jos importuojamų gamtinių dujų kai-
na Lietuvai. Šilumos tiekimo įmonės
už dujas liepą mokėjo 73 litais dau-
giau nei birželį. Per tris pastaruosius
mėnesius dujų kaina pakilo net 239
litais – per 40 proc. daugiau, nei dujos
brango per visus 2010 m. Pastaruo-
sius septynerius metus šilumos ener-
gijos kaina Lietuvoje augo išimtinai
dėl gamtinių dujų brangimo, kitos ši-
lumos tiekimo sąnaudos nekito arba
mažėjo. Esant tokiai padėčiai, žino-
vai ragina kuo skubiau rūpintis gam-
tinių dujų keitimu vietiniu biokuru,
kuris išlieka daugiau nei dukart pi-
gesnis už dujas. 

***
Lietuvos gyventojų išlaidos ne-

kompensuojamiesiems vaistams ir
maisto papildams nuolat auga. Tam
paranki ir įžūli jų reklama. Pasta-
ruoju metu ji užkariauja ir poliklini-
kų erdves, kurių niekas nekontro-
liuoja, tad patikliam vartotojui gali-
ma brukti bet ką. Reklamą platinan-
čios bendrovės už paslaugą gauna ne-
mažus pinigus, bet atsakomybė už
reklamos pažeidimus tenka ne jos
skleidėjui, o reklamuojamo vaistinio
preparato gamintojui. Visuomenės
apklausa atskleidė, kad maisto papil-
dus nuolat vartoja 40 proc. Lietuvos
gyventojų. 2005 m. Lietuvos gyvento-
jai vaistams ir maisto papildams iš-
leido beveik 940 mln. litų, o 2008 m.
skyrė jau apie 1,4 mlrd. litų. 

***
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. 

Statistikos departamentas pa-
skelbė, kad pernai žemiau skurdo ri-
bos gyveno jau net 20,2 proc. gyvento-
jų. Būtų buvę dar daugiau, jei ne
įmantri skurdo ribos nustatymo me-
todika ir jei būtų paimtas tikslus, o
ne didesnis visų gyventojų skaičius.
Kadangi žmonių pajamos stipriai
mažėjo, tad ir jų pajamų vidurkis bei
skurdo riba išėjo daug mažesnė. La-
biausiai padidėjo skurstančių dar-
bingo amžiaus (18–64 metų) žmonių,
tačiau pats baisiausias skaičius yra
parodantis pernykštį skurdo rizikos
gylį – net 32,6 proc. Tai reiškia, kad
žemiau skurdo rizikos ribos esančių
asmenų gaunamos pajamos buvo vi-
dutiniškai 32,6 proc. mažesnės už
skurdo rizikos ribą. 

***
Kas antrame kompiuteryje Lie-

tuvoje įdiegta nelegali programinė
įranga. Piratavimo lygis mūsų šalyje
pranoksta pasaulio vidurkį. Parda-
vėjai teisinasi, kad žmonės neįpirktų
kompiuterių, jei juose būtų įdiegtos
kur kas brangesnės legalios progra-
mos. Praėjusiais metais Lietuvoje ne-
teisėtai naudojamos kompiuterių
programinės įrangos vertė išaugo
22,6 proc. – nuo 31 mln. iki 38 mln.
JAV dol. Per 2011 m. Lietuvoje polici-
ja atliko per 20 tyrimų, kurių metu
patikrino įmones, platinančias ir
naudojančias neteisėtas kompiuterių
programas.  

***
„Žalgirio” arenos patikimumą

patvirtino valstybinė komisija, nuo-
dugniai tikrinusi kiekvieną arenos
detalę, po kaulelį išnarsčiusi deta-
liuosius planus ir brėžinius. Iškil-
mingas „Žalgirio” arenos atidarymas
ir pirmosios draugiškos krepšinio
rungtynės Lietuva–Ispanija arenoje
vyks rugpjūčio 18 d.

Jungtinių Valstijų prezidentas
Barack Obama pažadėjo, kad kitą
mėnesį atskleis ,,labai konkretų” pla-
ną, kuris padės atgaivinti silpnėjan-
čią šalies ekonomiką. B. Obama tei-
gė, kad planą pasiūlys rugsėjį, kai
Kongresas susirinks po atostogų.
Pastaruoju metu respublikonai ar-
šiai kaltina B. Obama dėl susilpnėju-
sios JAV ekonomikos. Manoma, kad
kitais metais rinkdami prezidentą
JAV rinkėjai didžiausią dėmesį
kreips į nedarbą, kuris šiuo metu sie-
kia šiek tiek dagiau nei 9 proc.

***
Antrą šių metų ketvirtį Vokieti-

jos ekonomikos augimas smarkiai
sulėtėjo ir buvo kur kas prastesnis,
nei tikėtasi. Ekonomika balandžio–
birželio mėn. Vokietijoje paaugo tik
0,1 proc. Iki šiol būtent Vokietija tem-
pė eurozonos ekonomikos atsigavi-
mą. Skaičiai, rodantys sulėtėjusį au-
gimą, toliau kels klausimų dėl euro-
zonos ekonomikos stiprumo. 

***
Italijos ministrų kabinetas prita-

rė pasiūlytoms taupymo priemo-
nėms, kuriomis siekiama įveikti fi-
nansų krizę. Numatytomis priemo-
nėmis tikimasi į Italijos iždą sutau-
pyti 20 mlrd. eurų 2012 m. ir 25 mlrd.
2013 m. Turėti biudžetą be deficito ti-
kimasi jau 2013 m., o ne metais vė-
liau, kaip planuota anksčiau. Numa-
toma sumažinti biudžeto išlaidas,
taip pat papildyti iždą, įvedant nau-
jus mokesčius. Dvejiems metams bus
įvestas papildomas pajamų mokestis
pasiturintiems italams. Šios priemo-
nės buvo priimtos išaugus susirūpi-
nimui dėl galimo Italijos nemokumo.
Šiuo metu valstybės skola sudaro 120
proc. BVP, o tai vienas didžiausių ro-
diklių ES.

***
Interneto milžinė ,,Google” už

12,5 mlrd. JAV dol. įsigis bendrovę
,,Motorola Mobility”. Tikimasi, kad
sandoris bus baigtas iki šių metų pa-
baigos arba 2012 m. pradžioje. Viena
,,Motorola Mobility” akcija ,,Google”
kainuos 40 dol. Tai 63 proc. daugiau
už rinkos kainą. Šiais metais ,,Moto-
rola” buvo padalinta į dvi atskiras
bendroves. Iki tol ,,Motorola Mobili-
ty” veikė kaip ,,Motorola Inc.” pada-
linys. ,,Motorola Mobility” kuria ir
gamina mobiliuosius telefonus, tuo
tarpu ,,Motorola Solutions” apima
platesnes technologijas vartotojams
ir valdžios įstaigoms. Po pranešimo
apie sandorį ,,Motorola Mobility” ak-
cijų vertė išaugo 56 proc., iki 38,13
JAV dol. už akciją. 

***
Garsus amerikiečių investuoto-

jas, fondo ,,Berkshire Hathaway” va-
dovas milijardierius Warren Buffett
teigia, kad didžiules pajamas gau-
nantys amerikiečiai turėtų mokėti
didesnius mokesčius. Anot V. Buffett,
mokesčius reikia padidinti mažiau-
siai 1 mln. JAV dol. per metus uždir-
bantiems amerikiečiams. Rinkimų
kampaniją tęsiantis JAV prezidentas
B. Obama vienoje iš savo kalbų at-
kreipė dėmesį į V. Buffett teiginius.
JAV prezidentas jau seniai ragina di-
dinti mokesčius turtuoliams.

Baltarusijos ministras pirmi-
ninkas pareiškė, kad nauji JAV apri-
bojimai valstybės valdomoms Balta-
rusijos įmonėms yra ,,agresijos
veiksmas” ir smūgis ryšių su Rusija
turinčioms įmonėms. JAV pradėjo
taikyti apribojimus keturioms įmo-
nėms, kurias valdo su prezidentu
Aleksandr Lukašenka susijusi bend-
rovė. JAV Baltarusijai taiko apribo-
jimus dėl vyriausybės elgesio su poli-
tine opozicija. 

