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Vilnius (ELTA) – Keturiuose
Lietuvos miestuose prasidėjo 37-asis
Europos vyrų krepšinio čempionatas
,,Eurobasket 2011”. Pirmą kartą Se-
nojo žemyno pirmenybėse dalyvauja
24 komandos, suskirstytos į keturias
grupes. Lietuvos rinktinei šis Euro-
pos čempionatas – vienuoliktasis. 

Stebėti Europos vyrų krepšinio
čempionato rungtynių į Lietuvą at-
vyksta Gruzijos, Juodkalnijos, Latvi-
jos vadovai, aukšti Rusijos pareigū-
nai. Čempionatas tęsis iki rugsėjo 18
dienos. 

Seimo pirmininkė Irena Degutie-
nė, atidarydama istorinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje Kaune
surengtą parodą ,,Ir stok už garbę Lie-
tuvos! Lietuvos sportininkų pasieki-
mai 1918–1940 m.”, ragino padėti Lie-
tuvos krepšininkams atlaikyti sporto
aistruolių spaudimą, gėrėtis gražio-
mis varžybų akimirkomis ir nepa-
miršti kitų sporto šakų.  

Lietuvos herbariumo rinkinys – ,,Pasaulio atminties” registre

Lietuvių Opera ir vėl džiugino žiūrovus

Lietuvoje prasidėjo Europos krepšinio čempionatas

Jau 55 metus Lietuvių Operos pastatymai nepalieka abejingų. Į jos premjeras operos ir muzikos mylėtojai suvažiuo-
ja net ir iš tolimiausių vietovių. Ir šių metų rugpjūčio 28 d. Morton gimnazijos salėje vykusi Franz Lehar operetė ,,Grafas
Liuksemburgas” sutraukė gražų būrį žiūrovų. Malonų reginį akims ir ausims pasiūlė dirigentas Julius Geniušas,
režisierius Kęstutis Jakštas, pagrindinius vaidmenis sukūrė Mindaugas Gylys, Gediminas Maciulevičius, Gitana Peč-
kytė, Nida Grigalavičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Raimondas Baranauskas ir kiti.

Dainavoje vyko visuotinis 
LTŠI narių suvažiavimas – 4 psl.

Europos vyrų krepšinio čempionato talismanas Amberis.                                    ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – XIX a. pirmoje
pusėje sukauptas Senojo Vilniaus uni-
versiteto (VU) herbariumo rinkinys
pripažintas regioninės reikšmės doku-
mentinio paveldo objektu ir įtrauktas
į UNESCO programos ,,Pasaulio at-
mintis” Lietuvos nacionalinį registrą.
VU herbariumas yra vienas seniausių
Rytų Europos universitetų herbariu-

mų ir patenka į seniausių pasaulio
herbariumų dešimtuką. Rinkinys sie-
jamas su botanikos mokslų šioje aukš-
tojoje mokykloje pradžia ir garsaus
pasaulinio masto prancūzų moksli-
ninko botaniko sistematiko Jean Em-
manuel Gilibert (1781–1814) atvykimu
į Lietuvą. Senąjį Vilniaus universiteto
herbariumą sudaro apie 15,000 herba-

riuminių lapų. Rinkinio pavyzdžiai
vertingi ir unikalūs, atskleidžiantys bo-
tanikos mokslo raidą XIX a. Lietuvoje
ir pasaulyje. Herbariume kartu su mi-
nėtais pavyzdžiais saugomos ir origi-
nalios, garsių mokslininkų ranka ra-
šytos etiketės, nomenklatūros tipai –
botanikos mokslui pasaulio mastu
ypač svarbūs objektai.
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Pastaruoju metu
Lietuvos parei gū-
nai suklupo ne

kartą. Teisingumo mi -
nisterija (TM) perdavė
Minskui duomenis apie
žmogaus teisių gynėjo
Ales Beliacki ir kitų
disidentų banko sąs-
kaitas. Lietuvos amba-
sada Balta ru sijoje išdavė vizą Balta-
rusijos tei singumo viceministrei Al-
lai Bo dak, kuri yra įtraukta į Euro-
pos Sąjungos (ES) nepageidaujamų
asmenų sąrašą. Ministro pirmininko
tarnybos vice kanclerio Giedriaus
Kazakevi čiaus ir kolegės koman-
diruotė į Naująją Ze landiją kainavo
daugiau negu 30,000 litų. Po kiekvie-
no atvejo buvo rei ka laujama, kad at-
sakingi pareigūnai pri siimtų atsa-
komybę arba būtų nu bausti.

Turime klausti, ar išvis reikia
bausti, ką bausti ir kaip bausti.
Prem jeras Andrius Kubilius pareiš-
kė, kad nesiims vertinti, „ar svar-
biausias da lykas būtų ką nors
bausti”. Pastaba tiksli. Kartais svar-
biau pašalinti klai das bei jų sukeltas
pasekmes ir imtis priemonių keliui
užkirsti pa našiems atvejams, negu
bausti kelis žemesnio rango tarnau-
tojus. Antra vertus, reikia reaguoti į
apmaudžias klaidas, akivaizdų ne-
kompetentingu mą ar valstybės lėšų
švaistymą. Ne valia ranka numoti į
valstybės darbo klaidas, reikia paro-
dyti, kad su tokiais veiksmais nebus
taikstomasi, kad neatsakingas elge-
sys neliks be pasekmių. Bet viena –
principas, kita – prak tika. Lietuvos
politikai ir parei gūnai gražiai kalba
apie atsakomybę ir jos svarbą, tačiau
jiems nesiseka savo gražių pamo-
kymų paversti realiais darbais.

Teoriškai turėtų būti baudžiami
tie, kurie atsakingiausi už netinka-
mus veiksmus. Bet Lietuvoje paplitęs
paprotys kratytis atsakomybės, ją
suverčiant kitiems. Ne mes, bet kiti
esą atsakingi – tu, ne aš. Atsakingi ne

ministerijų ar žinybų vadovai, bet že -
mesnio rango pareigūnai. Kuo že -
mesni, tuo geriau. Sužinojus apie A.
Be liacki banko duomenų perdavimą
Mins kui, TM ir Užsienio reikalų mi-
nisterija (URM) kelias dienas mėgino
kaltę suversti viena kitai. Užsienio
rei kalų viceministras Evaldas Igna -
ta vičius pareiškė, esą jo ministerija
nepradės tarnybinių patikrinimų,
bet Teisėjų taryba turėtų įvertinti
vieno iš teisėjų veiksmus vykdant
mi nėtą Minsko prašymą.

Skubėta atsakomybę primesti že -
mesnio rango pareigūnams. Toną da -
vė prezidentė Dalia Grybauskaitė,
pa vadindama duomenų perdavimą
ap mau džiu vienetiniu atveju ir pa -
reikš dama, kad „dėl savo darbuotojų
at sa komybės sprendimus turi pri-
imti teisingumo ministras”. Remigi -
jus Šimašius skubiai pagriebė prezi-
dentės ištiestą gelbėjimo ranką. Jis
pri ėmė Tarptautinės teisės departa-
mento direktorės Aušros Bernotie-
nės pra šy mą atleisti iš pareigų. Pra-
nešta, kad atsakomybė už duomenų
perdavimą gali tekti dar dviem tar-
nautojams. Šimašius atkakliai aiški-
no ne ma tąs reikalo atsistatydinti, net
kai buvo aišku, kad Minskui duome-
nys buvo perduoti dėl sisteminių trū-
ku mų, o ne tik dėl tarnautojų ap-
laidaus elgesio.

URM priėjo išvadą, kad Bodak
gavo vizą iš dalies dėl to, kad vizų iš -
da vimo sistema yra bloga. Esą sud a -
rant ir naudojant Šengeno erdvėje
nepageidaujamų asmenų sąrašus, ES
šalys narės skirtingai į lotynišką abė -
cėlę perrašo kitais rašmenimis rašo -

mų trečiųjų valstybių pi-
liečių vardus. Bet galima
klausti, kodėl šios spragos
nebuvo pastebėtos anks-
čiau. Be to, Bodak ne ta pa-
vardė, kuri skir tingai per-
rašoma.

Opozicijos atstovai irgi
linkę primesti atsakomybę
žemesnio rango pa reigū-

nams. Seimo Audito komiteto pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė žada pra-
dėti kanceliarijos darbuotojų ke lio -
nės į Naująją Zelandiją svarsty mą
komitete ir siūlys darbuotojams pa -
tiems susimokėti už išvyką. Abejo ju,
ar yra teisinis pagrindas tokiai bau-
dai. Dar svarbiau tai, kad už kelionę
turėtų mokėti žmogus, kuris jai pri-
tarė, be kurio parašo kelionė nebūtų
įvykusi. Premjero kancleris Deividas
Matulionis, o ne Kazakevičius tarė le -
miamą žodį dėl kelionės, tad jam ten -
ka pagrindinė atsakomybė. Jei ko -
man diruotės potvarkiuose būtų nu -
ro dyta, kad už nepateisinamą kelionę
turi atlyginti ją patvirtinęs pareigū-
nas, tų kelionių būtų mažiau.

Ką turėtų daryti atsakingiausi
pa reigūnai? Manau, kad po  Berno-
tie nės prašymo patenkinimo Šima-
šius turėjo sekti jos pavyzdžiu ir
atsistatydinti. Atsakomybė tenka ne
vien jo mi nisterijai, bet jai tenka dau-
giau ne gu bet kuriai kitai žinybai.
Klaida ne tokia, į kurią galima nu-
moti ranka, tad ministro atsistaty-
dinimas būtų tin kamas žingsnis. Net
du policijos generaliniai komisarai –
Vizgirdas Te ly čėnas ir Vytautas Gri-
garavičius – atsistatydino po neblai-
vių polici nin kų sukeltų autoavarijų.
Atsistaty dinimai buvo kontroversiš-
ki dėl įvai rių priežasčių. Viena iš jų
ta, kad po li cijos vadovas nėra poli-
tikas, o tik sta tutinis pareigūnas, tad
iš pareigų turėtų pasitraukti vidaus
reikalų mi nistras. Atrodo, kad Lietu-
va dar ne pribrendusi tokiam žings-
niui.

Nukelta į 12 psl.
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Kalti kiti
KĘSTUTIS GIRNIUS

SUKAUPUS IR SUTVARKIUS –
SIŲSTI Į LIETUVĄ

Š. m. liepos ir rugpjūčio mė ne -
siais „Drauge’’ pasirodė keli straips-
niai apie išeivijos archyvus ir Moks lo
ir kultūros centro steigimą. Už ke lių
dienų, rugsėjo 3–4 dienomis, Jau -
nimo centre, Čikagoje, vyks JAV lie -
tu vių archyvų ir bibliotekų konferen-
cija, kurioje bus skaitomi praneši-
mai apie esančius archy vus, biblio-
tekas bei muziejus, jų isto riją, reika-
lingumą juos tvarkyti. Bus kalbama
ir apie naujo Mokslo ir kultūros cen-
tro (MKC) steigimą, nes, cituojant
LTSC tarybos pirmininko dr. Roberto
Vito žodžius, „nebent Jaunimo cen-
tro ar mokyklos [Čikagos lituanisti-
nės mokyklos – Red.] padėtis pasi-
keistų, yra beveik faktas, kad LTSC
[Lituanis tikos tyrimų ir studijų cen-
tras – V. K.] turės apleisti Jaunimo
centrą dėl patalpų stokos ir arba
nusipirkti, arba išsi nuo moti naujas
patalpas’’ („Drau gas’’, liepos 2 d.). 

Sprendžiant pagal JAV LB Ar-
chyvų komiteto pirminin kės Dalės
Lukienės išsiuntinėtus pra nešimus,
konferencijos turiningoje prog ra-
moje dalyvaus daug žmonių ir pa-
reigūnų, kurie yra idea listai, turin-
tys vizijas, gerus norus, planuojantys
strategijas, mylintys isto riją, dauge-
lis jų – savanoriai. Svei kinu šiais
klausimais besirūpi nančius konfe-
rencijos rengėjus bei dalyvius ir

kviečiu juos labai realiai pažiūrėti į
nuogą realybę – viskam reikia ir
reikės lėšų, todėl reikia pa sirinkti,
kur laikyti archyvus – ar Lietuvoje,
ar išeivijoje.

Ramunė Kubiliūtė rugpjūčio 20
d. „Drauge’’ labai teisingai rašė, kad
„neužtenka vien tvarkyti ir kaupti’’.
Kaip ir daugelio suvažiavimų bei
konferencijų programoje, ir šioje
pasigedau praktikų ir finansininkų
pranešimų, nes be turimų lėšų ir
realių galimybių jas sutelkti daugelis
planų ir nutarimų taip ir liks dar
vienoje archyvo dėžėje.

Ar LTSC turi pakankamai pinigų
nusipirkti arba išsinuomoti naujas,
didesnes patalpas? Arba pradėti jas
statyti? Per praėjusius dešimtmečius
Lietuvių Fondas, LTSC išlaikymui
kas metai davė maždaug nuo 10,000
iki 30,000 dol., kurių neužteko. Tur -
būt ateityje galima tikėtis panašios
paramos. Naujo MKC (pagal dr. Vitą,
apie 15,000 kv. pėdų) pastato pastaty-
mas ir tinkamas įrengi mas kai  nuo tų
arti milijono dolerių. Panaši suma
turbūt susidarytų remontui.

Mano nuomone, išeivijos archy-
vai ir kai kurios bibliotekos turi kuo
greičiau iškeliauti į Lietuvą, kol yra
tokių pasišventusių žmonių kaip
Lukienė, dr. Mirga Girniuvienė ir
kiti, kurie mokės paruošti viską iš -
siun timui, nelaukiant 50 me tų, pa na -
šiai kaip Broniaus Kviklio archyvai
ir biblioteka iškeliavo į Lietuvių išei -

vijos institutą (LII) prie Vytauto Di -
džiojo universiteto, dr. Kazio Pem -
kaus – į Klaipėdos universitetą ir t. t.,
ir ten dabar yra naudojami. Lietu-
voje ir valstybė, ir universitetai turi
daug ge resnes ir tinkamesnes sąly-
gas ar chyvus toliau tvarkyti, prižiū-
rėti ir saugoti. Svarbiausia, kad jų
sutvar kyta medžiaga daug lengviau,
grei čiau ir pigiau tampa prieinama
šimtams istorikų, rašytojų, akade-
mikų, stu dentų ir šiaip išeivija su-
sidomėjusių as menų. Vienam tyrinė-
tojui atvykti iš Lietuvos į JAV reikia
bent kelių tūkstančių dolerių. 

Pasaulio lietuvių archyvą (PLA)
įsteigė ir daugelį metų tvarkė istori -
kas Vincentas Liulevičius, vėliau –
Česlovas Grincevičius. PLB išeivijos
archyvais rūpinosi jau nuo seniai (ne
nuo praėjusio rudens). Dviejuose
PLB seimuose 2000 ir 2003 metais
apie išeivijos archyvų ir bibliotekų
telkimą Lietuvoje, kol tie archyvai
nesunyko, kalbėjo LII direktorius
prof. dr. Egidijus Aleksand ra vičius,
deja, jo balsas liko lyg tyruo se šauku-
sio pranašo. 

Kaip dažnai nu tinka, neturint
lėšų, yra steigiami komitetai ir tęsia-
mos diskusijos. Tad turime ir PLB
Archyvų komitetą, ir JAV LB Archy-
vų komitetą. Turime komitetus, bet
neturime lėšų, tad neturė sime ir pa-
talpų.

Vytautas Kamantas 
Grand Rapids, MI

Į� Europos� vyrų� krepšinio� čem-
pionato� šventę� pakvietusi� Lietuva
tris�savaites�trauks�šios�sporto�šakos
aistruolių� dėmesį� ne� tik� Senajame
žemyne.� Mūsų� šalis� tikisi� parodyti
pasauliui,� ką� jai� reiškia� krepšinis,
kokie�pakvaišę�dėl�šios�sporto�šakos
yra� lietuviai.� Organizatoriai� viliasi,
kad�apie�mūsų�šalį�sklis�tik�palankūs
atsiliepimai,� ir� jau� džiaugiasi� pir-
momis� geromis� žiniomis:� per� čem-
pionato� atidarymo� iškilmes� buvo
pasiektas�pasaulio�rekordas�–�pirma-
dienį� šešiuose� Lietuvos� miestuose
vienu� metu� be� perstojo� 5� minutes
buvo�mušinėjama�apie�60,000�krep-
šinio�kamuolių.�Tikėkimės,�kad�ne�tik
šis� įspūdingas� bumpsėjimas� paro-
dys,� jog� Lietuva� yra�pajėgi� surengti
net�pačio�aukščiausio�lygio�čempio-
natą,�o�mūsų�krepšininkai�pateisins
savo�gerbėjų�viltis.�

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis



Spaudoje ne kartą teko skaityti,
kad daugeliui lietuvių krepši-
nio sportas ir susiža vėjimas juo

yra seniai tapęs vos ne religija. Ir po
72 metų pertraukos Lie tuvoje rug-
pjūčio 31 d. prasidėjus Europos vyrų
krepšinio pirmenybėms, bijoma, kad
ši religija gali virsti beprotybe. Jei
1939 m. panašios pirmenybės vyko
tik Kaune – tuome tinėje laikinojoje
Lietuvos sostinėje, ir ten dalyvavo tik
8 valstybės, šį kartą varžybos vyks
net šešiuose Lietuvos miestuose
(Kaunas, Vilnius, Klaipė da, Šiauliai,
Panevėžys ir Alytus), ku riuose kovos
net 24 valstybių rinkti nės.