***
Kinijos Kunmingo miesto val-

džia aptiko 22 parduotuves, kurios
nelegaliai naudojo ,,Apple” prekės
ženklą. Kinijos valdžia susidomėjo
netikromis firminėmis ,,Apple” par-
duotuvėmis, kai Kunmingo mieste
gyvenantis JAV pilietis papasakojo
savo tinklaraštyje apie apsilankymą
tokioje parduotuvėje. Amerikiečio ži-
nutė sukėlė audringą reakciją inter-
nete, dėl ko Kinijos valdžia buvo pri-
versta pradėti tyrimą. Visų netikrų
parduotuvių darbuotojai manė, kad
dirba tikroje ,,Apple” parduotuvėje.
Kol kas neaišku, ar netikrosiose par-
duotuvėse buvo parduodami tikri
,,Apple” gaminiai, ar prekės taip pat
buvo klastotė. 

***
Pasaulinės rinkos atsidūrė „nau-

joje pavojingoje zonoje”, įspėjo Pa-
saulio banko prezidentas Robert
Zoellick. Jis pabrėžė, kad investuoto-
jai jau prarado pasitikėjimą kai ku-
rių svarbiausių šalių ekonomikos po-
litika. Drauge jis pridūrė, kad pasau-
linė ekonomika dabar atsigauna
„skirtingais greičiais”, o augimo ir
naujų galimybių šaltiniai yra besi-
vystančiose šalyse. Per pirmąsias
rugpjūčio savaites svarbiausi biržos
indeksai smarkiai nukrito būtent dėl
nuogąstavimų, susijusių su didžiau-
sių pasaulio ekonomikų būkle. 

***
Norvegijos energetikos bendrovė

,,Statoil” Šiaurės jūroje teigia atra-
dusi du naftos klodus, kurie gali būti
milžiniško vieno telkinio sudėtinės
dalys. Šis atradimas, jei pasitvirtins,
virs didžiausiu ,,Statoil” lobiu nuo
1980 m.  

Paskutinis ilgasis vasaros savaitga-
lis į Palangą priviliojo šimtus tūkstančių
žmonių. Į kurortą važiuojančių mašinų
virtinės ilgam užkimšo kurorto gatves.
Tris savaitgalio dienas Palanga buvo
virtusi sausakimšu kurortu, kuriame
buvo sudėtinga ne tik surasti vietą nak-
vynei, bet ir pavalgyti kavinėse. Sau-
sakimša buvo ir Palangos paplūdi-
miuose, manoma, kad kurortas su-
laukė daugiau nei 300,000 poilsiauto-
jų. Palangos valdžia sako, kad miestui
darosi sudėtinga vienam iškuopti sve-
čių šiukšles.                    Delfi.lt nuotr.

Rugpjūčio 13 d. po Palangą ratus
suko JAV vėliavomis papuošti egzotiški
automobiliai. Kurorte ketvirtą kartą
vyko tarptautinis amerikietiškų mašinų
sąskrydis ,,American Spirit 2011”. Vie-
noje vietoje pamatyti egzotiškų ir JAV
seniai nebegaminamų automobilių
progos nepraleido daugiau nei tūks-
tantis į sąskrydį atėjusių smalsuolių. Jie
ketvirtą kartą vykstančiame renginyje
išvydo 152 amerikietiškus automobi-
lius ir 5 motociklus iš Baltijos šalių, Ru-
sijos, Baltarusijos, Suomijos. Žinovų
komisija rinko gražiausią, sportiškiau-
sią ir garsiausiai veikiantį automobilį.
Didžiausią įspūdį padarė egzotiškų au-
tomobilių paradai miesto gatvėmis. 

lrytas nuotr.

Bendrovė ,,Shell” pranešė, kad po
naftos nuotėkio jai priklausančioje ga-
vybos platformoje, įsikūrusioje per 180
km nuo Škotijos pakrantės, į Šiaurės
jūrą išsiliejo apie 216 tonų naftos.
Bendrovė įsitikinusi, kad nafta iš pa-
žeisto vamzdyno nepasieks pakrantės.
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Ramunė Lapas
Raimundas Marius Lapas

Muzikinė Ravinia vasara tę sia si

Raimundas: Vasara jau eina į
pa  baigą, o jūs dar neatostogavote? Iš -
trūkite kartą kitą bent į Ravinia, kur
jau daugiau kaip šimtą metų vyks ta
muzikiniai vasaros festivaliai. Tai
pui kus, tiesiog idealus gamtos kam -
pelis Highland Park, netoli Mi chi gan
ežero, garsėjantis grožiu, šva ra, pa -
sau linio lygio muzika, ge rais resto -
ranais ir užkandinėmis (jau nekal -
bant apie nuostabius capuccino le -
dus!) bei mandagiais ir draugiškais
dar buotojais. 

Ramunė: Šio sezono naujiena –
Ravinia besisvečiuojantys garsūs še -
fai – tikri virtuvės mocartai. Lie pos
mėnesį koncertų lankytojus savo pa -
tiekalais lepino iš Napa Valley atvy -
kęs Christopher Kostov ir geriausio
Čikagos itališko restorano ,,Spiag -
gia’’ savininkas Tony Mantuano.
Rug pjūčio mėnesį estafetę perima
kiti du garsūs virėjai: Thomas Bow -

man iš Čikagos ,,iNG” (18–19 d.) bei
Rick Moonen iš Las Vegas (25–26 d.). 

Raimundas: Bilietas paviljone
ir garsaus šefo paruošta vakarienė,
ži  noma, puiku. Tačiau jeigu jūsų
pini  gi nė plonesnė, nenusiminkite –
ne ką mažesnis malonumas yra ma -
žytis piknikas gamtoje, lydimas ne -
eili nių atlikėjų koncerto. Tai prieina-
ma kiekvienam – bilietai į pievelę ne -
brangūs, tereikia atsivežti užkandžių
ir gėrimų. Net jeigu neturite automo-
bilio ar nenorite vairuoti, ir čia yra
puiki išeitis – Chicago Northwestern
keleivinis traukinys, kuris išleis jus
prie pat parko vartų (www.metra -
rail.com)

Nauji ir seni vardai

Ramunė: Vienas plius vienas vi -
suomet yra du, tačiau kai Yo-Yo Ma
atlieka Čaikovski, aritmetikos dės -
 niai negalioja, tai – penki su pliusu.
Atrodo, tiek metų žavėtasi jo gro-
jimu, tačiau maestro scenoje kaskart
atsi skleidžia naujai. Ne veltui šis ki -
nų kilmės Paryžiuje gi męs amerikie -
tis pripažįstamas vienu geriausių
mūsų laikų violončelininkų. Rugpjū -
čio 5 d. vakarą jis padovanojo gerbė-
jams dar vieną neeilinį koncertą,
kar tu su Čikagos simfoniniu orkes -
tru atlikdamas du Čaikovski kūri -
nius. Ypač sužavėjo jo ,,Andante can -
tabile b-mažor” – tokia tikslia ir tuo

pačiu žaisminga interpretacija. Ne
menkiau nuskambėjo ,,Variacijos
rokoko tema. Opus 33”. Scenoje Yo-Yo
Ma jautėsi labai natūraliai – jis spau -
dė ranką dirigentui ir pirmajam
smui kui, aistringai plojo orkestro na -
riams, glėbesčiuodamasis nuošir -
džiai vertino Maestro Conlon diriga -
vi mą. Ką ir besakyti – Menininkas iš
didžiosios raidės!

Raimundas: Stengiuosi būti ob -
jek tyvus, todėl, nors ir kaip norė čiau
dalinti pagyras į kairę ir į dešinę, ne
visada tą darau. Liepos 27 d. ne daug
žiūrovų susirinko į mecosoprano Je -
ka terina Semenčiuk koncertą. Ma -
rijos teatro Sankt Pe terburg solistė,
pastaruoju metu dai navusi ir Danijos
Karališ koje operoje, ir Los Angeles
ope roje, o praėjusį sezoną Marinos
vaidmenyje Muso rgski operoje ,,Bo -
ris Godunov” pirmą kar tą pasiro -
džiusi New York ,,Metro politan”, ne -
mažai gastroliavusi Euro po je, Šiau-
rės Amerikoje, Argentinoje, ,,Mar -
tin” scenoje pasirodė blankiai. Pir -
moje rečitalio dalyje solistei nepavy -
ko perduoti Čaikovski „Six melodies.
Opus 65” ciklo grožio – galbūt kliūtis
buvo pran cūzų kalba. Ne ką lais viau
solistė pasijuto ir atlikdama šešis šio
kompozitoriaus kūrinius rusiškai
(išskyrus „Noči bezumnyje”). Gaila,
bet ir Rachmaninov dainos antroje
dalyje liko be ryškesnės interpretaci-
jos – Semenčiuk dainavo dažnai de -
tonuodama, ,,prarydama” žodžius.
Tik bisui atlikti „Oči čiornye’’ ir se -
nas Dargomyžski romansas kiek su -
švelnino klausytojų nuomonę apie
dainininkę ir praskaidrino niūroką
vakaro nuotaiką. Plojimų užsitarna-
vo akompaniatorė Natalija Katiuko -
va, pakeitusi tą vakarą skambinti tu -
rėjusį, bet ranką susižeidusį
pianistą Craig Rutenberg. Ji ne
kartą bandė gelbėti rečitaliui
dar nesubrendusios, o gal tie -
siog ne savo repertuarą pa si -
rinkusios (skambėjo daugiausia
vyriškos dainos) Semen čiuk. 

Opera, opera, opera

Ramunė: Bet užtat buvome
pa ma loninti nuostabiu spektak-
liu po žvaigždėtu Ravinia dan -
gumi liepos 30 d. Prisipažinsiu,
važiavau šiek tiek abejinga –
daug kartų matyta opera, be to,
koncertinis varian tas... Tačiau
Puccini „Tosca” nu skam bėjo ga -
lingai. Puikūs solistai (ypač su -
žavėjo baronas Scarpia – Bryn
Terfel), o ir James Conlon, Ra -
vinia festivalio muzikinis va -
dovas, diriguodamas operas pa -
sijunta tarsi žuvis vandenyje. Ir

tą vakarą jis su ge bėjo „išgauti’’ iš
solistų viską. O tai nėra lengva – juk
nėra nei sceninių rūbų, nei dekoraci-
jų, nei butaforijos, kurie padėtų solis-
tams įsigyventi į vaidmenį. Tik
orkestras, mikrofonas ir jų pačių
vaizduotė.

Raimundas: Jei būtų leista iš -
skirti tik vieną atlikėją, tai, be abejo,
būtų Terfel. Šis Velse gimęs bosas-
baritonas dainavo Scar pia su didžiu -
le energija. Tiesiog pri trenkiančios
jo galingo balso galimybės! Tuo pačiu
stebino jo sugebėjimas sukurti vaid-
menį keliais štrichais: šelmiškais
žvilgsniais ir vienu kitu taupiu
rankos mostu jis sugebėjo nu piešti
šėtonišką policijos viršininko port -
retą. Jau septintą kartą į Ravinia at -
važiuojantis Terfel čia surengė ir
savo rečitalį. 

Ramunė: Handel ,,Orlando” taip
pat buvo maloni staigmena. Rug -
pjūčio 11 d. ,,Martin” teatre įvyko
šios gana retai atliekamos operos Ra -
vinia premjera. Koncertiniame va  ri -
ante pagrindinį Orlando vaidmenį
atlikęs Clint van der Linde – puikus
dainininkas ir aktorius. Ypatinga va -
karo staigmena buvo Julija Van Do -
ren. Susirgus Susanne Ryden, pas-
taroji atliko Dorindos vaidmenį. Ru -
sijoje gimęs sopranas nuo pat pir-
mųjų frazių užbūrė žiūrovus. Tai
jauna dainininkė, kurios karjerą no -
risi atidžiai sekti.

Nuo lengvesnio žanro – 
prie klasikinio...

Raimundas: Rugpjūčio 14 d. Ra -
vinia pirmą kartą pasirodė garsus
pianistas, dainininkas ir dainų kūrė-

jas Rufus Wainwright. Muzikų šei -
mo je gimęs (mama – kanadietė Kate
McGarrigle, tėvas – amerikietis Lou -
don Wainwright III), nuo 13 metų
kon  certuojantis popmuzikos atlikė-
jas pastaruoju metu šį bei tą pakeitė –
pra dėjo kurti operinę ir simfoninę
muziką. Jo koncertas Ravinia tai ir
atspindėjo: pirmoje dalyje Rufus su
Čikagos simfoniniu, diriguojamu
Jeffrey Kahane, atliko penkis Sha ke -
speare sonetus, kuriems muziką jis
pats sukūrė, o antroje dalyje grįžo
prie savo senojo ,,aš” – dainavo savo
balades, akompanuodamas pianinu
arba gitara. Kitų metų vasarį New
York City Opera pakvies į Rufus
Wain wright operos ,,Prima Donna”
premjerą; kūrinys jau buvo atliktas
Manchesteri ir Toronto muzikos fes-
tivaliuose.

...ir atvirkščiai

Ramunė: Na, o kalbant apie pa -
sku tiniąsias Ravinia sezono savaites,
matome atvirkštinį dalyką: rimtoji
muzika traukiasi į šalį, užleisdama
vie tą lengvesniems žanrams. Štai
rug pjūčio 18–19 d. čia bus rodomas
filmas ,,Lord of  the Rings: The Fel -
low ship of  the Ring”. ,,Oscar” laimė -
jusio Howard Shore muziką (tikrą
simfoniją!) gyvai atliks Čikagos sim-
foninis orkestras. Ekranai bus ne tik
pa viljone, bet ir parke. 

Raimundas: Viduramžių Pran -
cū zijos miestai Perpignan, Montpel -
lier ir Arles – ne tik romėnų amfi te -
atrų ir akviadukų, dailininkų Ce -
zanne, Van Gogh bei Gauguin namai.
Šis regionas žinomas ir kaip ,,Gipsy
Kings” valdos. Tai – unikalus muziki-
nis ansamblis, žiūrovų mylimas ir

pačioje Prancūzijoje, ir karštojo-
je Brazilijoje, ir egzotiškoje Ki -
ni joje, ir kaimyninėje Texas val-
stijoje. Šie vyrukai ne muzi -
kuoja – jie leidžia savo sieloms
prabilti tėvų, senelių, pro sene -
lių garsais. Rugpjūčio 25 d. Ra -
vinia dar sykį karštais plojimais
pasitiks šauniąją šeimą iš Pran -
cūzijos!

Ramunė: Rugpjūčio 26 d. čia
vėl koncertuos legendinis es -
trados dai ni ninkas Tony Ben -
nett, šiemet šven čiantis savo 85-
metį. Rugpjūčio 27–28 d. po 39
metų (!) pertraukos į Ravinia su -
grįžta legendinė roko grupė ,,Chi -
cago”. Rugsėjo 4 d. – Carrie Un -
der  wood koncertas. Tad jeigu šie -
met dar nebuvote šiame festivaly-
je, turite puikių progų atsi-
griebti. Plačiau apie koncertus
sužinosite apsilankę Ra vinia sve -
tainėje www.ravinia.org

Žvaigždėtas�rugpjūčio�dangus

Galingasis bosas-baritonas Bryn TerfelRufus Wainwright Ravinia scenoje interpretuoja Shakespeare. P. Gipson nuotr.

Menininkas iš didžiosios raidės – 
violončelininkas Yo-Yo Ma.

Šio Ravinia sezono atradimas – 
sopranas Julija Van Doren.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ,�pūSLĖS,�pROSTATOS�
gYDYMAS�bEI�CHIRURgIjA

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

630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOgAS�–�ŠIRDIES��LIgOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIgŲ�gYDYTOjAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIgOS�–�CHIRURgIjA
219�N.�Hammes�Avenue

joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�gYDYTOjAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�gYDYTOjA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�gYDYMO�SpECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Karališku laivu 
Viduržemio jūra!

STASė E. SEMėnIEnė
Nr. 16

Tiktai būdami Neapolio mies te
gavome jos, pagaliau, paragauti. Ak,
ir koks tai buvo skanumėlis! Ga lėjai
liežuvį praryti ją bevalgydamas, net
ne būdamas joks picos mėgėjas. Tuo -
met atskleidė mums picos „pas lap tį”
ir savotiškai masinančią jos istoriją.
Pasirodo, Neapolis yra tikroji gimi-
mo vieta ,,Pizza Margherita”, kuri
tra diciškai yra gaminama su itališku
mozzarella sūriu, pomodoro (pomi-
doru) ir žaliu smulkučių (basil) (mū -
sų visažinanti rašytoja Danutė Bra -
zy tė-Bindokienė vadindavo„bazili-
ka”) lapelių prieskoniu, pagarbiai at -
kartojant raudona, balta ir žalia – Ita -
lijos valstybės vėliavos spalvas. Toji
pi ca buvo pavadinta ,,Marga ritos”
vardu, kai ji buvo paduota karalienei
Margherita, pastarajai apsilankius
Neapolio mieste. „La vera piz za” (tik -
ra arba teisinga pica) yra kepama
mal komis kūrenamoje krosnyje.