Todėl šia proga reikėtų bent
trumpai prisiminti, kas lietuvius su -
pažindino su krepšinio sportu, juos
išmokė to sporto plonybių, pagaliau –
išvedė į platų pasaulį, krepšinio
menu užbūrę Lietuvos jaunimą ir
pradžiuginę visą šalį.

Kas buvo tie vyrai? Pirmiausia,
gal reikėtų neužmiršti po Pirmojo
pasaulinio karo iš Rusijos į Kauną
grįžusio sporto entuziasto Karolio
Dineikos, kuris 1920 m. išleido „Krep -
šiasvydžio vadovėlį vyrams” ir taip
tapo šios sporto  šakos Lietuvoje pra-
dininku. Prie jo netrukus prisidėjo
žymusis karo lakūnas Steponas Da -
rius, parašęs krepšinio taisykles ir
tame sporte pats aktyviai dalyvavęs.

Dariui išvykus į Ameriką, nau  jo
sporto populiarumas augo la bai pa-
mažu, todėl pirmose 1935 m.  Europos
krepšinio pirmenybėse Lie tuva net
nedalyvavo. Bet kai tais pa   čiais me-
tais Kaune vyko pasaulio lietuvių
kongresas, su atstovais atvyko ir JAV
sportininkų grupė. Tarp jų buvo dr.
Konstantinas Savickas, kuris pasi-
liko Lietu voje mokyti vietinius lietu-
vius krep šinio meno. Jis gerokai
pakėlė Lie tuvos krepšinio lygį, tiek,

kad 1937 m. Rygoje, Latvijoje, įvyku-
siose Europos vyrų krepšinio pir-
menybėse Lietu vos rinktinė, pade-
dama JAV lietuvių Prano Talzūno,
Jono Žuko ir Felikso Kriaučiūno,
laimėjo aukso medalį. Krepšinį tuo-
jau pamėgo visa Lietuvos moksleivija
ir visuomenė.

Po dvejų metų Lietuvos rinktinė,
vėl sustiprinta JAV lietuvių, šį kartą
kapitono Kriaučiūno, Vytauto Bud-
riūno, Juozo Jurgėlos, Mykolo Ruz-
gio ir Prano Lubino, naujai pastaty-
toje, apie 12,000 žiūro vų talpinusioje
Kauno halėje vėl pa siglemžė Europos
1939 m. auksą. Čia ypač pasižymėjo
anais laikais mil žinu (6-6 arba 199.5
cm ūgio) vadintas Pranas Lubinas,
kuris JAV buvo žinomas Frank Lu-
bin vardu. Jo pavardė buvo ilgai mi-
nima ir čempionatui pa sibaigus, kai
latviai bandė protestuo ti dėl jo dvigu-
bos pilietybės ir „ne nor malaus” ūgio.

Daug žinių apie Lubiną radau
žurnalo „Sports Illustrated” kore-
spondento Luke Winn š. m. rugpjūčio
15 d. laidos keturių puslapių straip-
snyje „Lithua nia Calling”. Winn,
atrodo, praleido nemažai laiko lanky-
damasis Lietu voje, kur susipažino su
Lietuvos krep šinio istorijos faktais,
kuriuos ir mes ne visi žinome. Ypač
daug įdomių faktų ten yra apie
Lubiną. Gimęs Amerikoje tėvų iš
Lietuvos šeimoje, Lubinas JAV žaidė
UCLA komandoje, o 1936 m. Ber  lyno

olimpiadoje atstovavo JAV rinktinei,
laimėjusiai olimpinį auk są.

Artėjant Antrajam pasauliniam
karui, visi JAV lietuviai krepšinin -
kai pasitraukė į Ameriką, krepšinį
puoselėti palikę jų išaugintiems „vie -
tiniams”. Užėjus okupacijoms, krep -
šinis nebuvo pamirštas. Pradėta sėk-
mingai rungtyniauti su sovietų ko -
mandomis, kur Pabaltijo kraštų
krep šininkų žaidimo technika tuojau
pa sirodė aiškiai pranašesnė. Lietu-
viai kelis kartus iškovojo visos So-
vietų Sąjungos aukso medalius, savo
dalyvavimu jos rinktinėje padėjo
sovie tams laimėti auksą 1972 ir 1988
m. olimpiadose. Buvo metų, kai so-
vietų rinktinėje beveik visą pagrin-
dinį penketuką sudarydavo vien
pabaltiečiai.

Atėjo garsiojo Arvydo Sabonio
laikai, kuris savo ūgiu (7-3 arba 221
cm) gerokai pralenkė „milžiną” Lu -
biną.  Sabonį ir jo laimėjimus plačiai
aprašė Raimundas Lapas „Draugo”
rugpjūčio 20 d. laidoje. Noriu tik pri -
durti, kad Sabonis, būdamas vos 17-os
metų, žaisdamas parodomosiose rung-
tynė se prieš amerikiečių studentų
rinktines, savo neįprasta perdavimų
technika taip nustebino garsųjį In-
diana University trenerį Bobby
Knight, kad tas po pralaimėtų rung-
tynių galėjo tik pasakyti, jog „geres-
nio neameri kiečio krepšininko kaip
Sabonis dar niekada nemačiau”.

Atgavę nepriklausomybę ir taip
gavę teisę Lietuvos vardu dalyvauti
olimpinėse žaidynėse, krepšininkai
ir toliau puošėsi laimėjimais. Lai -
mėjo olimpinę bronzą trijose olim -
piadose iš eilės (1992, 1996 ir 2000 m.),
2004 ir 2008 m. žaidynėse jiems teko
pasitenkinti garbinga ketvirtąja vie -
ta. Čia negaliu neprisiminti, kaip
2004 m. olimpiadoje Atėnuose, nors
medalių nelaimėjusi, Lietuvos rink ti -
nė sudrebino visą krepšinio pasaulį,
nugalėdama (ir be Sabonio!) išdidžią -
ją JAV „Svajonių” komandą rezul-
tatu 94–90.

Bet tai nebuvo vienintelė lietu-
vių pergalė prieš amerikiečius. Šį-
met Šendžene (Kinija) vykusiose uni-
versiados žaidynėse Lietuva vėl nu-
ga lėjo amerikiečius rezultatu 76–74.
Tiesa, žaidė studentų komandos, bet
pergalė vis tiek maloni. Nugalėję
rusus, lietuviai ten pelnė bronzą.

Todėl Luke Winn stebisi, kad to -
kia maža, vos 3 mln. gyventojų tu rin -
ti Lietuva vaidina tokį svarbų vaid-
menį pasaulinio krepšinio scenoje,
jos vyrų rinktinei pasaulyje šiuo me -
tu stovint penktoje vietoje, nu silei-
džiant tik tokioms didžiosioms vals-
tybėms kaip JAV (313 mln. gyv.), Ispa-
nija (47 mln.), Argentina (40 mln.),
Graikija (11 mln.), pralenkiant Tur-
kiją (79 mln.), Italiją (61 mln.) ir daug
kitų.

Įvairių žinovų nuomone, rugpjū-
čio 31 d. prasidėjusiose varžybose
Lietuvos rinktinė medalių greičiau -
siai neiškovos, nors kiti prisimena,
kad ir 2010 m. į Turkijoje vykusias
pasaulio pirmenybes Lietuvos ko -
man da pateko ne dėl savo žaidimo,
bet užmokėjusi pusės milijono eurų
baudą. Ji ten iškovojo bent bronzą.
Tikimės, kad ir šįmet negandą Lietu -
vai pranašaujantys bus suklydę.
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Prieš kurį laiką savo skiltyje
kvie čiau Gediminą Kairį po-
kalbiui prie arbatos puodelio

(,,Draugas”, 2011 m. liepos 26 d.). Tai
buvo neeilinis kvietimas, nes auto-
riaus nepažįstu. Apie jį žinojau tik iš
jo įvairių laiškų bei pasisakymų
išeivijos spaudoje. Savo skiltyje jo pa-
klausiau ke letą klausimų, į kuriuos
susilaukiau jo atsakymų. Nors tokio
klausimo ne buvo, jis savo laiško pra-
džioje aptaria savo ryšius su Valdu
Adamkumi, teig damas, kad pastara-
sis dirbo ne Lietuvos interesams.
Toliau pateikiu mudviejų pokalbį.

Gerbiamas Gediminai Kairy,
savo laiške (,,Draugas”, 2011 m.
liepos 6 d.) rašėte, kad po ,,Mar -
gučio II” uždarymo dabar ,,Drau -
gui” reikia laukti pačio blogiausio
likimo smūgio. Kas tai būtų?

Aš manau, jog su laiku dabar jau
tridienis laikraštis žlugs finansiškai.
Skaitytojų katastrofiškai mažėja, tai
akivaizdu visiems. ,,Draugas” apie
tai turėjo galvoti dar prieš dešimt me -
tų. Dabar, manau, jau per vėlu. 

Teigiate, kad, šalia ,,Draugo”,
skaitote daugelį laikraščių. Kokie
tie laikraščiai? Ar jie kuo nors ski -
riasi nuo ,,Draugo”?

Taip, ,,Draugas” kadaise buvo
ne pamainomas Amerikos lietuvių
laik raštis. Laikai keičiasi, o ,,Drau -
gas” – ne. Čia ir problema. Aš daug
in formacijos gaunu internete, daug
skaitau vi sokios pakraipos literatū-
ros ir da rau pats savo išvadas. Ra-
džiūno straips niuose randu tai, ką
jau aš se niai žinojau. Ir svarbiausia,
kad esu padaręs tokias pat ar pana-
šias išva das kaip jis. 

Sakote, kad skaitančiųjų tik
,,Draugą” pasaulėžiūra yra labai

skurdi. Kuo šią išvadą remiate?
Kaip pavyzdį duosiu vieną iš

dau gelio savo informacijos šaltinių,
kad ir Naomi Klein iš Čikagos Loyola
University paskaitą-filmą, jos knygą
,,Šoko doktrina” (angl. Shock Doct-
rine), apie Fried man Institute Uni-
versity of  Chicago. Užtikrinu, kad 95
proc. tik ,,Draugą” skaitančių skaity-
tojų net nenutuokia, kad tokie da-
lykai pasaulyje dedasi. Rašydamas
apie pasaulėžiūros skurdumą, turė-
jau omenyje politinę-visuomeninę
pu  sę, nes su daug kuo teko kalbėtis –
atvažiavusiais tuoj po karo. Net nu -
ste bau, kaip daugelis visai nežino
Amerikos istorijos, kada ir kaip buvo
sukurtas Federalinis rezervo bankas
ir ką apie tai buvo pasakęs JAV prezi-
dentas Thomas W. Wilson, kaip pra-
sidėjo ka ras su Vietnamu. Čia galima
var din ti be galo.

Žinote, skaitau ne tik ,,Drau -
gą”, bet tikrai nieko nežinau apie
tai, ką čia rašote. Jūs alegoriškai
kal bate apie ,,Draugo” skaitytojų
požiūrį į pasaulį iš ,,savo puikaus
sodo”. Kas yra tas ,,puikus sodas”?

Metaforą apie puikų sodą ir kal -
ną paėmiau iš bažnytinio biuletenio.
Ten viskas pasakyta alegorine pras -
me, panašiai kaip Biblijoje. Gaila,
kad beveik niekas į tai nekreipia dė -
mesio. 

Teigiate, kad Jums ,,Draugas”
labai panašus į buvusią tarybinę
spaudą, nes nei vieni, nei kiti net
ne  bandė ir nebando ,,lipti į kal -
ną”. Ir vėl lipimas į kalną…

Paskutinį mano komentarą taip
išbraukė, kad ir prasmės neliko. Tai
jau vien tuo ,,Draugas” panašus į ta -
ry binę spaudą. 

Atrodo, neturite akies Ameri -
kos valdžiai, o ,,Draugą” kaltinate
JAV demokratinių principų liaup -
si nimu. Kur čia ,,Draugas” kaltas?

Gal prisimenate, dar prezidentas
George W. Bush pasiūlė JAV Kongre-
sui priimti įstatymą, apsaugantį
Amerikos simbolius nuo išniekini-
mo, ir už drausti visose JAV homosek-
sualių žmo nių vedybas, ir ką gi, JAV
Kong resas tai atmetė. Tai kas sudaro
dau gumą tame Kongrese? Jei būtų
referendumas tuo klausimu, tikrai
didžioji dauguma amerikiečių pri-
tartų Bush. Tad lieka atviras klausi-
mas, kam ats tovauja šitie Kongreso
nariai? Ar galime gerbti Amerikos
valdžią, kuri leidžia tyčiotis iš pa-
prastų amerikiečių taip mylimos ir
gerbiamos vėliavos, aplaistytos tūks-
tančių Amerikos ka rių krauju? Ir tai
jie vadina žmogaus teisėmis ir savi-
raiška. Didesnio cinizmo negali būti,
ir tai nusprendė Aukš čiausiasis JAV
Teismas. Kokia jo sudėtis, visiems

aišku. Ar norma lūs teisėjai nus-
pręstų, kad draudimas tyčiotis iš JAV
vėliavos yra žmogaus teisių pažeidi-
mas? Tokią savo ,,de mok ratiją” JAV
perša visam pasau liui. Yra pasakyta,
kad Amerikos di dybę sukūrė demok-
ratija. Dabartinė pseudodemokratija
ją ir pražudys. 

Dėl Amerikos valdžios – norė-
čiau dar paklausti, ar ,,Draugas” kri-
tikavo tokį Kongreso sprendimą?
Kodėl nekvietė skaitytojų rašyti
Kongreso nariams, išsakant savo ne-
pritarimą tokiam sprendimui?

(…) Dar kartą ačiū už pakvie-
timą diskutuoti. Noriu pratęsti tai ir
gauti išsamius atsakymus į mano
iškeltus teiginius. Kitą kartą parašy-
siu daugiau apie savo gyvenimą Ta -
rybų Lietuvoje iki 1991 metų gruo -
džio 11 dienos, ką aš mąstau apie tai,
ką daro Amerikoje tie, kurie vadina-
mi ,,valdžia už užuolaidos”, o se-
niau – ,,pilkaisiais kardinolais”, apie
kuriuos didžioji dau guma ameri-
kiečių net nenutuo kia. Su pagarba –
Gediminas Kairys, LB Lemont apy-
linkės valdybos narys.

Ačiū pašnekovui už savo nuo-
monės išsakymą prie internetinio
arbatos puodelio. Advokatai pataria
teisme vengti klausimo, jeigu nežinai
būsimo atsakymo. Aišku, ši taisyklė
nesaisto spaudos darbuotojų, bet
man būtų pravertę, jeigu prieš imda-
masis savo sumanymo būčiau arti-
miau susipažinęs su pašnekovu.
Taip, aš kėliau klausimus, susijusius
su jo ankstesniais pasisakymais
spaudoje, bet jo duoti atsakymai ne
visais atvejais atsakė į mano keltus
klausimus. 

,,Laikai keičiasi, 
o ‘Draugas’ – ne!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Krepšinis Lietuvoje – 
religija ar beprotybė?
ALEKSAS VITKUS



Kas ketverius metus rengiamas
Lietuvių tautinių šokių insti-
tuto (LTŠI) narių suvažiavi-

mas šiais metais vyko rugpjūčio 10
dieną Dainavoje, Manchester, MI. Po
suvažiavimo „Draugo” redakcijoje
apsilankiusi LTŠI pirmininkė Dan-
guolė Varnienė papasakojo apie ren-
ginį, jame priimtus nutarimus, taip
pat apie pasiruošimą kitais metais
Boston mieste vyksiančią XIV Lie-
tuvių tautinių šokių šventę.  

Šiuo metu LTŠI turi apie 90 pil-
nateisių narių, suvažiavime Dainavo-
je dalyvavo apie 40 (kai kurie jų – su
kitų narių 25-iais įgaliojimais), tad,
pasidžiaugė D. Varnienė, kvorumas
buvo. Suvažiavimo, kurį vedė LTŠI
vicepirmininkas Tomas Mikuckis,
pradžioje buvo perskaitytas Geno-
vaitės Breichmanienės sveikinimas,
atvežtas iš Hamilton, Canada. ,,Džiau-
giuosi, – savo laiške rašo G. Breich-
manienė, – kad pirmųjų švenčių
ruošėjų pasėta sėkla vis dar auga ir
gražėja, kad jaunimas su ta pačia
energija ir šypsena suvažiuoja į
šventes, vykstančias toli nuo mūsų
tėvynės. (...) Linkiu Jums sėkmės ir
džiaugsmo, kurį pajusite po gerai
atlikto darbo.”

Savo pranešime LTŠI pirmininkė
D. Varnienė ilgėliau sustojo ties
dabartimi. Pasak jos, po sėkmingai
surengtos XIII Lietuvių tautinių šo-
kių šventės Los Angeles gimė mintis
pasiūlyti būsimą šventę rengti Bos-
ton mieste. Dar šventei vykstant Los
Angeles, jaunimas jau kalbėjo, kad
jeigu LA lietuviai galėjo taip puikiai
suruošti šventę, tai gal ir Boston to
paties iššūkio imsis, sakė D. Varnie-
nė.

Tuoj po šventės D. Varnienei
lankantis Čikagoje, atsirado galimy-
bė LTŠI įregistruoti kaip pelno nesie-
kiančią organizaciją (inkorporuoti).
Šio reikalo ėmėsi keturios LTŠI val-
dybos narės, ir 2009 m. pavasarį IRS
patvirtino naujos organizacijos –
LTSI, Inc. (angl. Lithuanian Folk
Dance Institute, Inc. arba LFDI, Inc.)
– legalumą ir suteikė jai teisę būti
atleistai nuo federalinių mokesčių
(„tax exempt”). ,,Atgavome užšaldy-
tus pinigus, – sakė D. Varnienė, – ir
toliau jau galėjome dirbti, tvirtai
stovėdami ant abiejų kojų.” Beveik iš
karto po to Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL buvo surengti nedideli
kursai šokių mokytojams ir šokė-
jams, skirti pasiruošti Lietuvos tūk-
stantmečio jubiliejui. Į šventę, vy-
kusią 2009 m. vasarą Lietuvoje, išvy-
ko net 7 išeivijos šokių grupės iš

Šiaurės Amerikos: „Grandis” iš Čika-
gos, „Gintaras” iš Toronto, „Gyvata-
ras” iš Hamilton, „Atžalynas” iš To-
ronto, „Laumė” iš šiaurės Illinois,
„LB Spindulys” iš Los Angeles ir
„Spindulys” iš Lemont.

LTŠI pirmininkė pasidžiaugė,
jog Lietuvoje užsimezgusi draugystė
su Pietų Amerikos ir Australijos lie-
tuviais šokėjais pirmiausia suteikė
progą šokių grupei „Žaibas“ iš Ma-
dison, Wisconsin apsilankyti Pietų
Amerikos lietuvių šventėje 2009 me-
tais. Kitais metais į Australijos lietu-
vių šventę jau vyko LA ,,LB Spin-
dulio” šokėjai. Šokėjus suartino ir
Cleveland šokių grupės „Švyturys”
tais pačiais metais surengtas festi-
valis „Juventus”, kuriame dalyvavo
šokių grupės iš kelių aplinkinių val-
stijų. O šiais metais Čikagos „Gran-
dis” visus pakvietė į žymiai Lietuvos
choreografei Tamarai Kalibataitei
skirtą koncertą. Neatsilieka ir Los
Angeles jaunimas, draugiškai kvie-
čiantis JAV lietuvių tautinių šokių
grupes atvykti į LA ,,Lietuvių die-
nas”, kurios vyksta jau daugiau nei
25 metai.

LTŠI pirmininkė pasidalijo ir
rūpesčiais, susijusiais su artėjančia
tautinių šokių švente Boston. Pasak
D. Varnienės, nors už sėkmingą pa-
siruošimą lietuvių tautinių šokių
šventei yra atsakingi JAV ir Kanados
Lietuvių Bendruomenės, LTŠI ir vie-
tinio miesto rengimo komitetas, deja,
Instituto vadovybė vėl ir vėl turi
aiškinti ir „įtikinėti” LB vadovybę jo
svarba ir „teisėmis”. Laiške, LTŠI
pirmininkės parašytame JAV LB
Krašto valdybos pirmininkui Vytui

Maciūnui 2010 m. liepos 19 dieną, pri-
menama, jog „visose 13-oje šokių
švenčių LTŠI atliko gyvybiškai svar-
bų vaidmenį. Institutas jungia šokių
mokytojus, ansamblių vadovus ir
rengėjus. LTŠI yra tas organas, kuris,
atsižvelgdamas į narių daugelio metų
patirtį ir profesinius sugebėjimus,
parenka meno vadovus, šokius, su-
daro programą. Tolimesnius darbus
deriname su vietos komitetu ir LB.”
Todėl D. Varnienė ragino JAV LB
Krašto valdybą nesirūpinti nei šokių
šventės programos, nei dalyvių orga-
nizaciniais, nei meniniais reikalais
ir juos patikėti Institutui. Šio suva-
žiavimo metu buvo pasirašyta rezo-
liucija, skirta JAV LB vadovybei, pra-
šant, kad ir toliau, žiūrint į būsimų
šokių švenčių ruošos planus (2016
metais), LB pasitikėtų sutelktomis
kūrybinėmis jėgomis. Suvažiavimas
paprašė sudarytą trijų narių komi-
tetą susisiekti su LB vadovybe ir
pasiteirauti, kas atsitiko su Folk Dan-
ce Festivals, Inc. (FDF), panaikinto
po LA vykusios šokių šventės, lėšo-
mis, jas perėmus LB, taip pat, kas at-
sitiko su FDF tarybos veikla, jai va-
dovauti atsisakius tarybos buvusiai
pirmininkei J. Budrienei.

Dabartinei LTŠI valdybai, į ku-
rią, be pirmininkės D. Varnienės,
įeina vicepirmininkas T. Mikuckis,
sekretorė Daina Žemaitaitytė, iždi-
ninkė Vida Brazaitytė ir narys Gin-
taras Grinkevičius, iki kadencijos
pabaigos liko dar dveji su puse metų.
D. Varnienės teigimu, nors ir vargin-
gai, bent tris kartus per metus sten-
giamasi išleisti žiniaraštį, šios valdy-
bos planuose yra ir tinklalapio page-

rinimas (www.lttsi.org). Jame jau
dabar galima rasti daug žinių, galima
naudotis ten esančiais šokių mu-
zikos įrašais. ,,Norime, – sakė D. Var-
nienė, – kad nariai nepamirštų pasi-
naudoti šaltiniais, kurie buvo suvežti
ir laikomi Lemont LTŠI archyvų
kambaryje.” Šalia šokių šventės ruo-
šos darbų valdyba dirba su lituanis-
tinių mokyklų vadovais ir JAV LB
Švietimo taryba, siekiant gerinti lit.
mokyklų šokių pamokų gaires. Tuo
tikslu siūlomas projektas, skirtas
visiems išeivijos vaikams, – „ABCėlė
– ratelių, šokių pamokėlės”.

Tradiciškai suvažiavimo metu
vyksta balsavimas dėl garbės nario
vardo suteikimo. LTŠI valdyba, at-
sižvelgdama į buvusių šokių vadovų
ilgametę veiklą, jau pasitraukusiems
arba perdavusiems mokytojo lazdelę
kitiems, pasiūlo suteikti garbės na-
rio vardą. Šiais metais buvo pasiūlyti
septyni kandidatai: Stasė Bacevičie-
nė (Čikaga), buvusi įvairių grupių
vadovė, LTŠI valdybos narė; Danutė
Janutienė, buvusi San Francisko šo-
kių grupės „Vakarų vaikai” vadovė;
Giedrė Milašienė, grupių „Jūra”
(San Diego) ir „Klumpė” (Wiscon-
sin) steigėja ir vadovė; Anita Stru-
millo, Kansas City grupės „Aidas”
vadovė ir steigėja; Estera Washofsky,
Pennsylvania „Žilvino” buvusi vado-
vė; Aldona Zander, Toronto „Atža-
lyno” buvusi vadovė, LTŠI valdybos
narė ir Frank Zapolis, Čikagos gru-
pės „Lietuvos vyčiai” steigėjas, bu-
vęs ilgametis vadovas, LTŠI valdybos
narys, žinomas visuomenės veikėjas.
Visi septyni pasiūlyti kandidatai
susirinkusiųjų buvo patvirtinti.

Suvažiavimo metu buvo pasiūly-
tos dar trys kandidatės, nors, kaip
sakė D. Varnienė, kiek ir prasilen-
kiant su įsigalėjusia tradicija – visos
trys mokytojos vis dar darbuojasi
tautinių šokių grupėse. Tai Violeta
Fabianovich, Čikagos „Grandis” va-
dovė, Rita Karasijienė, Toronto „Gin-
taras” mokytoja, ir Viktorija Viskan-
tienė, Detroit „Šaltinis” vadovė. Po
karštų diskusijų suvažiavimas pa-
tvirtino ir pasiūlytas tris naujas gar-
bės nares.

„Svarbiausia, – sakė LTŠI pirmi-
ninkė, – visiems kartu dirbti, gerbti
kiekvieno įnašą ir atpažinti atskiras
paskirtis.” Tai daryti ji siūlo įsiklau-
sius į suvažiavimo pradžioje jos ant
lentos užrašytą palinkėjimą-šūkį –
„Likime sveiki, gyvi ir draugiški!” D.
Varnienė įsitikinusi, jog tik bendros
jėgos atneš laukiamus darbo vaisius. 
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DALIA CIDZIKAITĖ

Dainavoje vyko visuotinis LTŠI narių suvažiavimas

Nijolė Pupienė ir svečias iš Lietuvos, choreografas Vidmantas
Mačiulskis šių metų LTŠI kursuose.

Indianapolis Lietuvių Bendruomenės ką tik įsteigtų šokių grupių „Trepsiukas” (vaikų) ir „Vijūnas” (suaugusių) vadovė Raimonda
Balčiūnienė (pirma iš kairės) su LTŠI pirmininke Danguole Varniene (viduryje) ir šokių kursų dalyviais Dainavoje.

Iš k.: Kastytis Šoliūnas, Čikagos ,,Spindulio” vadovas, su Lele
Viskontiene, Detroit „Šaltinio” vadove. 

D. Varnienės asmeninio archyvo nuotr.
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Gintarė kerėžytė: turi didelį norą 
padėti kitiems

Gintarė gimė 1993 m. rugpjū čio 3 d. Glendale,
CA. Ji yra Lai mos Luk mi naitės ir Sauliaus
Kerėžio pirmoji dukrytė. Gintarės seneliai iš
mamos pusės yra Jadvyga Židonytė ir a. a. Sta-
nislovas Lukminas,  se ne liai iš tė čio pusės – Sta-
nislava Grigu laitė ir a. a. Juozas Kerėžis. 

Kai Gintarė ir jos brolis Giedrius paaugo, šei-
ma išsikraustė į naujuosius namus Canyon
Country, kur  vai kai lankė Sulphur Springs pra-
dinę mo kyklą, po to Sierra Vista Junior High.
Šiemet Gintarė baigė Canyon High vidurinę mo-
kyklą. Gintarė vi durinę mokyklą baigė antrąja
moki ne, tik vienas jos geriausias draugas ją pra-
lenkė pas kutiniaisiais metais. Mums, lietuviams
tėvams, yra nepaprastai smagu, kad Gintarė yra
tokia ga bi ir  siekia mokslo viršūnių. Ly gia grečiai
su mokslu kasdieninėje mo kykloje
Gintarė  lankė ir šeštadie ni nę LA Šv.
Kazimiero lituanistinę mokyklą.
Pradėjusi mokyklą lankyti būdama 3
metų, šiemet ji užbaigė 15 metų
kursą. Ji šoko su ,,Spindulio” šo kių
grupe, priklausė LA ateitinin kams,
Šv. Kazimiero parapijoje pri ėmė
šventuosius sakramentus. Su Die vo
palaima tvirtai eina per gyveni  mą ir
rodo gerą pavyzdį bet kuriam savo
kelyje sutiktam draugui. 

Gintarė ne tik pasiekė aukščiau -
sių mokslo laimėjimų, bet ir aktyviai
dalyvavo mokyklos būreliuose, kon-
fe rencijose, užėmė vadovaujančias
pa rei gas,  žaisdama mokyklos teniso
ko man doje laimėjo ne vieną apdo-
vanoji mą. Praleido daug valandų,
dirbda ma savanoriškus darbus: or-
gani zuo dama mokyklos renginius,
sa va noriš kai mokydama bendraam -
žius, ku riems sunkiau sekdavosi
moks las, bendraudama su vyresniais
žmonė mis senelių globos namuose,
da lyvaudama maratonuose. 

Gintarė yra nepaprastai geros ir
jautrios širdies, judri, pilna energi-
jos, džiaugsmo, ji nieko nebijo.  Ji vi -
sa da siekia ko nors naujo,  ieško keis -
čiausių išban dy  mų ir nuotykių. Ap -
link ją  – visada didžiulis būrys gerų
draugų. Kaip ir jos tėtis, mėgstanti
lin ks  mą kompaniją. Gintarė turi di -
de lį no rą padėti kitiems, todėl tam lai -
ko  surasdavo  ne tik dienos metu, bet
ir naktį. Kai draugai  švęsdavo šven -
tes, ji savaitgaliais dirbo organizaci-
joje  ,,Safe Ride”. 

Gintarė toliau studijuoti pasirin ko arčiausiai
namų esantį UC LA, kur planuoja studijuoti bio-
medicininę in žineriją. Tėvai ir senelės Lietuvoje
didžiuojasi Gintarės pasie ki mais, nuo širdžiai
sveikina ją ir lin ki didžiau sių ir slapčiausių jos
svajonių iš sipil dymo, toliau tvirtai siekti užsibrėž-
to tikslo. 

Su meile mama Lai ma, tėtis Sau lius ir brolis
Gied rius.

Tomas R. Dabšys: būgnininkas, 
jaunimo atstovas

Tomas Magna Cum Laude baigė St. Francis
High School, La Canada, priklauso CSF ir NHS.
Jam kas me tais buvo įteiktos Honors ir Scholars
premijos.  Priklausė studentų val dybai, mokytojų
buvo išrinktas Link Com missioner.  Tomas dalyva-
vo įvai rių klubų veikloje (Key Club, Snow boarding
Club, Frisbee Club, Ping Pong Club, Music Club,
Rock & Roll Club, Red Cross Club, Renaissance
Men Club ir Folding at Home Club).  Jis padėjo
mokytis kitiems ir priklau sė ,,Mu Alpha Theta”
matemati kos klubui. Pereitą rudenį Tomas bu vo

iš rinktas į Homecoming Court.
Mokykloje Tomas daugiausiai pri sidėjo prie

būgnų komandos. Jis vi  sus ketverius metus daly-
vavo varsity drumline, dvejus metus buvo Bass
Captain, o šiais metais  – Tenor Cap tain. Vienos
Kalėdi nės programos me tu Tomas grojo bū g nais
su profesionaliu orkestru.  St. Fran cis Drum line
kas metai grodavo futbolo rungty nėse, įvairiuose
para duo se ir ren giniuose, įskaitant Ju nior Diabe-
tes Re search Foundation ir ,,Autism Walks”. Kas
metai baigiant mokslo me tus, Tomas dažnai pa-
sirodydavo so lo.

Tomas labai aktyvus St. Ja mes/Holy Redee-
mer parapijos narys. Kas sekmadienį jis dirba
Youth Minstry programoje, dažnai atstovauja jau-
ni mui parapijos renginiuose.

Tomas lankė LA Šv. Kazimiero li tuanistinę
mokyklą, dalyvauja skau tų veikloje (yra vyčių
kandidatas), lie tuvių  tautinių šokių ansamblio

,,Spin du lys” narys. Jis dalyvavo skau  tų Ąžuo lo
mokykloje, jubiliejinėje stovykloje 2003 metais ir
tautinėje stovykloje 2008 metais. Su ,,Spin duliu”
šoko dve jose šokių šventėse ir dvejose dainų šven-
tėse.  

Laisvalaikiu Tomas mėgsta bend rauti su drau-
gais, žaisti video ir in ter neto žaidimus, ypač mėgs-
ta snie g lenčių sportą kalnuose. 

Tomas lankys UC Irvine, kur  stu dijuos psicho-
logiją. Ateityje norė tų  ap  siginti daktaro laipsnį.

Marius A. Vilkas: sportininkas, 
būsimas inžinierius

Marius gimė 1992 m. gruodžio 14 d. Glendale,
CA. Jis yra Vitos ir Vy tenio Vilkų sūnus, Dalilės ir
Anta no Polikaičių, Irenos ir a.a. Eugeni jaus Vilkų
anūkas, Alekso jaunesnis brolis.

Marius augo Santa Clarita mies te, lankė
Newhall pradinę mokyklą, Placerita vidurinę
mokyklą, o šiais me  tais aukštais pažymiais baigė
Wil liam S. Hart gimnaziją, kur jam buvo įteiktas
,,Top Academic Honor Scho lar” pažymėjimas. Bū-
damas trejų me tu kų pradėjo lankyti Šv. Kazimiero
li tuanistinę mokyklą, šiais metais už 12 metų ga vo

baigimo atestatą  kur są.
Nuo mažens Marius mėgsta spor tuoti. Daug

metų vasaros metu dalyvavo krepšinio koman-
dose, pa  teko į gimnazijos ,,Freshman” krep šinio
ko mandą. Vidurinėje mo kyk loje pa mė go lengvo-
sios atletikos sportą. Gimnazijoje ketverius metus
dalyvavo lengvosios atletikos komandoje, ku rioje
jis pasižymėjo šuolių į tolį (,,long jump”) ir
trišuolių (,,triple jump”) varžybose. Jis taip pat
pri-klau sė estafetės komandai, bėgo ,,sprin  to”
lenktynėse. Kiekvienais me tais buvo apdovanotas
už pasieki mus.