Kol bus beždžionės, bus ir britai!

Priplaukę Gibraltaro sąsiaurį
bei uolėtą pusiasalį, britų užjūrio te -
rito riją, Didžiosios  Britanijos kolo -
ni ją, pasijutome tarsi ne pačioje
Euro poje esą. Viskas atrodė kitaip.

Tai nedidelė „karališkoji žemė”,
vos tiktai dviejų kvadratinių mylių.
Nepasižymi nei gyventojų gausumu,
vargu ar bent daugiau nei apie 28,000
ten gyvena. Net ir patį pavadinimą
su trumpino, didesnę dalį nukirpda-
mi, palikdami vien trečdalį šnekamo-
sios kalbos posakio „Gib” arba tie -
siog „The Rock” (Uola, Ak muo).

Iš laivo pėstute nukulniavus per
miestą prie Akmens, vieliniu vago -
nėliu (talpinančiu gal 40 ar 50 turis -
tų) užtempė mus visus į pat „Gib”
viršų. Pirmiausia smalsumą numal -
ši nome iš anksto lauktu vaizdo įdo-
mumu. O jis nebuvo kasdieninis... Iš
aukštumos – 1,396 pėdų – žvelgiant
žemyn atrodė tartum apačioje tysojo
patiestas spalvotas žemėlapis: štai
ten tūno oro uostas, o netoliese ir
uos tas su mūsų laikina karališka
buveine „Queen Mary 2”, įvairūs pa -
statai, kai kurie britiško stiliaus, jud -
rus miesto judėjimas, it skruzdėly-
nas. Akys glostė tolimesnius tolius
iki pat horizonto. Ar galima buvo ti -
kėti „stebuklu”? Ogi mes tikrai ma tė -
me tolumoje kitą žemyną – Afriką su
prasišovusiu Atlas  kalnu, Ispaniją ir
Maroką (Moraco)! Žavėjo žalsvai
mels  va Viduržemio jūra, žaidžian -
 čiuo se saulės spinduliuose kaitalio-
janti savo spalvą, it kokia pai ka tuš -
čiagarbė koketė. Dangiškasis Archi -
tek tas nepašykštėjo paberti pa sau -
lyje meno ir grožio!

Keista, kaip aukštos civilizacijos
bei gilios kultūros tautos nariai aklai
tiki prietarais ir stipriai, tiesiog įsi -
kandę jų laikosi. XVIII a.  iš Afrikos
kažkokiu būdu atsibastė čia beždžio -
nės. Dabar tų laukinių gyvū nų yra
apie 250 ar 260(?) Šios dabarti nės
„gar senybės” laisvėje yra vienintelės
Europoje, neskaitant zoologijos sodų.
Kažkas kažkada metė neapgalvotą
posakį „Kol bus beždžionės, tol čia
laikysis ir britų valdžia”! Na, ir
paleista mintis stropiai vykdoma.
Laukinu kės po britų globos sparnu

yra pui kiai prižiūrimos, maitina -
mos, lepina mos... O jos virto miklio -
mis akiplė šiškomis vargšėmis. Tai
be ma tant patys savo akimis įsitiki-
nome. Net trejetas jų „pavaišino”
mus cirko spektakliu. Vienai turistei
išėjus iš dovanų krautuvės su bulvių
trašku čių (potato chips) maišeliu,
įgu dus savo „amate” nedorėlė žaibo
greitumu šoko jai ant peties, griebė
maišelį ir dingo kaip dūmas... Kitas
dvi ma tėme, kaip viena jų užšokus
ant tu ris tės kuprinės, kabančios ant
nugaros, mėgino ją atidaryti. Tik pa -
starosios vyras begėdę sugedėlę nu -
vi jo šalin. O trečioji, turistei atsida -
rius rankinu ką ir kažko beieškant,
tuč tuojau prisistatė būti „pagalbi -
ninke” ir padėti jai krapštytis jame...
Visa tai vis tiek dėjosi, nepaisant par-
davėjo perspėjimo nesinešti maisto
laukan. O kiti  pareigūnai patarė ma -
tant beždžiones kalenant dantimis,
visiškai pasi trauk ti nuo jų, nepai -
sant, kaip ir pa tiktų jų pernelyg didis
draugiškumas.

Šie nuotykiai gyvai priminė, kai
jaunystėje Londone, Anglijoje, lan -
kantis  Tower of  London, gidė at -
sklei dė kitą prietarą, griežtai lai -
komą tik rove.

Londono tvirtovės legenda

Tuomet, pasak vadovės Jane, To -
wer of  London (TOL) (grupė pastatų,
kur šimtmečiais buvo kalėjimas,
skirtas aukštos padėties asme nims;
tvir tovė ir karališkoji buveinė, dabar
nau dojami kaip ginklų san dėlis, ku -
riame laikomos Didžiosios Bri tanijos
karalystės brangenybės – aibė karū -
nų su brangakmeniais, įvai riau si pa -
puoša lai ir pan.) byloja šiur pius isto -
rinius įvykius. Štai XVI šimtmetyje
TOL pi lies kieme Angli jos karaliaus
Henry VIII valia bei ga lia buvo nu -
kirstos galvos dviem (An ne Boleyn –
antrai ir Catherin Howard – ketvir-
tai) iš jo  šešių žmo nų. Trečioji pa -
gimdė liguis tą sūnų ir netrukus pati
mirė, su penktąja išsi skyrė, o šeštoji
pragy veno jį patį, jam mirus 56 m.
amžiaus. Anne Boleyn palikta 3 metų
dukrelė Elizabeth po 22 m. atgavo tėvo
sostą ir labai sėkmingai valdė Ang liją
45 metus. Tas isto rijos laikotarpis va -
di namas „Eli za bethan Age” ir yra ži -
no mas kaip literatūros suklestėjimo,
ko lonizacijos bei jūrų karalystės ga -
lybės laikas. Visas tas am žius laiko-
mas vienu di dingiausiu Ang lijos isto -
ri joje! Eli za beth buvo ir asmeniškai
labai populiari. Ji liko visam gyve ni -
mui nete kėjusi – viengungė, nors tu -
rėjo aibes gerbėjų bei daug malonių
mylimų asmenų. Eli zabeth buvo va di -
nama „Virgin Queen”.

O va, prieš daug šimtmečių ėjo
garsas nuo pat Škotijos skersai
Thames upės apie varnus – krank -
lius (nepainioti su varna, angliškai
„crow”, bet varnas, angl. „raven”),
api pintus legendos bei mitų. Varnai
TOL istorijoje vaidina itin svar bų
vaid menį. Legenda apie krank lius
sako, jeigu jie nebe kranksės TOL
bokšto pastogėje, didysis baltas bokš-
tas subyrės, ir baisi nelaimė apims
visą Angliją.

Bus daugiau.

macijos tyrinėjant V. Jakubėno kūry-
binio formavimosi laikotarpį, jo
ryšius su mokytojo F. Schreker aplin-
ka ir ISCM Berlyno padaliniu; Pra -
hos muzikos muziejus, saugantis
J. Ka čins ko studijų metų rankraščius
ir laiškus su čekų muzikais.

Šių metų spalio mėnesį man teks
dar kartelį apsilankyti JAV ir nuo-
dugniau ištyrinėti Putnam „ALK’o -
je” sukauptą medžiagą, susijusią su
lietuvių emigrantų muzikine veikla,
taip pat padirbėti J. Žilevi čiaus-J.
Kreivėno archyve, kur liko nemažai
ankstesniais kartais neper žiūrėtų
dokumentų, ir, kaip projekto vadovei,
prižiūrėti visus mokslinius darbus
bei su jo viešinimu susijusią veiklą. 