Marius daug metų patarnavo šv. Mišioms Šv.
Kazimiero bažnyčioje LA. Jis šoka ir dainuoja
,,Spindulio” an samblyje, dalyvavo trijose šokių
šventėse. 2010 m. Marius dalyvavo ,,Ca lifornia
Boys Sta te” programoje Sacramento, CA.

Marius yra ilgametis skautas, daug metų
stovyklavęs su Los Ange les skautais Rambyno
stovyklavietėje, Big Bear kalnuose. Šiuo metu yra
aktyvus skautas vytis kandidatas. Ma  rius nuo
mažens yra ir aktyvus atei tininkas. Jis stovyklavo,
o vėliau vadovavo Los Angeles ateitininkams
Santa Barbara stovykloje, dalyvavo Moksleivių
ateitininkų stovyklose bei žiemos kursuose
Dainavoje.

Marius labai mėgsta muziką. Pra  dinėje mo-
kykloje mokėsi groti trimitu ir baritonu, su kuriuo

šeštoje klasėje grojo ,,Honors Band” koncerte.
Vidurinėje mokykloje mokėsi groti gitara.  2010
metų Los Angeles ,,Lie tuvių dienose” su broliu
Aleksu ir pusbroliu Viktoru Joga su muzikos gru -
pe  ,,Į sveikatą” dalyvavo progra mo je.

Rudenį Marius pradės inžinerijos studijas
University of  California Santa Barbara. 

Valio, Mariau! Mes tave labai my lime ir labai
didžiuojamės tavimi!

Daina V. Bandžiulytė: užduotį atlikdavo,
panaudojusi visas spalvas

Kristinos ir Vyto Bandžiulių jauniausia duktė
Daina gimė 1992 m. gruo džio 23 d. St. John’s ligo-
ninėje San  ta Monika, CA. Jos laukė vyresnės
sesutės Liana ir prieš septynias minutes gimusi
sesutė Rūta. Ji Kū čias praleido ligoninėje, bet
grįžo namo su laukti Kalėdų senelio ir susitikti su
sa vo seneliais Elena ir Ignu Bandžiu liais. 

Daina, pradėjo mokslus St. Ma ry’s pradinėje
mokykloje, šiemet pui kiais pažymiais baigė
Paraclete gimnaziją. Ji kiekvienais metais pa -
tekda vo į garbės sąrašus, pernai  pie šimo ir tapy-
bos klasėje laimėjo premi ją.        Nukelta į 12 psl.

Iš k.: Daina V. Bandžiulytė,  Tomas R. Dabšys, Rūta V. Bandžiulytė, Andrius J. Raulinaitis, Indrė Vyšniauskaitė, Marius A. Vilkas ir Gintarė
Kerėžytė.  

Šių metų birželio 18 dieną įvyko Los Angeles lietuvių abiturientų iš leistuvės. Į gražią mokyklos baigimo šventę, jiems
suruoštą tėvelių, gausiai susirinko abiturientų šeimos, gimi nės ir draugai. Dalyvavo ir gar bin  gi svečiai – Los Angeles Šv.
Kazi miero lituanistinės šeštadieninės mo kyklos direktorė Marytė Newsom su vyru ir Šv. Kazimiero parapijos klebo nas

Tomas Kara naus kas. Šiais me tais su mokykla atsisveikino Dai na Ban džiulytė, Rūta Bandžiulytė, To mas Dabšys, Gintarė
Kerėžytė, An d rius Raulinaitis, Marius An ta nas Vil kas ir Indrė Vyšniauskaitė. Su si pa žin kime su jais. 

Ina Vyš niaus kienė 

Šių metų Los Angeles lietuvių
abiturientai
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SKAUTYBĖS KELIAS

Vyriausiosios skautininkės pavaduotojo laiškas

Mielos sesės, mieli broliai,

Rugpjūčio mėnesiui besibai giant, noriu pasveikinti visus sėkmin gai
užbaigus vasaros stovyklas.

Brolijos tinklalapyje rasite žinių apie skautus Lietuvoje:
– Gerus darbelius;
– Indėnų stovyklą;
– Jūrų skautų regatą ir kitą veiklą.
Dar vis vyksta ,,Skautų aido” sto vyklinis konkursas. Raginu dalyvauti!
Daugiau pasiskaitykite atnaujintame Brolijos tinklalapyje:
http://broli.skautai.net/

Budėk! Gero Vėjo!
Brolis Tomas Dundzila

LSS Brolijos vadas

Atnaujintas tinklalapis
Norime pranešti apie atnaujintą „Aušros vartų/Kernavės“ tunto tinklalapį. 

Šiame tinklalapyje rasite visas šių metų registracijos anketas, kaip galite skautauti 
su mumis. Pamatysite vaizdus iš šios praėjusios vasaros stovyklos, vykusios 

Rako miškuose. Rasite ateinančių skautiškų veiklos metų kalendorių.

Apsilankykite mūsų svetainėje ir pamatykite, ką mūsų gabios ir energingos 
sesės veikia!

Norime priminti, kad registracija į ,,Aušros vartų/Kernavės” tuntą vyks: 
,,Rasos” lituanistinėje mokykloje Naperville; 

Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 

šeštadienį, rugsėjo 10 d.

Sėdžiu ir  galvoju – vasara man
jau pasibaigė, prasidėjo mokslo
me tai. Sunku patikėti. Kur

pradingo ta va sara? Gal ji buvo tik
sapnuose? 

Ban dau sudaryti tunto metinį
kalendo rių. Reikia su savo vadija
susieiti ir ga lutinai aptarti veiklos
metus. Ar tik rai jau ta vasara pasi-
baigė? Negali būti. Juk lauke dar
karšta. Todėl galvoju, svajoju, o
mintimis vis sugrįžtu į Ra  ko miškus.
Išbuvau ten tris savai tes. Per visus
lietus, per karščius. Uo dai ir kiti
vabzdžiai mus visus labai kandžiojo. 

Rako stovykla – tai Čikagos tun-
tams priklausanti stovykla, miškai.
Čia Čikagos skautai stovyklauja jau
nuo 1956 metų. Nuostabi vieta su tik -
ra gamta – ąžuolais, klevais, ber žais,
šviežiu, grynu oru. Rakas.

Šią jau praėjusią vasarą daugiau
nei du šimtai skautų ir skaučių iš Či -
kagos, jos apylinkių ir net kelios se -
sės iš Cleveland, sesė iš Lietuvos ir
vie nas brolis iš Arizona valstijos at -
važiavo į šiuos nuostabius miškus pa -
stovyklauti dvi savaites lietuviškoje,
skautiškoje aplinkoje. Stovykla vyko
liepos 9–23 dienomis.

Šių metų stovyklos tema – „Šven-

tas miškas”. Tema parinkta, siekiant
pamokyti jaunesniąją kartą, kad
vienu laiku lietuviai buvo pago nys.
Kiekvieno tunto pastovyklė tu rė jo
savo pagonišką vardą. „Aušros var -
tų/Kernavės” tunto pastovyklė, ku-
riai viršininkavo ps. fil. Rasa Milo
Dum brienė, buvo pavadinta „Lai -
mos” pastovykle; „Nerijos” jūrų
skau  čių tunto pastovyklė, kuriai vir -
ši ninkavo j. ps. Rima Veidemanis ir
g.v.v. Beatričė Želvytė, buvo „Velio -
na”; „Lituanicos” tunto pastovyklė
pa vadinta pagal pagonišką mišką
Lie tuvoje – „Šventybrastis”. Patys
jauniausi mūsų stovyklautojai, mūsų
Jaunų šeimų pastovyklė, susidedanti

iš visų tuntų, kuriai vadovavo s. fil.
Nida Petronienė ir ps. fil. Julija Deu -
schle, buvo pavadinta „Laumės juos-
ta”.

Stovyklos pagrindinis tikslas:
pa tobulinti skautiškas žinias, už-
megzti naujas draugystes, augti ir
bręsti lie tuviškoje, skautiškoje ap-
linkoje. Tai, ko skautai ir skautės
išmoksta per me tus, jie tas išmoktas
žinias pritai ko stovykloje. 

• • •
Stovyklautojai pradėjo suva -

žiuoti šeštadienio, liepos 9 d., popie-
tę. Užsiregistravę, tempdami savo
lagaminus, jie ėjo į jiems paskirtas

„Šventas miškas” – Rakas-2011
Sesė AUŠRA pastovykles, kur juos pasitiko ener-

gingi vadovai, pa dė jo jiems pasis-
tatyti palapines ir įsitai syti dviem
savaitėms. Darbas, džiaugsmas, pa-
reiga.

Stovykloje vyko daug darbų. Bro -
liai vyčiai smarkiai dirbo ir slaugei,
js. Onutei Savickienei prie ambulato -
rijos pastatė stiprius medinius suo-
lus, be jokių mazgų ir be virvės. Toks
pats suolas buvo perstatytas prie
„Lituanicos” pastogės, kur visi skau-
tai ir skautės sueina skaniai paval-
gyti. Šių metų vyriausias šeimi nin -
kas brolis Saulius Šoliūnas kartu su
savo sunkiai dirbančiu štabu skaniai
vi siems gamino valgyti. Niekas neli -
ko alkanas.

Dienos buvo pilnos skautiškų
darbų. Visi skautai ir skautės tobuli-
no savo skautamokslus, pionerijos,
gam tos žinias, vadovavimo ir daina-
vimo įgūdžius. Vakarais laužų ki-
birkštys kilo į dangų, skambėjo lie-
tuviš kos, skautiškos dainos, vyko pa-
siro dy mai, žaidimai.

Einant pagrindiniu taku iškilo
naujas pastatas. Tai „Nerijos” jūrų
skaučių naujos prausyklos. Nuos -
tabu. Kryžkelėje – naujas kryžius, su -
kurtas ir pastatytas brolio dr. R. Povi -
laičio. Tikras lietuviškas miš kas.
Džiaugsmas, jaunų skautų šypse nos
ir juokas. Pasigirsta lietuviškas žo -
dis. 

Jūrų skautai ir skautės kasdien
skubėjo prie ežero tobulinti savo jū -
rinės programos žinias. Čia ir kiti
skau tai ir skautės ateidavo atsigai-
vinti, paburiuoti, kanojomis paplau-
kioti, pa sidžiaugti ežeru. Čia vyko
įvairios specialybės jūrų skautams ir
skau tėms, lauko virtuvė, kuriai va-
dovavo g. v. v. Siga Lapinskaitė.

Vyko sporto šventė, kurioje daly-
vavo net ir patys mažiausieji. Iš-
kylos – su kanojomis, arkliais, prie
Michigan ežero. Tikras Šventas miš-
kas, pilnas lietuvių skautų, kurie
džiaugėsi savo protėvių praeitimi,
Dievo duota gam ta. Tai buvo džiaugs-
minga, darbinga stovykla. 

Sunku tikėti, kad tos dvi savaitės
taip greitai prabėgo. Dabar mūsų sto -
vyklautojai jau skuba į mokyklą. Sto -
vyklos įspūdžiai liks mūsų min tyse,
o meilė mūsų Rako miškams liks mū -
sų širdyse amžinai. Sudiev, vasara!
Iki pasimatymo, Rako miškai! Atsi -
sveikinti buvo sunku, bet vėl susi-
tiksi me netrukus arba kitą vasarą.
Lai kas į mokyklą pradėti naujus
mokslo metus, pradėti naujus skau-
tiškus veik los metus. 

„Laimos pastovyklės” skautė psl. Olivija
Petry  jodinėjimo iškyloje.

„Šventybrasčio” pastovyklės broliai žy giuoja į vėliavos nuleidimą.
s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotr.

„Laimos” pastovyklė: „Aušros var tų/Kernavės” tunto sesės, virši nin  kė ps. fil. Rasa Milo.
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Draugas – tai žmogaus dovana pačiam sau.

Dvi savybės – gerumas ir kuklumas – niekada neturėtų žmogaus varginti.

Kiekvienas gali pakelti savo naštą, kad ir kokia sunki ji būtų. 

Literatūra visais pavidalais – tai niekas kitas kaip gero pokalbio šešėlis.

Tarp gražių pietų ir gyvenimo yra tik vienas skirtumas: tai, kas saldu, val-
goma pietų pabaigoje.

Jaunuolis jaučia, kad visas pasaulis per mažas jam vienam.

Pareiga būti laimingiems atliekama blogiausiai iš visų pareigų. Bet kai
esame laimingi, skleidžiame džiaugsmą visame pasaulyje.

Pats šiurkščiausias melas dažnai išsakomas tylėjimu. 

Sąžinė liguistai jautri. Sąžine galima naudotis, bet, panašiai kaip fantazi-
jos ir skrandžio, jos negalima perkrauti.

Robert Louis Stevenson ,,Lobių sala”
Knygos aprašymas

, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Na, o Aleksas, Petras ir Matas, dr. Indrės Rudaitytės ir Dean Jeske sūnūs, pasi dabinę
lietuvių sirgalių apranga – marškinėliais, kepuraitėmis ir net... kojinėmis – laukia
lietuvių krepšininkų pergalės 37-ajame Europos krepšinio čempionate, kuris įvyks
rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 18 d. Lietuvoje. 

Ritonės Rudaitienės nuotr. 

Rugpjūčio 29 d. Panevėžyje įvyko iškilminga „Varom už Lietuvą“ tautos kamuolių
įteikimo ceremonija mūsų krepšinio rinktinės vyrams. Prie šios, 51 žygio dieną
vykusios Lietuvos akcijos, kurioje dalyvavo daugybė krepšinio sirgalių, prisijungė
(rugpjūčio 26 d.)  ir  Vasario 16-oji gimnazija Vokietijoje!

Marytės Šmitienės nuotr.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką ši knyga?
Tai knyga apie vieną šeimą, kuri

prižiūri kapitoną, vardu Flintas.
Viskas būtų gerai, jei ne du  mėne-
siai. Šeima sužino, kad kapitonas
turi daug priešų. Tuo metu mirė šei-
mos tėvas. Berniukui  vardu Džimas
ir jo motinai tapo sunku  gyventi, o
dar pats kapitonas susirgo. 

Kapitonas gavo labai keistą žinu-
tę, kurioje rašoma, kad jam liko ma -
žai laiko. Jis taip susijaudina, kad po
kiek laiko miršta. Tą keistą žinutę
perskaitė ir vaikas, kuris vėliau įsi-
laužė į kapitono seifą ir paėmė viską,
kas ten buvo. Tarp daiktų buvo ir
žemėlapis, kuriame buvo pažymėta
vieta, kurioje randasi paslėptas lobis.
Tada Džimas su motina pabėga pro
galines duris. Tą vakarą įsiveržė
piratai. Nualpus motinai vaikas
nubėgo pas tėvo daktarą ir jam paro-

dė žemėlapį. Daktaras ir jo draugas
nusprendė kartu keliauti į Lobių
salą. Jaunasis Džimas Hokinsas ir jo
draugai, tikėdamiesi atrasti  pirato
kapitono Flinto paslėptą grobį, iš -
plaukia į Lobių salą. Jiems nežinant,
vienakojis piratas Ilgasis Džonas
Silveris sudaro laivo igulą iš buvusių
Flinto komandos narių. Atsidūrę
saloje, Džimas ir jo draugai turi
atrasti paslėptą lobį ir pabėgti, kol jų
nesugavo piratai.

Skaitykite knygą ir sužinosite,
kas laimi.

Kas labiausiai patiko?
Man labiausiai patiko tai, kad

knygoje daug veiksmo. Ypač kai jie
šaudė vienas į kitą. Taip pat man
labai patiko jaunasis Džimas – tikrai
drąsus vaikinas.

Kas nepatiko?
Aš manau, kad ši knyga yra per

daug ištempta. Pradžia yra įdomi, bet
po to darosi nuobodoka. Bet tai mano
nuomone. Paskaitysite ir sužinosite.

Kam siūlyčiau šią knygą
paskaityti ?

Siūlyčiau šią knygą skaityti 10
metų ir vyresniems vaikams. Kny-
ga – 236 puslapių, bet kas antrame
puslapyje – nuotrauka. Tad skaity-
mui lieka arti 116 puslapių. Ir raidės
labai didelės, tad lengva skaityti.

Apie autorių
Robert Louis Stevenson (1850–

1894) ži nomas kaip eilėraščių ir ap -
sakymų autorius. Jis parašė ir keletą
romanų, kurie patinka vaikams ir
su augusiems visame pasaulyje. Tai
,,Pagrobtasis”, ,,Juo do ji strėlė”, ,,Keis -
ta daktaro Dzekilio ir Haido istorija”.

Ar verta knygą pirkti, 
ar ge riau pasiskolinti?

Manau, kad užtenka pasiskolinti
arba paimti iš bibliotekos. Jei tikrai
patiks, galėsite nusipirkti vėliau.

Anksti miręs (vos sulaukęs 44 metų) žymus škotų poetas, eseistas, rašy-
tojas Robert Louis Stevenson (tikras vardas: Robert Lewis Balfour
Stevenson), kurio knygos išverstos į beveik visas pasaulio kalbas, žinomas ne
tik savo romanais, bet ir gražiomis mintimis. Siūlau mažiesiems skaityto-
jams keletą šio rašytojų minčių, kurias radau www.dienoscitata.lt.