Projekte jau darbuojasi Klaipė -
dos universiteto bibliotekos Retų do -
kumentų, kolekcijų ir rankraščių
skyriaus vedėja Emilija Steponavi -
čiūtė, išgarsėjusi kaip pavyzdinga dr.
Kazio Pemkaus bibliotekos-archyvo
tvarkytoja ir vedėja. Ji registruoja iš -
eivijos periodinėje spaudoje išspaus-
dintus straipsnius muzikinėmis te -
ma tikomis, kad ateityje dar būtų ga -
li ma ne kartą jais remtis, tyrinėjant
egzodo muziką. Už garso įrašų tyri -
mą yra atsakinga Klaipėdos univer-
siteto Menų fakulteto Fonotekos ir
gar so įrašų laboratorijos vedėja Auk -
sė Valauskienė, kuri sistemina duo -
menis apie lietuviškas plokšteles iš -
ei vijoje, nustatinėja jų saugojimo
vietas, geriausiai išsilaikiusias senas
plokšteles perkelia į skaitmeninę
laik menų (CD), kad įrašus būtų gali-
ma naudoti mokslinėms ir pedago -
ginėms reikmėms. 

Visos šios medžiagos pagrindu
bus atliktos chronologinės, sistemi -
nės ir lyginamosios analizės, pareng-
tas XX a. lietuvių muzikų migracijos
kalendorius ir žemėlapis, nustatyta
lietuvių egzodo muzikinio gyvenimo
tipologija. Informacinė medžiaga bus
patalpinta internetiniame tinklala -
pyje „XX a. lietuvių muzikinė kul -
tūra ir migraciniai procesai”, kuris
veiks kaip Klaipėdos universiteto
bibliote kos atviros prieigos duomenų
bazė, o moksliniai vertinimai bus pa -
viešinti 8 straipsniuose, 8 konferenci-
jų prane šimuose ir 2 monografijose.
Šių metų gegužės mėnesį prasidėju-
sio ir ket verius metus truksiančio
pro jekto rezultatai prisidės prie mu -
zi kolo ginių tyrimų infrastruktūros
plėtros, įgalins kaupti, puoselėti ir
tyrinėti po pasaulį išblaškytą mūsų
tautos kultū rinį paveldą. 

Todėl norėčiau kreiptis į pokario
metais Amerikon atvykusius lietu-
vius, turinčius savo asmeniniuose ar -
chyvuose kokios nors vertingos me -
džiagos, susijusios su muzikiniu gy -
ve nimu (koncertines programėles,
afišas, bukletus, nuotraukas, garso
įra šus), ar galinčius pasidalinti savo
prisiminimais, spalio mėnesį kreip-
tis į mane per laikraštį „Draugas” ar -
ba rašyti tiesiai į Klaipėdos univer-
sitetą (K. Donelaičio g. 4, Menų fakul-
tetas, Klaipėda, LT-92144). Kiekvieno
Jūsų indėlis padės praturtinti lietu-
vių muzikos istoriją abiejose Atlanto
pusėse.

Prof. dr. Danutė Petrauskaitė –
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
Muzikologijos instituto direktorė.

Išeivijos muzikinio paveldo tyrimas
Atkelta iš 9 psl.

I can show you how to
get a high % yield on
your money today.
Take con trol of your
IRA, Pen sion Plan, Sa -
vings, CD’s and invest
these monies in Pri -
vate Mortgage Loans.

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

These loans are se cured
by a 1st mort gage with
low loan to value (LTV)
ratios of 70% or less.
Increase the yield on the
same mo ney you’re in -
vesting now and see
what happens! 

BUILD WEALTH IN A HURRY!



ANTANAS SEIBUTIS

Rugpjūčio 6-ąją Biržuose vyku-
sios miesto šventės metu Bir -
žų pilies rūmų salėje oficialių

iškilmių metu buvo pagerbti nau-
jieji Biržų miesto Garbės piliečiai

arba jų artimieji. Šių metų vasario
19-ąją tokie vardai su teikti ketu -
riems – monsinjorui Ka zimierui
Vasiliauskui (po mirties) (1922–
2001), Sibiro kaliniui ir tremtiniui,
Vilniaus arkikatedros kle bonui, Vil -
niaus miesto Garbės pilie čiui.

Po mirties garbingo vardo nusi -
pelnė ir poetas, „Pavasario poezi-
jos’’, Jotvingių, Nacionalinės kultū -

ros ir meno premijų laureatas Jonas
Striel kūnas (1939–2010). 

Už ilgametę labdaringą veiklą,
už pagalbą Lietuvos ligoninėms ir
vaikų namams, už pagalbą Lietuvos
val džios institucijoms Biržų miesto
Gar bės vardo nusipelnė ir Vokie ti -
joje gyvenantis verslininkas Alek -
san dras Zeltinis.

Biržų Garbės piliečiu tapo ir ga -
liūnų sporto atstovas, garsinantis
Biržus, Vilnių ir Lietuvą visame pa -
saulyje, 6 kartus Arnold Schwar ze -
negger turnyro JAV nugalėtojas,
daugkartinis pasaulio ir Europos
čempionas bei rekordininkas Žydrū -
nas Savickas.

Birželio 30-ąją garbingas vardas
suteiktas ir New York JAV gyvenan -
čiam kinematografininkui, poetui,
gimtųjų „Semeniškių idilių” auto-
riui, daugelio avangardinio kino fes-
tivalių laureato, Kansas (JAV) ir
Vytauto Didžiojo universitetų gar-
bės daktarui Jonui Mekui.

Pats „jauniausias” Biržų miesto
Garbės pilietis – liepos 28-ąją tokį
vardą gavęs skulptorius, ilgametis
Vilniaus dailės instituto dėstytojas,
humanitarinių mokslų daktaras,
profesorius, Jonavos Garbės pilietis
Konstantinas Bogdanas.
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Aldona Panka, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė laikraščio prenume-
ratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkoja

Dr. Petras Avižonis, gyvenantis Park City, UT, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Roman ir Donna Vanagūnas, gyvenantys Winfield, IL, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Tariame nuošir-
dų ačiū.

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

IRENA KRIAUČELIŪNIENĖ

2011m. rugpjūčio 6 d. Bro niaus
Nai nio šeima ir draugai su -

sirinko į Šv. Kazimiero kapines prie a.
a. Bro nės Nai nienės paminklo, kurį su
tinkama mal da pašventino kun. Anta -
nas Sau lai tis, SJ.

Paminklo granite – dukters Lai -
mos ir anū kės kūrinys – didelė tulpė
ir ma žas paukštelis.  A. a. B. Nainie -
nė buvo gabi piešimui. „Dabar, būda -
ma Aukš tybėse prie Dievo kojų, ji bus
paten kinta kūriniu”, – sakė duk ra
Lai   ma.

Iškilmės baigėsi Dievo Mo tinos
Ma  rijos palaimos visiems prašymu
ir giesmės „Marija, Marija” giedoji -
mu.

Pavandeniui nuplauks gyvenimas,
Pavandeniui ir mes...
O kas įspės, į kokį krantą 
kuri vilnis išmes?

(Gražina Tulauskaitė)

A. a. Bronė per anksti nuplaukė į
Amžinos ramybės namus, palikusi
nu  mylėtą šeimą, planuotus darbus,
ku riuos skyrė žmogui. Mes a. a. Bro -
nę pažinojome kaip talentingą mote -
rį. Kalbėti apie savo gyvenimą ji ne -
mėgo. Žinojome, kad anksti mirus jos
tė vui, motina augino penkias dukte -
ris. Bronės švelni siela subrendo mo -
te riškoje aplinkoje – čia ji išmoko
my  lė ti ir buvo mylima. Kad ir jaunat -
viš kai švie tė jos veidas, bet dažnai
jos akis vil gė ašaros. Galvojo ji apie
Lie tuvoje pa  liktus gimines ir savo
šeimą.

Matėme ją skubančią, bėgančią
ar su kuo kalbančią. Šiais laikais
mums visiems trūksta laiko, tačiau
savo brangioms dukterims Laimai ir
Rūtai Bronė laiko visada rasdavo. Jas
išauklėjo meilės tautai ir jos kalbai
dvasia. Jos meilės ugnelę jautė ir vy -
ras Bronius, du anūkai bei žentai V.
Garbonkus ir K. Sušinskas.

Šeimoje a. a. Bronė visada jautė
vyro Broniaus dvasinę paramą. Abu
buvo vienos širdies  junginys – susie -
ti protu ir meile. Jei kartais vyras
pert raukdavo Bronės ilgą pokalbį su
duk romis: „Bronele, ar tau nepabodo
kal bėti?”, jos atsakymas būdavo: „Tė -
veli, vaikas tai bankas – kiek įdė si,
tiek išimsi. Ir su palūkanomis!” Jos
žo džiai pasitvirtino.