Redaktorė

Škotų rašytojas Robert Louis Stevenson
(1850–1894).

www.rasyk.lt/rasytojai/nuotr.

Lietuvoja Robert L. Stevenson knyga
,,Lobių sala” išleista daugybę kartų. Ją yra
iliustravęs ne vienas dailininkas. Džimo
Hokinso ir Ilgojo Džono Silverio istorija
šiandien tebestebina, žavi ir kaitina krau-
ją bet kokio amžiaus romantikams.

Krepšinis, krepšinis, krepšinis...

Apie autorių
Škotų kilmės novelistas, poetas,

keliautojas, rašytojas Robert Louis
Stevenson gimė ir augo Edinburge.
Jo tėvas buvo Thom Stevenson ir jo
senelis Robert Stevenson – abu buvo
žinomi švyturio inžinieriai, kaip ir
jo prosenelis. Būtent iš šios šeimos
pusės jis paveldėjo savo meilę nuo-
tykiams, džiaugsmą jūrai. Iš motinos
paveldėjo meilę plunksnai. Jo senelis
iš motinos pusės Louis Balfour buvo
moralinės filosofijos profesorius.

Baigęs teisės studijas Edinburg
universitete išvyko į užsienį, nes
lietingas Škotijos klimatas kenkė
sveikatai. Čia galutinai apsisprendė
tapti ne teisininku, o rašytoju.

Ieškodamas geriausio klimato
daug keliavo – aplankė Paryžių, San
Francisco, New York, California.
Keliavo pigiausia klase, kad patirtų
nuotykių. Keliaudamas rašė. 

Knyga „Lobių sala” pasirodė
1883 m.
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Alvydo (AL) Karašos penkta ką
tik pasiro džiusi knyga anglų
kalba „The Last Golden Smi-

le” (www.alsbooks.com) susilaukė
dėmesio ir Lie tuvoje. Literatūros ty-
rinėtojas, pe  dagogas ir vertėjas, hu-
manita ri nių mokslų daktaras Graž-
vydas Kir vai tis parašė apie šią knygą
atsi liepimą, kurį ir siūlome mūsų
skaitytojams.

Ypač didelį įspūdį padarė Alvydo
Kara šos knyga. Tai kur kas daugiau
negu autobiografija, kurių nemažai
dabar pasirodo, tai meistriškai pa ra -
šytas li teratūros kūrinys, turintis di -
delę meninę vertę – iki skausmo jau-
dinantys brutaliai nutrauktos auksi -
nės vaikystės įspūdžiai ir nuolat au -
torių lydintis Čigonės Aukso Šypse-
na įvaiz dis, nuostabūs gamtos vaiz-
dai ir kitokie aprašymai, per visą
kny gą einantis simboliškas vėjo leit-
motyvas. Vis dėlto autorius niekur
nepa siduoda pagundai perspausti,
daryti „art for art’s”. Tas taurus sai -
kingumas jaučiamas ir knygos kom -
po zicijoje – po skyrių, kur veiksmo
įtampa pa siekia tiesiog fiziškai ne-
 bepakeliamą lygį, įterpiami būsimo
gy venimo įvykiai, tarsi atgaiva skai -
tytojui, leidžianti viltis, jog gabaus ir
darbštaus žmogaus valia, tikėjimas
savo jėgo mis ir artimųjų parama pa -
dės įveikti visas kliūtis. 

Kaip pedagogą, mane ypač su jau -
dino autoriaus ir jo jau  nys  tės draugų
DP stovyklose troškimas mokytis
(The re was no shortage of... desire to
learn. We pursued our assignments
with passion... Educa tion was a pri -
celess treasure and every student
knew it...”). Cituojami vieno mokyto-
jo žodžiai: „... you will have to fix and
build the houses, bridges, ships,
roads, and trains which war had
destroyed, and you will have to know
to do it”). Nenuo sta bu, kad su tokiu
nusiteikimu nu vykę į Ameriką ir ki -
tas šalis jaunieji lietuviai daug pa -
siekė, tapo aukštos kvalifikacijos spe -
 cialistais, universitetų profeso riais,
susikūrė  ir  materialinę gero vę. 

Deja, to nepasakyti apie didelę
da lį šiandieninio Lietuvos jaunimo,
kuriam mokslo studijos daž nai yra
kančia ir tik priemonė kaip nors gau -
ti universiteto diplomą. Tai di džiu lės
žalos lietuvių genofondui pa sekmė:
pusė pačių gabiausių ir darbščiausių
buvo išvežta į Sibirą, kita pusė buvo
priversta bėgti į Va karus. Rusai žino-

jo, jog sunaikinti inteligentiją reiškia
sunaikinti tautą. To ir siekė. Dėl to
Lietuvoje taip var gingai murkdoma -
si, taip lėtai spren džiamos gyvybiš -
kai svarbios problemos. Nebeliko to
idealistinio pasi šven timo ir ryžto,
ku ris tarpukario metais padėjo nute-
riotai ir skurdžiai Lietuvai taip grei -
tai atsistoti ant kojų po šimtmečio ca -
rų priespaudos.

Knygą gerai papildo ir organiš -
kai įpinti į asmeninio gyvenimo isto -
riją visos tautos tragiškos istorijos
in tarpai. Gerai, kad aprašomi NKVD
kankinimai, juos mes gerai žinome,
juos sunku skaityti, tačiau tegu ir
Va  karai žino, kad buvo ne tik ho lo -
kaustas, bet ir aziatiško žiaurumo ge -
nocidas. Kai prof. V. Landsbergis

Briuselyje surengė fotoparodą apie
analogiškas rusų atrocities (baisu -
mus) Čečėni joje, Europos Sąjungos
vadai liepė ją nukabinti, nes ji atseit
per daug žiauri ir žeidžia žmonių
jaus mus.

Galiausiai kaip šioks toks anglų
kalbos žinovas (rudenį sukaks 50 me -
tų, kaip jos mokau lietuvių studen-
tus), negaliu nesigėrėti puikia li  te ra -
tūrine Karašos kalba, kurios jis pra -
dėjo mokytis tik nuo 19 metų. Tai
man pri minė lenkų tautybės anglų
ra šytoją Joseph Conrad, panašaus
amžiaus pradėjusį mokytis anglų
kal bos ir tapusį anglų literatūros kla -
 si ku. Karaša turbūt nepretenduoja
tap ti amerikiečių literatūros kla si-
ku, tačiau jo anglų kalba kur kas
turtin gesnė ir įtaigesnė nei daugelio
šiuolaikinių amerikiečių autorių. Ji
jau ne „passable” ir ne „comfortab-
le”, o tiesiog „brilliant”. Puikūs
glausti posakiai (dažnai per teikia mi
Čigonės Aukso Šyp senos ar kitų ar -
timųjų lūpomis), kuriais nusags tyta
knyga – „Nothing wrong with being
afraid”; ,,Fear can keep us from
harm”; ,,When you need help, don’t
wait for it. Work for it”; ,,Things
achieved with little effort give little
satisfaction”; ,,There are only two
un avoidable tragedies in the game of
life – the mistake we make and the
passage of  time”.

Daugiau apie Al Karašos knygą
„The Last Golden Smile” rasite inter-
netiniame puslapyje www.alsbooks.
com, o nusipirkti šią ir kitas keturias
Karašos knygas galite internetinėje
parduotuvėje www.amazon.com

,,Draugo” info

Nauja Alvydo Karašos knyga

Aleksandras Stulginskis

Aleksandras Stulginskis (1885 m.
vasario 26 d. Kutaliuose, Tauragės
apskritis – 1969 m. rugsėjo 22 d. Kau-
ne) – antrasis Lietuvos prezidentas,
signataras, vienas Lietuvos krikš-
čionių demokratų partijos steigėjų,
agronomas, Ūkininkų sąjungos stei-
gėjas ir pirmininkas. 

1927 m. pasitraukė iš politinio
gyvenimo, tvarkė savo ūkį Kretingos
valsčiuje, Jokūbavo dvare. 

1941 m. birželio 13 d. sovietų val -
džios suimtas ir ištremtas į Kras -
nojarsko krašto Rešiotų stotį. 1952 m.
buvo nuteistas kalėti 25 metus, bet po
2 metų paleistas, dirbo Komi au to -
nominėje respublikoje sandėlininku
ir komendantu Kvitkevoso miškų
pramonės ūkyje, agronomu Pezmago
ta rybiniame ūkyje. 1956 m. grįžo į
Lie  tuvą. 

Mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. Kaune,
palaidotas Panemunės kapinėse. 

Šiandien Lietuvoje A. Stul gins -
kis dažniau prisimenamas ir vertina-
mas kaip Nepriklausomybės akto
sig nataras, prezidentas, o ne kaip Že -
mės ūkio ir valstybės turtų ministras
ar aktyvus žemdirbių pagalbi ninkas.
Tuo tarpu Lietuvos tarpu ka rio agro -
politikai padėjo tvirtus pa matus mū -
sų valstybės žemės ūkio for mavi mui -
si. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie -
jus nuoširdžiai dėkoja prezidento A.
Stulginskio anūkei Ra munei Rač -
kauskienei už paruoštą parodą apie
prezidentą Stulginskį, išsaugotas ir
parodoje rodomas originalias prezi-
dento ir jo šeimos nuotraukas bei
laiškus.

Fotografijų paroda 
,,Lietuva tremtyje”

Fotografas Juozas Kazlauskas
(1941–2002) dirbo Lietuvos kino studi-
joje kino operatoriumi. Nuo 1970 m. –
Lietuvos fotomenininkų sąjungos
narys, apdovanotas Didžiojo Lietu -
vos kunigaikščio Gedimino ordino
Ri terio kryžiumi, jam sutektas Tarp -
tautinės meninės fotografijos fede -
racijos (FIAP) menininko fotografo
(AFIAP) garbės vardas.

Juozas Kazlauskas, palikęs reik -

š mingą pėdsaką Lietuvos kultūroje
bei įnešęs svarų indėlį į mūsų krašto
fotografijos lobyną, parodoje „Lie -
tuva tremtyje” fotografine kalba pa -
sakoja apie lietuvių tremties vietas
Sibire, kur fotografas lankėsi su eks-
pedicijomis, vykusiomis parsigaben-
ti artimųjų palaikų. Šios fotografijos
ir dokumentinės, ir apibendrinan -
čios lietuvių ir kitų tautų kančias
trem tyje. Nuvykęs fotografuoti į Si -
birą  jautėsi sen buviu, nes pats su
ma  ma, būdamas 7 metų, atsidūrė Ir -
kutsko srityje, kur išbuvo aštuone -
rius metus. 

„Kas buvo fotografija Kazlaus -
kui? Jo kelionių ir nuotykių liudi -
ninkė ar jų priežastis? Klausiu todėl,
kad skirtingas jo fotografijų temas
sieja vienas leitmotyvas – būti ten,
kur dauguma žmonių bijotų atsidur-
ti. Kaip tik dėl to Kazlauskas netelpa
į Lietuvos fotografijos mokyklos ap -
linką. Tiesa, jį galima priskirti jo
kartai, tarnavusiai humanistinės fo -
tog rafijos tradicijai. Jo objektas yra
žmogus bei jo pasaulis, kuriam atver-
ti reikia taiklios fotografo akies. 

Stiliaus požiūriu Kazlauskas
taip pat niekuo neišsiskiria – jo
išraiškinga kalba kreipiasi į suvokė -
jo jausmus, siūlo turtingą vaizdinių
patirčių paletę. 

Bet kartu jis ir svetimas mokyk-
lai, kuri dažniausiai išsiteko Lietu -
voje, jos saugiose kaimo ir miesto
erd vėse. Kazlausko fotografijos erdvė
sovietmečiu – Šiaurės jūros, kur jis
pirmiausia pateko tarnaudamas ka -
riuomenėje. Paskui – Sibiras, Čečėni-
ja, Černobylis, o Lietuva pasirodo tik
tada, kai šalį sukrečia istoriniai įvy -
kiai. Ir taip visada – kai kiti fotog -
rafai pasitraukia stebėti subjekty -
vius išgyvenimus, Kazlauskas brau-
nasi ten, kur tyko mirtis”, – rašo apie
J. Kazlausko kūrybą menotyrininkė
Agnė Narušytė. 

Daugiau informacijos apie šias
parodas ir kitus renginius  muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chi cago, IL
60629) galima gau ti tel. 773-582-6500
ar  ba interneti nėje svetainėje 

www.balzekasmuseum.org

Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus info 

Renginiai Balzeko lietuvių kultūros
mu zie juje 

Alvydas Kara ša.

Gina Buchanan, gyvenanti Stafford, VA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 155 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame,
kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Balzeko lietuvių kultūros mu zie juje tęsiasi renginiai skirti Lietuvos gyven-
tojų tremties ir genocido 70-o sioms metinėms paminėti.  Šeštadienį, rugsėjo 10 d.
7 val. v. bus atidaromos dvi parodos: „Prezidentas Aleksand ras Stulginskis
tremtyje” ir Juozo Kaz lausko fotografijų paroda „Lietu va tremtyje”.



Greitai paruošiama 
aguročių sriuba

Reikės: Aguročio, pomidoro, 2
svo gūnų, 4 skiltelių česnako, 8 oz sa -
liami, 4 oz lydyto sūrio, alyvuogių
alie jaus, druskos, pipirų.

Į verdantį vandenį įdėkite aguro -
tį, supjaustytą į 4 dalis. Susmulkin-
tus svogūnus pakepinkite, kol įgaus
auk sinį atspalvį, įdėkite supjaustytą
po midorą ir 5 minutes patroškinkite.
Supjaustytus česnakus ir saliami 5
minutes pakepinkite. Tada viską su -
dėkite į puodą su aguročiu ir 10 mi -
 nu čių pavirkite. Pagardinkite lydytu
sūriu, pipirais ir druska. Agurotį ga -
li ma susmulkinti.

Kepti aguročių griežinėliai

Reikės: Aguročio, miltų, drus -
kos, pipirų, česnakų, majonezo, sau -
lėgrąžų aliejaus.

Agurotį supjaustykite grieži nė -
liais. Kiekvieną griežinėlį pabars ty -
kite druska, pipirais, apvoliokite
miltuose ir apkepkite saulėgrąžų
aliejuje. Majonezą sumaišykite su
trintais česnakais. Šiuo mišiniu pa-
tepkite iš vienos pusės kiekvieną
aguročio grie  žinėlį ir sudėkite į krū-
veles (po 5–6 griežinėlius). Į stalą
aguročių grie žinėliai patiekiami vos
šilti. Česna kų, druskos ir pipirų de-
dama pagal skonį (galima paruošti ir
labai aštrų patiekalą). Papuoškite
žalumynais.

Arabiški maltinukai 
su aguročiais

Šiam patiekalui paruošti rei kės
tik pusvalandžio.

Reikės: Baltos duonos be plutos,
sultinio, 1 svogūno, 2 šaukštų svies to,
1/2 sv maltos jautienos, trečdalio sv
maltos kiaulienos, 1 kiaušinio, puo -
delio grietinėlės, 2–3 didelių agu ročių,
petražolių, druskos, pipirų.

Duoną sutrupinkite dubenin, už -
pilkite sultinio ir palikite pabrinkti.
Paskui gerai nusunkite ir suminky -
kite į tolygią masę.

Keptuvėje pakaitinkite sviestą,
suberkite svogūnus ir pakepinkite,
kol taps perregimi, bet žiūrėkite, kad
neparustų. Nukaitus palikite atauš-
ti.

Dubenyje gerai sumaišykite jau-
tieną ir kiaulieną. Pirma įmaišykite
duoną, paskui – pakepintą svogūną
ir ne mažiau nei 3 minutes viską
uoliai minkykite ir maišykite. 

Tuomet įmuškite kiaušinį, įber-
kite šaukš t ą miltų, pagal skonį
druskos, pi pirų, gerai išmaišius at-
skieskite tru pučiu grietinėlės (bet ne
per daug, kad būtų galima kočioti
ku kulaičius). Uždengus plėvele pa-
dėki te į šaldytuvą.

Aguročius nulupkite, supjaus-
tyki te vienodais gabalėliais, suber-
kite kep tuvėn, užpilkite sultiniu,
apiber kite smulkiai sukapotomis
petražolė mis ir pavirkite, kad su-
minkštėtų.

Aguročiams baigiant virti iš mė -
sos tarp delnų kočiokite kukulaičius
ir, apibėrus miltais, kepkite keptuvė-
je su gerai įkaitintu aliejumi. Kep-
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PIGŪS IR DIETINIAI PATIEKALAI
tuvėje vis pakratykite bei pavar-
tykite, kad kukulaičiai keptų toly-
giai. Apibėrus patinkamais priesko-
niais laikykite karštus (pvz., puode-
lyje, įstatytame į karštą vandenį). 

Patiekite gerai pa kaitintoje did-
lėkštėje su aguročiais, papuošus
petražolėmis.