Dažnai, skubėdama į „darbą” Pa -
saulio lietuvių centre, sustodavo baž -
nyčioje maldai – su Dievo raktu atra -

kindavo duris dienos darbui, o vaka -
re užrakindavo nežinomam rytojui.

Įsteigus Pasaulio lietuvių centrą,
Bronė, Alė Karaliūnienė, Irena Kaz -
lauskienė ir keletas vyrų susibūrė į
Kultūrinių  renginių komitetą. Komi -
te te dirbo 40–50 asmenų. Kartu su ko -
miteto nariais a. a. Bronė puo selėjo
lietuviškus papročius, stengėsi išlai -
kyti mūsų tautos tradicijas, organi-
zavo kultūrinius ren ginius, skirtus
PLC paremti. Pirma sis renginys įvy -
ko 1990 metais. Cent ro sodelyje pir -
mą kartą buvo pakelta trispalvė vė -
lia  va. Su džiaugsmo aša romis akyse
giedojome himną, tikėdami laisva
Lie t uva.

B. Nainienės pastangomis PLC
so delyje pastatyta skulptūra „Parti -
zano motina” (skulptorius Ramojus
Mo  zo liauskas).

Darniai dirbantis Kultūros ko -
mi  tetas Centro iždą papil dė 50,000 do -
 le rių.

2000 m. PLC buvo surengtas B.
Nai  nie nės pagerbimas. Dėkodama už
dėmesį jos asmeniui, ji kalbėjo: „Gy -
venime mane lydėjo Dievas, šei ma ir
draugai. Aš visiems dėkinga. Ne kar -
tą mūsų gyvenimą užtemdo debesys,
įduria aštrūs rožių dygliai. Kas nors
mus turi jungti šioje žemėje. Būkime
vieningi, jei ne darbais, tai žodžiais –
rytojus nežinomas.” Su pasitikėjimu
ji žengė duobėtu gyvenimo keliu,
nepra rasdama pu   siaus vyros. 

Mes dėkingi Tau, Brone, už vis -
ką, ką Tu mums davei. Baigti noriu
poeto  Santvaro žodžiais:

Per vieną tamsumą keliauju,
Į vieną Dievą visada meldžiuos
Tegul ateina meilė mūsų meilėn
Tegul užgęsta sutemos gyve ni muos
skurdžiuos.

pavandeniui�ir�mes...
A. a. B. Nainienę prisimenant

Laima, Bronius ir Rūta Nainiai prie a. a. Bronės Nainienės kapo.   Rimo Griš kelio nuotr.

Bronė ir Bronius Nainiai 
2005 m. Kalėdos

Biržai praturėjo šešiais 
Garbės piliečiais

Jonas Mekas
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LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDUI AUKOJO 

$1,000 The Oak Tree Philanthropic Foundation per dr. Daną Maciūnas-
Mockus, Chula Vista, CA (viso $4.000).

$300 Nemira Šumskis, Chicago, IL (viso $2,300).
$250 Agota Tiškus, Chesterfield, MO (viso $825).
$200 Laima Baltrėnas, Glendale, CA (viso $1,200); Antanas ir Danutė

Bobelis, Massapequa Park, NY (viso $1,800); Kęstutis Černis, W.
Bloomfield, MI (viso $1,450); John ir Agatha Dancy,  Redondo Beach,
CA (viso $1,600); Algimantas  Druseikis, Rochester, NY  (viso $500);
Mindaugas ir Lydia Griauz dė, Riverside, IL (viso $900); John Jasin,
Potomac, MO (viso $900); Danguolė Jurgutienė, W. Bloomfield, MI (viso
$2,400); Victoria Karaitis, Union Pier, MI (viso $900); dr. Birutė
Kasakaitis, Oak Lawn, IL (viso $2,075); Alfonse Krisciunas, Indian
Head Park, IL (viso $1,400); Vitalis Lembertas, Santa Monica, CA (viso
$2,200); Dale Mečkauskienė, Fishers, IN (viso $1,300); kun. Vytas
Memėnas, Shorewood, IL (viso $2,100); Victor ir Leokadia Milukas,
Plainview, NY (viso $2,800); Mindaugas ir Sofija Putrimai, Toronto,
Ont, Canada (viso $600); Joseph Skrinska, Eastlake, OH (viso $600);
Richard Slepetys, Brick, NJ (viso $360); Joana Stoškus, Palos Park, IL
(viso $640); Ruth K. Thon, Monroeville, PA; Vincas Urbaitis, Mayfield
Hts, OH (viso $2,420); Asta Veličkaitė, Chicago, IL (viso $1,100).

$150 Genė Kikilas, Kenosha, WI (viso $750).
$100 Apolonia  Andrasiunas, Orland Park, IL (viso $1,079); Janina ir

Feliksas Bobinai, Berwyn, IL (viso $823);  Eugenia Budelskis, Shiller
Park, IL (viso $125); Ronald Jakaitis, Colorado; Dalia Jakienė, Blue
Bell, PA (viso $650); John Kascukas, Chicago, IL (viso $325); Algis
Kazlauskas, Orland Park, IL (viso $4,040); Walter Klosis, Glendale, NY
(viso $1,110); Marija Kriščiūnas, Burlington, IA (viso $750); John
Kuncas, Export, PA (viso $150); Jina ir Gediminas Leškiai, West Hills,
CA (viso $530); Juozas Ma čiulaitis, Sunny Hills, FL (viso $1,250);
Bronius Nainys, Lemont, IL (viso $600); Patricia Nelia Paulauskas,
Chicago, IL (viso $300); Vanda Petkus, Park  Ridge, IL (viso $950);
Egidijus ir Vida  Radvenis, Glendale, CA (viso $1,100); Danutė
Rožėnaitė (Dana Trotter); Racine, WI (viso $2,500); Regina Setikas, Fair
Haven, NY (viso $650); Victor  Tamashunas,  Ames, IA; Alfonsas
Tumas, Simi Valley, CA (viso $775); Antanas ir Viktorija Valavičiai,
Chicago, IL (viso $1,400).

$75 Rimantas  Bitenas, Bronxville, NY (viso $600); Vytautas Grauzinis,
Elgin, IL (viso $1,405).

$60 Marie Kapacinskas, Chicago, IL (viso $340).
$50 Valerija Aukštikalnis, Boston, MA (viso $1,450); Elena ir Will Barnet,

New York, NY (viso $150); Natalia Bielinis, Cleveland, OH; Alfons
Bimbiris, Boise, ID (viso $200); Roma Čepulis, Willoughby, OH (viso
$700); Černius Vytautas, Glendale, CA (viso $90); Jurgita Gvidas,
Naperville, IL (viso $150); Emilija Kantienė, Chicago, IL (viso  $300);
Genovaitė Kaufmanas, Alexandria, VA (viso $280); Gražina Kenter,
Dansbury, CT (viso $950); Lucy Kikilas, Kenosha, WI (viso $650);
Richard Klementavičius, Gulf  Breeze, FL (viso $450); Irena
Jankauskas, Germantown, MD (viso $135); Irena Kriau čeliūnienė,
Burr Ridge, IL (viso $2,100); Gytis Krikščiūnas, Chula  Vista, CA (viso
$250); Šarūnas Landys, Solaba Beach, CA; Henrikas Laucius, Union
Pier, MI (viso $760);  Alex Lauraitis, Palos Heights, IL (viso $250);
Algimantas Majauskas, Rochester Hills, MI (viso $350); Raminta ir
Algirdas Marchertas, Lemont, IL (viso $544); kpt. Albert Mikutis,
Philadelphia, PA (viso $705); Margarita ir Vaclovas Momkai, Chicago,
IL (viso $620); Algirdas Norvilas, Oak Lawn, IL (viso $300); Ona
Norvilas, Lemont, IL (viso $905); Antanas Osteika, Warren, MI (viso
$680); Emilija Pakštienė, Chicago, IL (viso $465); Aleksandras
Petrauskas,  Euclid, OH (viso $705); Vladas ir Gražina Pleckaitis,
Richmond Heights, OH (viso $375); Česlova Pliūrienė, Wyandotte, MI
(viso $95); Antanas ir Dalilė Polikaitis, Westlake Vlg., CA (viso $500);
Vytautas Prialgauskas, St. Pete Beach, FL (viso $300); Kazys ir Danuta
Razma, Westchester, IL (viso $165); Kostas Stankus, Homer Glen, IL
(viso $793); Alma Vilkas Stočkus, La Canada, CA (viso $165);
Narimantas ir Janina Udrys, Farmington Hills, MI (viso $525);
Edmundas ir Maria Vasiliauskas, (viso $420); Regimantas Vedegys,
Union Pier, MI (viso $350); Aldona Venckunas, Santa Monica, CA (viso
$715); Daina Variakojis MD, Chicago, IL (viso $320); A. Varitas, Buffalo,
NY; Jonas Zabukas, Darien, IL; dr. Antanina Žmuidzinas, Brooklyn,
NY;  Vanda Zelenis, Reseda, CA (viso $100); Al Zolynas, Escondido, CA
(viso $125); Aukotojas prašė ne skelbti, Strafford, NH (viso $250).