Trisluoksnis trispalvis 
daržovių apkepas

Paruoškite po 1 sv aguročių,
mor kų ir špinatų. Aguročius supjaus -
tykite nedideliais griežinėliais. Mor -
kas nuskuskite ir taip pat supjaus -
tykite. Špinatams išpjaukite stiebus
ir gerai nuplaukite. Užvirinkite ne -
mažą puodą pasūdyto vandens.

Suberkite morkas, pavirinkite 20
minučių. Patikrinkite ar minkštos,
išgriebkite, apliekite šaltu vandeniu
ir gerai nusausinkite. Tą patį atlikite
su aguročiais ir špinatais (pastaruo-
sius virkite 2–3 minutėmis ilgiau).

Gerai nusausintas daržoves kiek -
vieną atskirai gerai sutrinkite smul -
kintuvu ir palikite ataušti. Ištepkite
sviestu indą apkepams.

Ataušusią morkų tyrę sukrėskite
dubenin, įpilkite pusę puodelio grie -
tinėlės, suberkite 3 šaukštus džiūvė -
sėlių, įmuškite 2 kiaušinius, šiup tel -
kite šaukštą smulkiai sukapotų čes-
nako laiškų ar skiltelę česnako,
žiups nį maltų muškatų, pagal skonį
drus kos, pipirų. Tokiu pačiu būdu
paruoš kite aguročių ir špinatų tyres.

Į apkepų indą sukrėskite aguro -
čių tyrę, išlyginkite. Ant viršaus su -
krėskite špinatų tyrę ir taip pat gra -
 žiai išlyginkite. Pildami tyrę atidžiai
žiūrėkite, kad sluoksniai nesusimai -
šytų. 

Plačion kepimo skardon įpilkite
vandens, įstatykite apkepo indą, pa -
šaukite orkaitėn ir 45 minutes kepki -
te 375 F temperatūroje. Ilgu smaiga-
liu patikrinkite, ar jau iš kepė: iš-
trauktas smaigas turi būti vi sas
karštas.

Iškepusį apkepą išimkite iš or -
kai tės, ataušinkite ir 24 valandas
laikykite šaldytuve. Patiekite surai -
kytą riekelėmis, su ąsotėliu šviežių
pomidorų trintienės, pagardintos
švie žiai sukapotais bazilikais. 

Ke pant šį žavų apkepą, aguro-
čius galima pakeisti artišokais arba
tarp ty rių sluoksnių įkloti plonai

surai kytų triufelių (žinoma, tokie
grybai mums neįkandami, tad gali-
ma panaudoti kitus grybus – tai
suteiktų apkepui papildomo kvapnu-
mo).

Vištienos ir cukinijų 
troškinys

Reikės: 1 sv vištienos, 2 cukinijos
(arba aguročių), puodelio grieti nės
(arba jogurto), 2 skiltelių česna ko, 2
šaukštų susmulkintų saldžių jų pa-
prikų, druskos, maltų aitriųjų pap ri -
kų.

Vištieną supjaustykite nedi de -
liais gabalėliais ir 2–3 minutes pa -
kepinkite. Cukinijas stambiai sutar -
kuokite ir sudėkite į vištieną.  Už  pil -

 kite grietine, įberkite susmul kintus
česnakus, paprikas, pagar din kite
druska ir maltomis aitriosiomis pa-
priko mis. Troškinkite kol vištiena
bus tinkama valgyti.

Baklažanų apkepas 
su malta mėsa

Reikės: 2 stambių baklažanų,
puodelio ,,Mozarella’’ sūrio, 1,5 sv

maltos mėsos, pagardintos žolelėmis
ir česnakais, 2 skardinių konservuotų
trintų pomidorų, šaukšto alyvuogių
aliejaus, kelių bazilikų lapelių, svies-
to, drus kos, pipirų ir kitų prieskonių.

Orkaitę įkaitinkite. Sviestu pa -
tep  kite kepimo formą. Druska, pipi-
rais ir kitais prieskoniais pagardin -
kite baklažano gabalėlius ir kepkite
alyvuogių aliejuje, kol gražiai ap -
skrus. Apdžiovinkite ant popierinių
rankšluosčių. Į keptuvę sudėkite
mal tą mėsą, pakepinkite, sukrėskite
konservuotus trintus pomidorus ir
dar minutę pakepinkite. Į kepimo
formą dėkite sluoksnį baklažanų,
tada mėsos su pomidorais, pabars-
tykite bazilikų lapeliais. Paskutinis
sluoksnis turi būti aplietas mėsos ir
pomidorų padažu. Ant viršaus už-
dėkite sūrio. Kepkite 20 minučių.
Leiskite kiek atvėsti ir patiekite su
duona.

Baklažanų užkandis

Reikės: 2–3 vidutinio dydžio bak-
lažanų, pusės puodelio sūrio, 3–4 po -
midorų, 6–7 skiltelių česnako, majo -
nezo.

Baklažanus supjaustykite grieži -
nė liais. Kepkite iš abiejų pusių, kol
atsiras auksinė plutelė. Pomidorus
su tarkuokite, įdėkite smulkiai suka -
potus česnakus, įkrėskite majonezo
ir išmaišykite. Dideliame dubenyje
iš dėliokite sluoksnį baklažanų, ap -
liekite majonezo, pomidorų ir česna -
kų mišiniu, tuomet vėl dėkite sluok-
snį baklažanų. Baklažanai turi būti
ką tik iš keptuvės. Taip sudėkite tris
(daugiausia keturis) sluoksnius.
Aptepę paskutinį sluoksnį, ant jo
viršaus užberkite tarkuoto sūrio ir
padėkite į vėsią vietą 4–5 valandoms.
Geriausia tai padaryti iš vakaro.

Pastaba: šį patiekalą galima
pasigaminti karštą, tada viską sluok -
sniais dedame į apkepo sviestu patep-
tą indą ir orkaitėje leidžiame 10–15
minučių pakepti.
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Vilnius (ELTA) – Lietuvos na-
cionalinės premijos laureatui, Na-
cionalinės filharmonijos ansamblio
,,Musica humana” meno vadovui ir
dirigentui, profesoriui Algirdui Viz-
girdai įteiktas garbingas Prancūzijos
apdovanojimas – Meno ir literatūros
kavalieriaus ordinas.

Šiuo ordinu apdovanojami asme-
nys, pasižymėję meno ir literatūros
srityse. Šiemet už nuopelnus muzi-
kos srityje ordinu apdovanotas žy-
mus muzikas, fleitos virtuozas, peda-
gogas, profesorius A. Vizgirda. Apdo-
vanojimas muzikui iškilmingai
įteiktas per Lietuvos ir Prancūzijos
diplomatinių santykių atgaivinimo
dvidešimtmečiui skirtą minėjimą,
vykusį Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Šokio teatre Vil-
niuje. Minėjimą vainikavo koncer-
tas, kuriame grojo Lietuvos
nacionali-nės filharmonijos kolekty-
vai – Vals-tybinis Vilniaus kvartetas
ir prof. A. Vizgirdos vadovaujamas
ansamblis ,,Musica humana”.

Kamerinės muzikos ansamblis
,,Musica humana” susikūrė 1974 m.

prof. A. Vizgirdos iniciatyva ir buvo
vienas iš pirmųjų Lietuvoje ansam-
blių, įsiliejęs į autentiškos senosios
muzikos interpretacijos atgimimą
Europoje. Per daugiau nei tris de-
šimtmečius trunkančią sėkmingą
karjerą ,,Muzika humana” parengė
daugelį reikšmingų projektų, skirtų di-
diesiems Vokietijos, Prancūzijos, Itali-
jos ir Anglijos baroko kompozitoriams.

Prof. A. Vizgirdai įteiktas aukštas
Prancūzijos apdovanojimas 

Prof. Algirdas Vizgirda.       ELTA nuotr.

Lietuvos atstovas įteikė skiriamuosius 
raštus NATO vadovui

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) naikina pirmuosius apri-
bojimus Libijai. Bendrija nori kiek
įmanoma greičiau atšaukti riboji-
mus nemažam skaičiui įmonių. Ri-
bojimai bus atšaukti šešiems uos-
tams ir daugiau nei 20 bendrovių iš
naftos, dujų ir finansų sektoriaus. Iš
viso ES yra paskelbusi apribojimus
daugiau kaip 40 Libijos įmonių ir
daugiau kaip 20 asmenų. 

Tuo tarpu Libijos Laikinoji na-
cionalinė taryba (LNT) atmeta Jung-
tinių Tautų (JT) siūlymą atsiųsti į
šalį karinius stebėtojus. Savo ruožtu
JT specialusis atstovas Libijai Ian
Martin nurodė, kad nors Libija sie-
kia išvengti bet kokio karinio įsikiši-
mo, naujoji vyriausybė gali papra-
šyti padėti organizuoti policiją ir su-
rengti rinkimus.

Šalyje vykstant pavieniams susi-
rėmimams sukilėliai tebeieško Mua-
mar Gaddafi. Zliteną ir Bani Valido
miestą, kuris gali būti priglaudęs
pulkininką M. Gaddafi, jungiančia-
me kelyje vyko pavieniai sukilėlių ir
pulkininkui ištikimų pajėgų susirė-
mimai. 

Naujieji Libijos kariuomenės va-
dai, ieškodami M. Gaddafi, į pagalbą
pasitelkė informatorius iš jo aplin-
kos. Libiją valdančios LNT kariuo-
menėje aukštas pareigas užimantis
Hisham Buhagiar vadovauja paspru-

kusio vadovo paieškoms. H. Buha-
giar sakė manąs, kad M. Gaddafi yra
arba gimtajame Sirto mieste, arba
Bani Valido srityje į pietryčius už
Tripolio. H. Buhagiar ,,Reuters” nau-
jienų agentūrai parodė žvalgybos
ataskaitas su telefono numeriais ir
vietovių žemėlapiais. Iki šiol jie ap-
ieškojo 10 vietovių, kai kurias – už Li-
bijos sostinės ribų. Paieškos vadovas
mano, kad Libijos vadovui nepavyks
slapstytis ilgiau nei Irako vadovui
Saddam Hussein, kurį JAV kariai ra-
do po kelių mėnesių nuo nuvertimo
2003 m. balandį. 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama oficialiai
pareiškė, kad dėl tropinės audros
,,Irene”  North Carolina  ir New York
valstijoje kilę potvyniai yra katastro-
fa. Dėl šio statuso valstijos galės gau-
ti pinigų iš federalinių fondų nelai-
mės padariniams sutvarkyti. Tačiau
prezidentas į nelaimės zoną neįtrau-
kė Vermont valstijos, kur potvyniai
buvo didžiausi per kelis dešimtme-
čius. JAV prezidentas pasiuntė aukš-
tus pareigūnus įvertinti padėties kai
kuriose labiausiai nukentėjusiose
vietovėse, o gelbėtojai motorinėmis
guminėmis valtimis plukdė į saugias

vietas tūkstančius žmonių.
Dėl audros JAV žuvo apie 40 žmo-

nių, o žala siekia daugiau nei 10 mili-
jardų dolerių. Milijonai žmonių JAV
rytinėje pakrantėje vis dar neturi
elektros. Vermont, New Jersey ir
New York valstijose tūkstančiai žmo-
nių buvo atkirsti nuo pasaulio dide-
lių potvynių, būtiniausios atsargos
gyventojams potvynių užlietose vie-
tovėse gabenamos oru. Šiuo metu ne-
rimaujama dėl atogrąžų audros ,,Ka-
tia”, susidariusios virš Atlanto ir ga-
linčios iki ateinančio savaitgalio
virsti trečios kategorijos viesulu, ku-
rio vėjo greitis siektų 190 km per val.

Vilnius (ELTA) – Naujasis Lie-
tuvos nuolatinis atstovas prie NATO
Kęstutis Jankauskas įteikė skiria-
muosius raštus NATO generaliniam
sekretoriui Anders Fogh Rasmussen.
Susitikime K. Jankauskas ir A. F.
Rasmussen aptarė Lietuvai ir visai
organizacijai svarbius NATO darbo-
tvarkės klausimus – operacijas Afga-
nistane ir Libijoje, NATO oro polici-
jos misiją Baltijos valstybėse, santy-
kius su šalimis partnerėmis bei kito-
mis tarptautinėmis organizacijomis
ir pasirengimą kitais metais vyk-
siančiam organizacijos šalių vadovų
susitikimui. Daug dėmesio susitiki-

me skirta energetinio saugumo klau-
simams ir Lietuvos siekiams Vilniu-
je pradėjusiam veikti Energetinio
saugumo centrui suteikti NATO
kompetencijos centro statusą.

Organizacijos vadovas padėkojo
Lietuvai už jos indėlį į NATO opera-
ciją Afganistane bei pastangas kelti
naujųjų grėsmių klausimus organi-
zacijos ir tarptautinėje saugumo po-
litikos darbotvarkėje. K. Jankauskas
pakvietė NATO generalinį sekreto-
rių artimiausiu metu apsilankyti
Lietuvoje. K. Jankauskas iki šio pa-
skyrimo dirbo Užsienio reikalų mi-
nisterijos kancleriu. 

Rasta netoli Šiaulių sudužusio lėktuvo juodoji dėžė 

Prezidentas pažadėjo paramą 
nukentėjusiems nuo viesulo

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 30 d.
nukritusio Lietuvos karinių oro pa-
jėgų (KOP) lengvojo puolimo lėktuvo
,,L-39” sudužimo vietoje netoli Šiau-
lių buvo rasta lėktuvo juodoji dėžė,
kuri išgabenta tyrimui. Įvykio
vieta – pelkėta vietovė šalia Rėkyvos
ežero – yra saugoma, ten dirba lėktu-
vo su-dužimo aplinkybes tiriančios
komisijos žmonės.

Rugpjūčio 30 d. rytą per treni-
ruotę už maždaug 6 kilometrų nuo
aviacijos bazės susidūrė lietuvių pi-
lotuojamas ,,L-39” ir Šiauliuose dislo-

kuotas NATO oro policijos misiją
Baltijos šalyse atliekantis Prancūzi-
jos naikintuvas ,,Mirage 2000”. Lietu-
vos lėktuvas po susidūrimo ore su-
dužo, o jo pilotai sėkmingai katapul-
tavosi ir nenukentėję nusileido.
Prancūzų naikintuvas su pažeistu
stabilizatoriumi nusileido KOP bazė-
je. Dėl įvykio karo policija pradėjo
tarnybinį tyrimą. Lietuvos KOP iki
šiol naudojosi dviem 1998 m. iš Čeki-
joje įsigytais ,,L-39ZA Albatros” lėk-
tuvais, kurie 2007 m. buvo suremon-
tuoti.

Lietuvos premjeras pabrėžė geras 
lenkų švietimo sąlygas šalyje

Washington susirūpinęs dėl ,,WikiLeaks”
paviešintos informacijos 

Washington, DC, (BNS) – Jung-
tinės Valstijos dar kartą išsakė susi-
rūpinimą dėl pavojaus asmenims,
minimiems tinklalapio ,,WikiLeaks”
paviešintuose naujuose JAV diploma-
tinio susirašinėjimo dokumentuose.
JAV Valstybės departamento atstovė
Victoria Nuland vengė patvirtinti
pastarųjų dokumentų autentiškumą,
tačiau sakė, kad ,,Jungtinės Valstijos
griežtai smerkia bet kokį neteisėtą
įslaptintos informacijos viešinimą”.
V. Nuland užsiminė apie JAV politi-
ką, pagal kurią, pasak žinovų, siekia-
ma padėti šaltiniams, kuriems gresia
paviešinimas – įskaitant jų perkėli-
mą kitur.

Kaip rašo dienraštis ,,The New
York Times”, neseniai buvo paviešin-
ti 133,887 slapti dokumentai, daugely-
je kurių minimi svarbių šaltinių var-
dai. Šiems asmenims gali grėsti pavo-
jus, jeigu taps žinoma, kad jie kalbė-

josi su JAV diplomatais.
Australija taip pat peikė slaptą

informaciją viešinantį tinklalapį už
jo ,,neįtikėtinai neatsakingą” žingsnį
paviešinti slaptus JAV dokumentus,
kuriuose minimi Australijos pilie-
čiai, kaip įtariama, palaikantys ry-
šius su teroristais Jemene.

Tuo tarpu ,,WikiLeaks” pareiškė
tapęs kibernetinių išpuolių taikiniu
po to, kai buvo pareigūnų pasmerk-
tas dėl naujų JAV diplomatinio susi-
rašinėjimo dokumentų paviešinimo.
Diplomatai susirūpinę, kad šios me-
džiagos paviešinimas apsunkins jų
darbą, nes nevyriausybinių organi-
zacijų atstovai, aktyvistai ir kiti šal-
tiniai vengs su jais kalbėti privačiai,
bijodami būti išaiškinti. Žinovai tei-
gia, kad ,,WikiLeaks” kur kas labiau
rūpinosi informacijos apie JAV vy-
riausybės šaltinius šalinimu pirma-
jame paviešintų dokumentų pluošte. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius Lenkijos Vy-
riausybės vadovui Donald Tusk iš-
siuntė laišką, kuriame teigia, jog Lie-
tuvos lenkai gali gauti išsilavinimą
pagal geriausius tarptautinės prakti-
kos pavyzdžius. A. Kubiliaus laiške,
kuris buvo perduotas Lenkijos amba-
sadoriui, pažymima, kad Lietuvos
lenkai gali gauti visavertį ugdymą ir
gimtąja, ir valstybine lietuvių kalba. 

A. Kubilius, kaip teigiama, dar

kartą užtikrino D. Tusk, kad Lietuva
yra pasirengusi kartu spręsti visus
dvišalių santykių klausimus. Lietu-
vos Vyriausybės vadovas tikisi arti-
miausiu metu susitikti su Lenkijos
kolega. Tuo tarpu lenkų mažumos at-
stovai, jau surengę ne vieną protesto
prieš naują Švietimo įstatymą akciją,
toliau reikalauja keisti šį dokumen-
tą. Lenkų politinės ir visuomeninės
organizacijos šią savaitę rengia mi-
tingą šiuo klausimu. 

Europos Sąjunga naikina pirmuosius
apribojimus Libijai

Nuo vasario vidurio Libijoje žuvo dau-
giau kaip 20,000 žmonių. EPA nuotr.                         
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L I E T U V A PA S A U L I S
Rusijos valstybinis dujų susivieni-

jimas ,,Gazprom” Stokholmo arbitra-
žui apskundė Lietuvos energetikos
ministeriją, siekdamas iš jos prisiteisti
patirtas teismo išlaidas. „Gazprom”
siekia įrodyti, kad kreipdamasi į teis-
mą Energetikos ministerija pažeidė
„Lietuvos dujų” akcininkų susitarimą
ir reikalauja atlyginti nuostolius, ku-
rie atsirado dėl šio pažeidimo. Birželio
pabaigoje Stokholmo arbitražas at-
metė Rusijos dujų milžino „Gazprom”
skundą, kuriuo prašyta skubos tvarka
uždrausti Lietuvos teismams spręsti
bylą dėl „Lietuvos dujos” veiklos tyri-
mo. Sausio pabaigoje Lietuva apskun-
dė Europos Komisijai ,,Gazprom”, kad
šis esą naudojasi vyraujančia padėti-
mi rinkoje ir taiko Lietuvai diskrimi-
nacines kainas.

***
Rusijos sostinėje atsirado vieta,

kurioje kiekvieną dieną bus galima
paskanauti lietuviško maisto, gėri-
mų ir išgirsti muzikantus iš mūsų ša-
lies. Maskvoje atidarytas pirmasis
šiame mieste lietuviškas restoranas
„Gedimino dvaras”. Lankytojų lau-
kia jaukus lietuviškas interjeras, lie-
tuviškos virtuvės patiekalai, iš Lie-
tuvos atvykę darbuotojai ir net
muzikantai. Restorano šeiminin-
kais – maskvietis, šio miesto Avia-
cijos instituto auklėtinis, nuotykių
ieškotojas ir profesionalus regbio
žaidėjas Igor Bezuglov, prieš 5 metus
metęs sėkmingą restoranų verslą
Rusijos sostinėje. Atvykęs paviešėti
pas draugus į Lietuvą jis susižavėjo
lietuviška virtuve ir sumanė paban-
dyti ką nors panašaus sukurti Mask-
voje.

***
Į krematoriumo statybvietę Kė-

dainių pramoniniame parke atgaben-
ta moderni vokiečių bendrovės IFZW
valymo, aušinimo, vėdinimo ir kita
nepertraukiamą kremavimo ciklą
užtikrinanti įranga. Ją sumontavus
bus baigtos pirmojo Lietuvos krema-
toriumo statybos. Planuojama, kad
krematoriumas pradės dirbti gruodį,
jame  bus atliekama 4,000 kremavimų
per metus. Projektas, kuris kainuos
apie 12,3 mln. litų, įgyvendinamas
privačių investuotojų lėšomis. 

***
Vyriausybės pasitarime pritarta

ribotos civilinės atsakomybės juridi-
nio asmens – mažosios bendrijos –
koncepcijai. Mažoji bendrija užpil-
dys nišą tarp individualios įmonės ir
uždarosios akcinės bendrovės ir bus
skirta smulkaus, ypač šeimos, verslo
poreikių tenkinimui. Tokios įmonės
veikla bei apskaita bus gerokai pap-
rastesnė. Mažąją bendriją bus galima
įsteigti elektroniniu būdu, taip pat
bus nustatytas gerokai paprastesnis
valdymas – sudaryta galimybė ne-
skirti direktoriaus.

***
Prekybos drabužiais ir avalyne

verslas Lietuvoje atkunta: vasarai
baigiantis Lietuvoje duris atvėrė ne
vienas užsienio prekės ženklo salo-
nas. Į Lietuvą tarptautiniai tinklai
dabar ateina naudodami franšizę –
tai rodo, kad vietos verslininkai stip-
rėja. ,,Ozo” prekybos tinkle atidaro-
mi danų juvelyrikos prekių ženklo
,,Pandora” ir italų odinės galanteri-
jos ,,Carpisa” salonai, taip pat nese-
niai duris atvėrė rūbų jaunimui par-
duotuvės ,,Tamaris” ir ,,Eeste”. Vil-
niaus ,,Akropolyje” įsikūrė pirmoji
Baltijos šalyse garsaus ispanų prekės
ženklo ,,Massimo Dutti” apdarų par-
duotuvė – pasaulyje iš viso yra 543 to-
kios parduotuvės.  

Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) vadovė Christine Lagarde pa-
reiškė, kad pasaulinės ekonomikos
augimas yra per lėtas. Be to, ekono-
mikos atsigavimas susiduria su rizi-
ka. Ch. Lagarde įspėjo apie vis dar te-
besitęsiantį ekonomikos nuosmukį ir
ragino imtis suderintų politinių
veiksmų. Vadovė tai pareiškė per
JAV federalinio atsargų banko posė-
dį. Žvelgiant nuo 2008–2009 m. prasi-
dėjusios finansinės krizės, ekonomi-
kos augimas JAV ir Europoje vis dar
nestabilus, nerimas dėl paskolų silp-
nina pasitikėjimą šalių rinka.

***
Būdamas 21-ių IT bendrovę

„Apple” įkūręs Steve Jobs, dabar dėl
tebesitęsiančios kovos su vėžiu atsi-
statydino iš vykdomojo direktoriaus
pareigų, jas perleisdamas kolegai
Tim Cook. Šių laikų Tom Edison
(elektros lemputės išradėjas) vadina-
mas 56 m. S. Jobs taps tokių prietaisų
kaip „iPhone”, „iPad” gamintojos
valdybos pirmininku. Tačiau akcijų
rinkos į šią naujieną reagavo neigia-
mai – ,,Nasdaq” ateities sandorių in-
deksas smuktelėjo. ,,Apple” vadovas
vadinamas vienu populiariausių pa-
saulyje. 

***
JAV federalinės atsargų sistemos

(FRS) pirmininkas Ben Bernanke,
kalbėdamas metinėje ekonomikos
konferencijoje, nepasiūlė naujų prie-
monių šalies ekonomikai skatinti,
nors žinovai to tikėjosi. Pasak B. Ber-
nanke, JAV ekonomika gaunasi po
recesijos ir jos ilgalaikė ateitis nu-
teikia viltingai. Išvakarėse buvo pa-
skelbti nauji duomenys, rodantys,
kad 2011 m. antrame ketvirtyje Ameri-
kos ekonomika išaugo tik 1 proc., nors
žinovai tikėjosi bent jau 1,3 proc.

***
Jungtinių Valstijų prezidentas

Barack Obama pranešė, kad naujuo-
ju Baltųjų rūmų patarėju ekonomi-
kos klausimais pasirinko darbo eko-
nomikos žinovą Alan Krueger. Jis pa-
keis iki šiol Ekonomikos patarėjų tary-
bos pirmininku dirbusį ekonomikos
profesorių Austan Goolsbee.

***
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka nurodė Nacionali-
niam bankui nuo 2011 m. spalio sukur-
ti elektroninę gyventojų valiutos pirki-
mo apskaitos bazę. Prezidentas pasiūlė
valiutą parduoti tik jos pirkėjui patei-
kus pasą. Baltarusijoje dėl tokio apri-
bojimo gyventojai gali baimintis keisti
Baltarusijos rublius į JAV dolerius, eu-
rus ir kitą valiutą. Dabar, keityklos
užsienio valiutą tik perka: dėl eko-
nominės krizės Baltarusijoje valiutos
stinga. Oficialus JAV dolerio kursas
Baltarusijoje dabar sudaro apie 5,000
vietos rublių, tačiau juodojoje rinkoje
už dolerį siūloma 8,000–9,000 rublių.

***
Populiariausią paieškos sistemą

internete valdanti ,,Google” planuoja
2012 m. pradžioje Europos internau-
tams pasiūlyti internetinę televiziją
,,Google TV”,  leisiančią televizorių
žiūrovams tuo pat metu naršyti in-
ternete. Kartu su partneriais „Sony”

ir „Logitech International” įkurta
„Google TV” laidas JAV rinkos žiū-
rovams pradėjo ruošti pernai. „Goog-
le” atstovai teigia, kad jos atėjimas į
internetinės televizijos rinką gali šią
pakeisti taip, kaip išmanieji telefonai
keičia mobiliuosius. „Google” atmetė
teiginius, kad bendrovė visą televizi-
jos turinį norėtų padaryti nemokamu.  

***
Šveicarijos Ciuricho federalinio

technologinio instituto mokslininkai
sudarė nuosavybės ryšių tarp pasau-
lio bendrovių schemą ir nustebo iš-
vydę, kad prieš ketverius metus vos
147 didžiausi susivienijimai valdė
net 40 proc. pasaulio aktyvų. ,,Apie
tai, kad pasaulio turtas yra sutelktas
tik labai mažo žmonių rato rankose,
kalbama ir rašoma jau seniai, o švei-
carų atliktas tyrimas moksliškai įro-
dė, jog tokios šnekos – ne iš piršto
laužtos”, – sakė Latvijos ekonomistas
Dmitrij Smirnov. Jis netikėtu laiko
ne Šveicarijos mokslininkų atradi-
mą, o patį faktą, kad jam buvo leista
atsirasti, maža to, netgi paskelbti re-
zultatus mokslo leidinyje. 

***
Darbo jėgos paklausa Vokietijos

ekonomikoje rugpjūtį pasiekė naują
rekordą. Vokietijos firmos ieško be-
veik visų sričių gerai apmokytų dar-
buotojų, reikalingi ir laikini darbuo-
tojai – kas trečia siūloma darbo vieta
priklauso šiai sričiai. Iš teigiamų po-
kyčių darbo rinkoje naudos gauna ir
mažas pajamas gaunantys asmenys –
maždaug kas ketvirtam mažai uždir-
bančiam per pastaruosius metus pa-
vyko pereiti į geriau apmokamą dar-
bą. 24,1 proc. darbuotojų šiais metais
atlyginimas kilo, o krito tik 4,8 proc.

Vilnius tapo pirmuoju miestu Eu-
ropoje, kuriame viešojo transporto sto-
telėse įdiegti žemėlapiai su lietimui
jautriais ekranais. Interaktyviuosiuose
žemėlapiuose lietuvių, anglų, rusų,
lenkų ir vokiečių kalbomis pateikiama
informacija apie autobusų ir troleibusų
kryptis bei tvarkaraščius. 42 colių ek-
ranų įranga yra atspari žemai tempe-
ratūrai, sistemoje įdiegta tinkamiausios
krypties paieškos funkcija. Jeigu pro-
jektas bus sėkmingas, ketinama tokių
ekranų įrengti ir kitose sostinės vietose.             

ELTA nuotr.

Australijos miestas Melbourne
nugalėjo Kanados Vancouver ir
pelnė labiausiai tinkamo gyventi
miesto vardą. Pasaulinio tinkamu-
mo gyventi tyrime Vancouver nuo
2002 m. visuomet užimdavo pirmą
vietą, bet šiais metais nusirito į tre-
čią vietą po Vienos. Apskritai Aust-
ralijos ir Kanados miestai buvo ge-
rai įvertinti ir užėmė septynias de-
šimtuko vietas. Miestai buvo verti-
nami pagal stabilumą, sveikatos
priežiūrą, kultūrą ir aplinką bei švie-
timą ir infrastruktūrą. Tinkamiau-
sias gyventi JAV miestas Honolulu
užėmė 26 vietą. Tyrimą atlikęs
,,The Economist” tyrimų skyrius sa-
kė, kad Europos miestai gavo ma-
žiau taškų dėl euro zonos krizės, o
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos
miestų rezultatus paveikė ,,arabų
pavasaris”.

Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos
šalyse ir vienas moderniausių Europoje
optinių diskų ,,Blu-ray” gamybos cent-
rų, priklausantis bendrovei ,,Baltic So-
lar Energy”. Iš Europos Sąjungos lėšų
modernių įrengimų ir naujų gamybinių
priemonių įsigijimui skirta 4,1 mln. litų.
Gaminat ,,Blu-ray” diskus, bus pasitel-
kiamos naujausios technologijos, ku-
rias šiuo metu naudoja tik tokios di-
džiosios įmonės kaip ,,Sony”, ,,Philips”,
,,Warner Bros”. Planuojama, kad pag-
rindiniai bendrovės klientai bus filmus,
muzikinius vaizdo įrašus platinančios ir
leidybinės įmonės, bankai, valstybinės
įmonės, kurioms reikia kaupti didelius
duomenų kiekius. Pirmasis centre pa-
gamintas ,,Blu-ray Disc” formato dis-
kas – Andriaus Mamontovo koncertinis
vaizdo filmas.                    ELTA nuotr.
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Atkelta iš 5 psl.    Nuo pirmųjų metų gimna zijoje
Dai na įsijungė į lengvosios atletikos komandą,
pirma mėtydama diską, šok dama į aukštį, pasku-
tiniais dvejais metais su Rūta išbandė šoki nėjimą
kartimi. Daina taip pat vaidino įvairiuose mokyk-
los spektakliuo se, dainavo mokyklos chore. 

Nuo pat kiškių dienų Daina lan kė Šv. Kazi-
miero lituanistinę mokyklą. Po 15 metų užbaigė
mokslus ir nuo šiol žada šeštadieniais miegoti.
Daina taip pat įstojo į ateitininkų ir skautų gretas.
Ilgus metus stovyklavo myli mo je Santa Barbara
ateitininkų sto vykloje,  jau turėjo progos vieną sy-
kį jo je vadovauti. 

Vasara nebūtų išbaigta be kelionės į Dainavą
bei viešnagės į  Detroit praleisti laiko su dabar jau
am žiną atilsį seneliais Birute ir Vik toru Veselko-
mis. 

Pereitą vasarą Rambyne Daina gavo vyr.
skautės laipsnį, kartu su Rin gaile Barysaite vado-
vauja prity rusioms skautėms. Daina ilgus metus
šoka ir dainuoja su ,,Spindulio” an sambliu – kelia-
vo į šokių šventes 2004 ir 2008  metais; dainų šven-
tes 2006 ir 2010 metais.

Nuo pat jauniausių dienų Daina domėjosi
menu. Jei projektas mokykloje reikalavo paprasto
piešinio, Dai na atlikdavo užduotį visomis spalvo -
mis ir su įvairiais papildymais. Ji lai  mėjo meno
premijas ir gimnazijoje, ir JAV LB Švietimo tary-
bos konkursuo se. Tad ne naujiena, kad grafika ją
traukia. Rudenį Daina pradės moks lus Art Insti-
tute of  Los Angeles. Dai na neseniai sutiko ,,Ed
Hardy” įmo nės direktorę, kuri labai domisi Dai nos
piešiniais. 

Rūta V. Bandžiulytė – tarp 
skulptūros, inžinerijos ir architektūros

Kristinos ir Vyto Bandžiulių duk tė Rūta gimė
1992 m. gruodžio 23 d. St. John’s ligoninėje Santa
Monika, CA. Jos laukė vyresnė sesutė Liana, po
sep tynių minučių atkeliavo sesutė Dai na. Pir mieji
svečiai – seneliai Ele na ir a.a. Ignas Bandžiuliai.
Kūčias pra leido ligoninėje, bet norėdama gau ti ka -
lėdinių dovanų grįžo namo į Granada Hills. Po
šešių mėnesių su šeima iš sikraustė į Palmdale. 

Rūta, mokslus pradėjusi St. Ma ry’s pradinėje
mokykloje, šiemet aukš tais pažymiais baigė Pa-
raclete gim naziją. Ji kiekvienais metais pa tekdavo
į garbės sąrašus, pernai lai mėjo skulptūros klasės
premiją. Nors Rūta iš pradžių buvo  lengvosios
atle tikos komandos narė (šuoliai į tolį  ir į aukštį),
draugės skatinama ta po šuo lininke į aukštį su kar-
timi. Šiais me tais Rūta tapo šuolių komandos kapi-
tone. Rūta taip pat vaidino įvairiuose mokyklos
spektakliuose, ketverius me tus grojo klarnetu mo-
kyklos or kestre. 