$40 Liuda Butikas, Plainfield, IL (viso $280); Antanas Lingis, Burbank, IL

(viso $420); Antanas ir Žibutė Masaitis, Delran, NJ (viso $465); Vladas
Sinkus, Lemont, IL (viso $480); Zenonas  Sukys, Chicago, IL.

$35 Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA (viso $190).
$30 Algis Garolis, Portland, OR (viso $235); Petras Jadviršis,  Chicago, IL

(viso $295); Vaclovas Kleiza, Lemont, IL (viso $110); Aleksandras ir
Dale Spokas, Broomfield, CO; Julius Staniskis, Macedonia, OH (viso
$180); Ge rald Tamkutonis, Chicago, IL (viso $390); Aldona Tamulionis,
Saint Petersburg, FL (viso $392); Sigutė Užupis, Worth, IL (viso $575).

$25 Karolis ir Liucia Avižieniai, Orland Park, IL (viso $175); Nijolė Ba ro -
nienė, Lemont, IL (viso $50); Aldona Brazis, Palos Heights, IL (viso
$50); Algirdas Česnavičius, Richmond Hill, NY (viso $925); Jeronimas
Gaižutis,  Western Springs, IL (viso $315); Algimantas Gečys,
Huntingdon Valley, PA (viso $170); Ona ir Jonas Gradinskas, Chicago,
IL (viso $420); Virginija ir Algimantas Gureckas, Germantown, MD
(viso $225); Danguolė Ilginis, Palos Hills, IL (viso $85); Rimas Yurkus,
Denver, CO (viso $50); Irena Jonynas, Chester, IN (viso $125); Jonas
Jonynas, Berlin, CT (viso $245); Donata Karuža, Oak Lawn, IL (viso
$815); Maria Kucinienė, Downers Grove, IL (viso $50); Marija Kuprys,
Riverside, IL (viso $250); Elena Majauskas, Chicago, IL (viso $245);
Jonas Mikulionis, Sterling Hts, MI (viso $405); Joseph ir Diana
Noreika, Beverly Shores, IN (viso $380); Maria Palys, Richmond Hill,
NY (viso $115); Vygand Petravičius, Kenosha, WI (viso $310); Antanas ir
Emilija Paužuolis, Chicago, IL (viso $355); Margaret Petrikas,  St.
Petersburg, FL (viso $275); Janina Šalna, Lemont, IL (viso $225); Irena
Pa liulis, Darien, IL (viso $175); Vytautas Šarka, Cashiers, NC (viso
$200); Stasė  Šiaučiūnas, Cicero, IL (viso $525); Jurgis ir Danutė
Vidžiūnas, Chicago, IL (viso $300).

$20 Aldona Andrijonas, Oak Lawn, IL (viso $70); Joseph J.  Blazys,
Holliston, MA (viso $190); Veronika Bobinienė, Chicago, IL;  Regina
Dapkus, Osterville, MA (viso $340);  Zenonas Dučmanas, Wickliffe,OH
(viso $180); Ani ceta Giedraitienė, Willowick, OH (viso $170); Zigmas ir
Virginia Grybinas, O Fallon, IL (viso $405); Elena Jasaitienė, Saint
Petersburg, FL (viso $280); Aldona Jesmantas, Riverside, IL (viso
$338); dr. Peter Jokubka, St. Pete  Beach, FL (viso $200); Vytautas
Jonaitis, Grand Rapids, MI (viso $110); Irene Juodaitis, Holden, MA
(viso $200); Edward Juskaitis, Oak Lawn, IL (viso $120); George
Juskaitis, Mission  Viejo, CA (viso $135);  Aldona Kava liū nas,
Waukegan, IL (viso $190); Joseph Kalvaitis, Chicago, IL (viso $155);
Kazys ir Liolė Kizlauskas, W. Bloomfield, MI (viso $110); Valentinas
Krumplis, Willow˙Springs, IL (viso $60); Stasys Kungys, Fairfield, CA
(viso $425); Ancius ir Birutė Laniauskas, Carol Stream, IL; Jurgis
Leskauskas, Naperville, IL (viso $160);  Ferdinand Lucka, Mattituck,
NY (viso $80); Peter Narutis, Westchester, IL (viso $40); Birutė
Navickienė, Lemont, IL (viso $225); Regina Palubeckas, Northborough,
MA (viso $40); Valeria ir Jonas Pleirys,  Chicago, IL (viso $195); Sofia
Pumputis, Downers Grove, IL (viso $80); Vacys Rociūnas,
Independence, OH; Ramunė Račkauskas, Oak Lawn, IL (viso $45); John
Radas, Livonia, MI (viso $70); Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Lemont, IL
(viso $190); Dana Slenys, Hinsdale, IL (viso $80); Dalia Zikas, Canton,
MA (viso $145); Anonimas aukotojas.

$15 Audronė Bernatavicius, Berwyn, IL (viso $115); Jadvyga Kliorys,
Cleveland, OH (viso $75);  Andrew Poskus, North Weymouth, MA (viso
$80).

$10 Marija Arštikys, North Riverside, IL (viso $80); Aldona Baltch MD,
Menands, NY (viso $60); Joana Pumputis, Middletown, NY (viso $75);
Vida Sakevičius, Hometown, IL; Danutė Velavičienė, Sunny Hills, FL;
Valeria Wolf, Park Forest, IL.

$5 Aukotoja, prašiusi neskelbti pavardės, Palos Hills, IL (viso $40).

Pagerbdama vyro a. a. PETRO PELECKO 3-jų metų atminimą,
Birutė  Peleckienė ir šeima, Chicago, IL, Lietuvos Partizanų Globos fon-
dui aukoja $100 (viso $345).

Pagerbdama a. a. ALBERTO ŠIURYLOS atm. Ona Adomaitienė,
Sunny Hills, FL, Lietuvos Partizanų Globos fondui aukoja $200 (viso
$1,530).

A. a. Petro Pelecko ir a. a. Alberto Šiurylos giminėms bei
artimiesiems L.P.G. fondas reiškia nuoširdžiausią užuojautą.

Pranešame L.P. G. aukotojams, kad Internete ir „Drauge” pasirodžiu-
sios  žinutės apie atimtą „Tax Exemption” statusą nėra teisingos. L.P.G.
fondas tebeturi  tą patį (Fed.  Tax ID #36-3163350) numerį ir aukos nurašo-
mos nuo federalinių mokesčių.

Širdingai dėkojame visiems, dosniai aukojusiems L.P.G. fondui.

Lietuvos Partizanų Globos Fondas (L.P.G. fund)
2711 West 71st St.,  Chicago, IL 60629

Brangaus vyro ir tėvelio

A † A
GEORGE KAMBEROS

netekus, mūsų nuoširdi užuojauta šiame liūdesy jo
žmonai DAIVAI, sūnui JUOZUKUI bei visai šeimai ir
artimiesiems.

Tautinių šokių grupė
„Lietuvos vyčiai”

Morristown nacionalinio isto -
rinio parko New Jersey rin -
kinyje daugiau kaip 50 metų

buvo saugomas netikras britų roman-
tinės poezijos klasiko lordo George
Gor don Byron laiškas.

New Jersey muziejui laišką, kurį,
kaip buvo manoma, 1822 metais pa -
rašė lordas Byron, padovanojo vienas
bankininkas ir kolekcionierius. Doku -
mentas buvo laikomas vienu ver -
tingiau sių muziejaus rinkinio egzem-
pliorių.

Pastaruosius 25 metus laiškas
buvo muziejaus saugykloje, bet šiais
me tais jis buvo perduotas Madison

mieste esančiam privačiam Drew
University, kur vyks didelė paroda
apie Byron.

Universitete buvo nuspręsta pa -
tik rinti laišką. Pakonsultuoti buvo
paprašytas žinovas iš New York viešo-
sios bibliotekos. Per tyrimą paaiškėjo,
kad laiškas, neva adresuotas kapi -
 tonui John Hay, neturi jokios vertės.
Laiš ko, kuris buvo parašytas praėjus
pusei po poeto mirties 1824 metais, au -
to rius nežinomas.  

Tuo tarpu Drew University mano -
ma, jog klastotė vis tik bus rodoma
parodoje, kad studentai susipažintų su
ja. BNS

Tikru laikytas G. G. Byron laiškas – klastotė
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Jadvyga Pliksnys, gy -
venanti South Boston, MA,
tapo „Draugo” garbės prenu-
meratore. Šią skaitytoją „Drau -
 gas” lankys dar vienerius me -
tus. Nuoširdžiai dėkojame už
tai, kad mus skaitote ir sveiki-
name tapus garbės prenumera-
tore.

� 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 Kas -
tu tę Venc  kutę (tel. 708-422-6214). 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) pen k -
 tadienį, rugpjūčio 26 d., 7 val. v. bus ro -
 domas 2010 m. režisieriaus Peter Weir
sukurtas filmas „Kelias atgal” („The Way
Back”). Filmas pastatytas Slawomir Ra -
wicz, Antrojo pasaulinio karo lenkų kil -
mės belaisvio, knygos motyvais. Truk mė
2 val. 13 min. Filmas bus rodomas ang -
lų kalba. Įėjimas – 5 dol. Daugiau in for -
macijos tel.773-582-6500 arba www.
balzekasmuseum.org

� 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.

� Pranešame, kad pakeista Pasaulio
lietuvių centro Vasaros gegužinės data.
Gegužinė PLC sodelyje įvyks sekmadie -
nį, rugsėjo 4 d., 12 val. p. p. Kviečiame
visus dalyvauti šioje šventėje, susitikti
su draugais, skaniai pavalgyti, pasi -
džiaugti smagia muzika ir išbandyti lai -
mę loterijoje.

� 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. Šiluvos atlaidų
pro  cesija ir uždarymas sekmadienį bus
rug sėjo 11d. Po šv. Mišių – pietūs pa -
rapi jos salėje.

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

� JAV LB Cicero apylinkės lietuviai rug -
sėjo 11 d. po 9 val. r. lietuviškų  šv. Mi -
šių, 10 val. r. įprastoje kavinėje minės
Tau tos dieną. Pagrindinė kalbėtoja  isto -
rikė, ,,Draugo” bendradarbė Violeta Rut -
kauskienė. Visus, besidominčius mūsų
tautos istorija, kviečiame pasiklausyti
įdomios paskaitos. Bus kugelio vaišės. 

� 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. Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-
458-0638.

� 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. 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.

� Brangūs neringiečiai! Išgriuvę me -
džiai užklojo Kliūčių taką, priėjimą prie
Beržų šventovės, keliuką  į Phelps ir t. t.
Kviečiame burtis į elektrinių pjūklų tal -
kos būrelį!  Norinčius šį rudenį talkinin -
kauti Neringoje, kviečiame parašyti el.
paštu dainora@neringa.org 

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

,,DRAUGO” KNYGYNĖLIS

,,Draugo”�knygynėlio�adresas:�4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

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...

Santaros-Šviesos 58-ame
suvažia  vime rugsėjo 9 d.

pranešimą�

„Klajonė po 
Ričardo Ga ve lio romanus”

skai��tys�
prof.�Violeta Ke ler tienė.�

V.� Kelertienė� ilgus� metus� va�do�va�vo
pLb�Lituanistikos�katedrai�Uni�ver�sity�of
Illinois� at� Chicago,� yra� pa�rengusi� ir
išleidusi� keletą� knygų,� tarp� jų� ,,baltic
postcolonialism”�(2006).�

Šiuo� metu� Kelertienė� yra� vizi�tuojanti
University�of�Washington�Skandinavis�-
tikos�katedros�moksli�ninkė. Violeta Kelertienė.

,,Draugo” archyvo nuotr.                                                                  

Medininkų pilis – Lietuvos Di -
džio sios Kunigaikštijos mūrinė

gardinė (aptvarinė) pilis Vilniaus
rajono savivaldybės teritorijoje, 31
km nuo Vilniaus centro, netoli Me -
dininkų, pastatyta XIV amžiuje. Me -
dininkų pilis neturėjo savo kuni-
gaikščio, ji atliko grynai gynybinę
funkciją išorės priešui atremti. 

Savo didumu stebinanti pilis,
kaip ir daugelis Lietuvos pilių –
apgriuvusi, nors reikia pasakyti, ap -
gadinta ji buvo mažiausiai. Buvo nu -
tarta ją atstatyti. Sumanymą  ėmėsi
vykdyti Lietuvos Paminklo saugos
departamentas ir Lietuvos kultūros
fondas. Pagal architektų darbų vado-
vo J. R. Glemžos (1993 m. laimėjo kon -
kursą), M. Mikulionytės ir konserva-
toriaus J. Mendele vi čiaus projektą

,,Medininkai”

Kvietimas registruotis JAV LB XIX tarybos III sesijai
Gerbiami JAV LB XIX tarybos ir Krašto valdybos nariai, 

apygar dų/apy linkių pir minin kai,

JAV LB XIX tarybos III sesija vyks š.m. spalio mėn. 7–9 dienomis Renaissance
Newark Airport Hotel (1000 Spring St., Elizabeth, NJ 07201; Tel. 908-436-4600; fak-
sas 908-436-4700. Daugiau informacijos apie šį viešbutį galite surasti internete adresu
www.Renaissancenewarkairport.com)

Kambarius būtina užsisakyti iki š. m. rugsėjo 16 d. tel. 866-234-7535, pažymint,
kad prašote sutartinės JAV LB suvažiavimo kainos (99 dol. parai + mokesčiai).
Užsakant kambarius reikia paminėti, kad atvykstate į ,,Li thua nian American Community
Annual Meeting”. 

Atskristi patogiausia į Newark Liberty International Airport. 
Sesijos registracijos mokestis – 250 dol. asmeniui. 
Daugiau informacijos suteiks JAV LB Elizabeth (NJ) apylinkės pir mininkas Laurynas

Misevičius tel. 732-317-9195; el. paštu larrykaunas@yahoo.com arba šios apylinkės
iždininkas Rimantas Bitėnas tel. 914-961-7041; el. paštu rbbitenas@aol.com

Laurynas Misevičius ir Rimantas Bitėnas

1994–2000 m. buvo at s tatomas pilies
donžonas, konservuotos gynybinės
sienos, restauruota dalis sienų XIII
a. plytų mūro, sienos uždengtos ap -
sau giniais čerpiniais stogeliais. Don -
žono atstatymo darbus rėmė Ame -
rikos lietuvių inži nierių archi tektų
sąjungos Medini n kų pilies at statymo
fondas, įsteigtas 1992 m. sau sio 17 d.
Či kagoje ir išleidęs kele tą leidinio
„Technikos žodis” nume rių, skirtų
Me di ninkų pilies atstatymui. Deja,
dėl prenumeratorių su mažė jimo lei-
dinio leidimas buvo nutrauktas. 

2007 m. Medini n kų pilies atstaty-
mo fondas išleido leidinį ,,Me di nin -
kai”. Tai bibliografinis leidinys,
skir   tas Medininkų pilies atstatymo
projektui. Jį sudaro Fondo praneši-
mai ir laiškai, Lietuvos mokslininkų
straipsniai, pasikalbėjimų ir disku -
sijų aprašymai, spausdinti Amerikos
lietuvių inžinierių ir architektų są -
jun gos žurnalo ,,Tech ni kos žodis”
numeriuose. Rin ki nio sudarytojas –
Vy tautas Peseckas.

Kam įdomi šio Fondo istorija,
lei dinį gali įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje.  Knygos kaina  – 13 dol. Kny gą
galima įsigyti paštu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun  čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A