Būdama trejų, Rūta pradėjo lan kyti Šv. Ka-
zimiero lituanistinės mo kyklos kiškių klasę. Po 15
metų už bai gė mokslus. Rūta taip pat yra  ateiti nin -
 kė ir skautė. Stovyklaudama San ta Barbara atei-
tininkų stovykloje, turėjo progos jau kartą joje va -
do vauti. Kasmet keliavo į Dainavą sto vyklauti,
daug laiko praleido Det roit su seneliais a. a. Birute
ir a. a. Vikto ru Veselkomis. Rūta žadėjo mo kytis
drožinėti su seneliu, deja, jo svei katai susilpnėjus,
neturėjo progos to pada ry ti. Pereitą vasarą Ram -
byne Rūta tapo vyr. skaute.  Rūta ilgus metus šo ka
ir dainuoja su ,,Spin dulio” ansambliu – dalyvavo

šo kių šventėje 2004 ir 2008 metais bei dainų šventė-
je 2006 ir 2010 metais.

Atėjus laikui galvoti apie ateities planus, Rūta
ilgai svyravo tarp skulptūros, inžinerijos ir ar chi -
tektūros. Šiuo metu Rūta planuoja stu dijuoti in -
žineriją Cal State Uni ver sity Long Beach. 

Indrė Vyšniauskaitė: nugalėjo 
užsispyrimas ir tvirtas charakteris 

Indrė gimė 1992 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje,
Vilniaus mieste, Inos ir Vy tauto Vyšniauskų šei-
moje. Indrė yra vyriausia dukrytė, nuo pat mažų
die nų globojusi, auklėjusi ir prižiū rėjusi savo ma-
žuosius broliukus Vi lių ir To mą. Daugelį vasarų
Indrutė pra leido Palangoje pas senelius Da nutę ir
Bal tramiejų Vyšniauskus, ku riems ji bu vo pirmoji
anūkėlė. Visuo met šalia buvo Vilniaus seneliai Va -
lerija ir Ge di minas Rimkevičiai, vi sos šventės, visi
rūpesčiai, džiaugsmai ir vargeliai išgyventi  kartu.
In drutė Vilniuje lankė Montessori dar želį, po to
pra dėjo lankyti Šeškinės pra dinę mo kyklą. Šioje
mokykloje In drutė baigė pirmąsias dvi klases, bu -
vo pavyzdinga mokinukė. Jau nuo pat mažumės
au go labai aktyvi mergai tė – lankė Vilniaus džiazo
būrelį ir pramoginių šokių studiją.

2001 m. gegužės 21 d. Indrutė su visa šeima
iškeliavo į Ameriką. Pir muosius dvejus metus gy-
veno Šiauri nėje California. Čia Pleasanton mies te -
lyje pradėjo lankyti trečiąją kla sę. Pradžia tikrai
buvo nelengva, nes atė jusi pirmą kartą į mokyklą
In drutė mokėjo tik kelis sakinius angliškai. Bet
užsispyrimas ir tvirtas cha rakte ris nugalėjo –
Indrė baigė tre  čią sky rių būdama geriausia moki -
nuke kla sėje! Po poros metų dar vie nas didelis pa-
sikeitimas – visa šeima turėjo persi kelti gyventi į
Pietinę California, Brea miestelį, Orange Coun ty.
Šeštą ją kla sę Indrė baigė Brea Country Hil ls pra-
dinėje mokykloje. Čia dalyva vo mo kyklos chore,
pamėgo groti fleita. Toliau mokslus tęsė Brea Ju -
nior High School, kur žaidė krepšinį mo kyklos
krepšinio komandoje. Čia Ind rė dvejus metus grojo
fleita mo kyklos orkestre. BJH Indrė buvo iš rinkta
visos California valstijos ,,Fi nalist Junior High
School Essay Ca tegory”. Šiais metais Indrė baigia
Brea Olinda High School su pažymių vi dur kiu
GPA 4.3. Ji buvo apdovanota ,,Golden State Seal
Merit” diplomu,  ,,Distinguished Scholar” ir ,,Ho-
nors Graduate” apdova no  jimais. Gimna zijo je Ind-
rė labai ak tyviai žaidė JV krepšinio komandoje,
buvo jos kapitonė, dalyvavo ,,Make-a-Wish” orga-
nizacijoje. Trejus metus savanoriškai dirba St.
Jude li goninėje, Fullerton. Už atidirbtas 200 valan-
dų ji buvo ap dovanota miesto mero apdovanoji mu. 

Atvykusi į Pietinę California, Ind rė pradėjo
lankyti Los Angeles Šv. Kazimiero lietuviškąją
mokyklą. Nuo pirmųjų mokyklos metų Indrė ak -
tyviai dalyvavo skau  tų ir ateitininkų veikloje. Va-
sa romis stovyklavo su Los Angeles skautais Ram-
byno sto vykloje ir San ta Barbara ateitininkų sto-
vykloje. 2010 m. buvo Los Angeles ateitininkų sto-
vyklos vadovė. 2008 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių
šokių šven  tėje Los Angeles. Daug metų Ind rė buvo
šv. Mišių patarnautoja Šv. Kazimiero baž nyčioje.
Čia Indrutė pri  ėjo Pirmo sios komunijos, priėmė
Sutvirtinimo sakra-
mentą. Šiais me tais In-
drė baigė Šv. Kazimiero

litua nis tinės mokyklos dvyliktą kla sę/seminarą.
Be grojimo fleita, gitara ir mėgs tamo krep-

šinio, Indrė labai mėgsta iškylauti su šeima. Su
palapinėmis ap  lankėme ir stovyklavome visuose
Ca lifornia nacionaliniuose parkuose, iki šiol ne-
galime pamiršti nuostabių atostogų Yellowston
nacionaliniame parke. 

Šiais metais Indrė pradės studijas UC Irvine,
kur studijuos biologiją.

Indre, sėkmės ir Dievo palaimos ta vo pasirink-
tame gyvenimo kelyje!

Andrius J. Raulinaitis: nuo pat 
mažens – inžinierius!

Andrius gimė 1993 m. lapkri čio 2 d. Valencia,
CA Sigito ir Rimos Rau linaičių šeimoje. Andriaus
seneliai yra Dalia ir a. a. Paulius Ja siukoniai ir
Irena ir a. a. Julius Rau linaičiai. Nuo pat mažens
tėvai galvojo, kad And rius bus inžinierius. Jam
buvo įdo miau ne tiek su jais žaisti, kiek išardyti
žaislus ir ban dyti vėl  juos su dėti. Nuo trejų metų
Andrius pra dė jo mokytis Los Angeles Šv. Kazi -
miero lituanistinėje mokykloje, kiškių klasėje,
Tang Su Do Karate klasėje ir Bright Horizons
Preschool. 

Toliau mokslus tęsė Rio Vista pra  džios mokyk-
loje gabiųjų vaikų  pro g ramoje, kur visada gauda-
vo  aukš  čiausius pažymius, dažnai lai mė davo pre-
mijas. Andrius taip pat mokė groti pianinu, daly-
vavo ,,AYSO soccer”, plaukimo klasėse, išmoko
groti gitara. Dalyvavo Ame rikos skau tų grupėje.
2005 metais su maža grupe mo kinių keliavo į
Washington, DC ir Wil liamsburg, VA  daugiau su -
ži noti apie Amerikos istoriją. 

La Mesa vidurinėje mokykloje Andrius  mokės
ypač gerai, kaip ir jo brolis ir tė velis prieš jį,  grojo
flei ta or kestre. Vėliau Andrius mokėsi Gol den
Valley gimnazijoje. Jis labai mė go žaisti futbolą ir
pirmaisiais gimnazijos mokslo metais prisijungė
prie pirmų jų metų futbolo komandos. Jis greitai
augo ir sezono gale  buvo visa gal va aukštesnis  už
kitus  komandos draugus. Andriaus draugai jį
pakvietė prisijungti prie tinklinio komandos. Bet
jį pamatęs ,,Varsity” komandos treneris pakvietė
Andrių į  savo ko mandą. Andrius ketverius metus
žaidė su ,,Varsity”. Paskutinius dvejus metus
komanda pateko į ,,CIF Pla yoffs”. Andrius pasku-
tinius dvejus me tus turėjo 4.4 GPA pažymių vidur -
kį ir buvo matematikos mo kytojo pa siūlytas padėti
kitiems mo kiniams. Jis lankė daug ,,AP” klasių,
priklausė ,,Honors Society”. Pakviestas ,,Ame ri -
can Legion Baltic Post” 2010 metais Andrius daly-
vavo ,,California Boys State” programoje Sacra-
mento, CA. Andrius dirba bal dų krautuvėje. Jis la -
bai mėgsta snie g  lenčių sportą, daug padeda šeimai
su Big Bear namu. Šo ko ,,Spin du lio” ansamblyje,
dalyvavo šokių šventėje 2008 metais.

Andrius dažnai laimėdavo premijas, jam buvo
įteikta: Outstanding Achi ev e ment-Math, Outstan-
ding Achi e v e ment-Social Studies, Golden State
Seal Merit Diploma ir Scholar Ath lete Award Var-
sity Volleyball; nuo Ca lifornia valstijos: Depart-
ment of  Education California Math Coun cil-Hig-
hest Achievement in Matha ma tics; Iš United States
Army Reser ve: Academic and Athletic Excellen ce,
nuo prezidento – Education Award-Out standing
Academic Exce llen ce.

Dabar, kaip tėvai seniai jau spė liojo, Andrius
lankys UC Berkeley, kur  studijuos mechanikos
inžineriją. Šią vasarą Andrius atostogavo Lie tu -
voje. Tėvai ir brolis jį labai myli ir di džiuojasi jo
pasiekimais.

Albert M. ir Jūra  Drukteinis, gyvenantys Bedford, NH, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100 dol.
auką laikraščio išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir re-
miate.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga, „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus Jums ačiū.

Liucija Garliauskas, gyvenanti Baltimore, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

Šių metų Los Angeles lietuvių
abiturientai

Atkelta iš 2 psl.
O ką pasakyti apie prezidentę ir

premjerą? Premjero Kubiliaus suda -
ry ta darbo grupė, tyrusi Beliacki
atvejį, nustatė daug tarpinstitucinio
bendradarbiavimo spragų, nagrinė-
jant trečiųjų šalių teisinės pagalbos
prašymus. Premjeras pažymėjo, kad
spragos egzistuoja jau 20 metų. Verta
paminėti, kad sisteminės spragos yra
kaip tik tose srityse, kurias preziden-
tė itin prižiūri, turėdama ypatingus
konstitucinius įpareigojimus. Nei
pre zidentas, nei premjeras neturi

atsi statydinti už šiuos atvejus. Ta -
čiau jie galėtų kaip nors pripažinti,
kad pražiopsojo minėtas sistemines
spragas. Vertindama pirmuosius
dvejus savo kadencijos metus Gry-
baus kai tė pasakė, esą „daug yra
dalykų, kur norėtųsi geriau, bet ar
tai klaidos, parodys laikas, ir tegul
žmonės sprendžia”. Būtų šaunu, kad
kitą kar tą pasakytų, jog kai kurie
reikalai tiek aiškūs, kad nereikia
laukti isto rijos nuosprendžio.

Alfa.lt

Kalti kiti
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Jimmy Carter muziejuje Romualdas – už prezidento stalo.

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!

Nuėjau pas registratorę pasi-
teirauti, kur čia yra koks
nors apsipirkimo centras. Ta

sako, išvažiavę, sukite į kairę ir bus
po kaire puse prie devintų šviesų.
Nesuprantu, ar man jas reikia skai-
čiuoti, ar kaip čia? O ne, sako, prie
šviesų prikabintas numeris. Tikrai,
taip ir buvo. Čia analfabetams gera
gyventi, jei tik skaičius pažįsta.
Nereikia mokytis perskaityti gatvės
pavadinimo. Apsipirkę nutarėme
pavalgyti „Ruby Tuesday” restorane.
Dar tokiame nesame buvę. Ir patiko.
Maloni padavėja, skanus, šviežias
maistas. Romualdas patikrino vyno
sąrašą ir sakė, kad nesudėtingas.
Vyno yra „gero, geresnio ir geriau-
sio”. Kiekviena rūšis vis doleriu
brangesnė. Gerai pasisotinę grįžome
į viešbutį. Aš sėdau aprašyti kelionės
pradžią, Romualdas iš pradžių skai-
tė, paskui žinias žiūrėjo. Sako, būti-
nai parašyk, kad rytoj ND valstijoje
bus pėda sniego, o mūsų „Laudagoje”
jau bent dešimt colių. Labai laiku
pabėgome. Laikas Romualdui miego-
ti, o aš planavau „pasmaguriauti” –
pažiūrėti naują serialą. Deja, mano
sterblinukas nenorėjo priimti neži-
nomo DVD, tad išbandžiusi visus
variantus jį išjungiau ir perskaičiau
iki galo anūkės Audros parašytą
knygą „Crown of  Dreams”.

Skaniai papusryčiavę viešbutyje
šnektelėjome su kasininku. Disku-
tavome, kokia čia tvarka dėl rūkymo.
Sužinojome, kad šioje valstijoje bus
uždrausta viešosiose vietose rūkyti
už 40 dienų. Jam tai labai nepatinka,
nes tai – valdžios įsakymas. Žmonės
praranda savivaldą. Toks nutarimas
turėtų kilti iš balsuotojų, o ne iš „vir-
šaus”. 

Nors buvo pranašautas lietus,
net audra, buvo tik apsiniaukę, ret-
karčiais net ir saulutė pasirodė.
Pervažiavome Nashville be sustoji-
mo, ir toliau traukėme į pietus per
Tennessee gražius kalnus. Sustojome
poilsio aikštelėje užkandžiauti. Iš
namų buvau pasiėmusi javainių ir
pieno su mintimi pusryčiauti viešbu-
tyje, bet čia užsisakius kambarį
maistas yra veltui, tad laikas atsar-
gas pradėti naikinti kita proga. Prie
javainių ir pieno atsirado ir skardinė
rūkyto ešerio, bandelės, angliški
biskvitai, pyragaičiai. Žodžiu, gerai

pasisotinome. Planuojame ir toliau
taip tvarkytis. 

Kadangi laiko turime, neskuba-
me. Nakvynei apsistojome apie 60
mylių į šiaurę nuo Atlanta, GA „Days
Inn”. Viešbutis – aukščiau, virš kelio,
įvažiavimas apsodintas dekoratyvi-
niais krūmeliais, žydi ankstyvos
gėlės ir tulpės. Prie registracijos
stalo, ant sienos, daug lentelių su
kokybės pažymėjimais. Kambarys
pirmame aukšte, automobilio pasi-
statymas – prie durų. Patogiai viską
susinešėme. 

Romualdas jau anksčiau siūlė
vis bandyti pietauti dar iki tol nelan-
kytame restorane. Taigi, šį kartą
vakarieniavome „Shoney’s” restora-
ne, esančiame prie pat viešbučio.
Tikrai nesigailėjome. Grįždami su-
stojome prie registracijos stalo, kur
galima nemokamai pasinaudoti in-
ternetu. Patikrinome, kaip pavyko
svainio vakarykštė sudėtinga širdies
operacija. Geros žinios, viskas sėk-
mingai praėjo! Jau laikas skubėti į
kambarį, žiūrėti, kaip sekasi „Sur-
vivor”. Tai – lyg kruopelė namų. Po
to Romualdas bandė patvarkyti
sterblinuką, kad galėčiau savo filmu-
kus žiūrėti, bet ir jam nepasisekė.
Tad pažiūrėjome, kas sviete darosi.
Laikas miegoti.

Prezidento Carter gimtinė 

Šalta. Tiesiog neįtikėtinai. Lau-
ke – vos 50 laipsnių. Bet vasariškai
apsirengiau, žinojau, kad vėliau bus
geriau. Šios dienos ryto tikslas – pra-
važiuoti, tiksliau – aplenkti Atlanta
miestą. Jau anksčiau patiems teko
patirti ir iš kitų išgirsti, kad šis
kelias – tikras košmaras. Mat mies-
tas plėtėsi, automobilių daugėjo, o
kelių sistema to nenumatė. Ergo, la-
bai lėtas važiavimas. Taip ir buvo.
Jau gerokai prieš miestą judėjimas
sulėtėjo, slinkome visą pusvalandį,
kol pasiekėme miestą aplenkiantį
greitkelį. Čia keliai išsiskyrė, laikui
bėgant prasiplėtė ir smagiai per
valandėlę jau toliau riedėjome savu
greitkeliu. Kadangi čia buvome
numatę sugaišti apie tris valandas,
atsirado laisvo laiko ir todėl susigun-
dėme aplankyti Jimmy Carter, 39-
tojo Amerikos prezidento, gimtinę.

Be palapinės –
į Harry Potter parką

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr. 2

Bus daugiau.

Los Angeles Lietuvos Vaikų vilties komitetas 
dėkoja rėmėjams už aukas 

2010.VI – 2011.VIII

$160,000: NN  $10,000: J. Glažė, G. R. Vitkai $2,500: D. V. Empakeriai,
M. V Gedgaudai, G. S. Jodelės $1,100: I. Raulinaitienė $1,000: A. V. Marke-
vičiai  $900: V.N. Lembertai $850: K. A. Reivydai  $750: J. K. Domanskiai,
J. R. Jogos, A.V. Mikuckiai $569: J. Baipšys $500: L. R. Dičius Wiederman
$300: A. Glažė, K. J. Petrauskai  $250: I. Jodelienė, I. Michiulienė, D. Navic-
kienė, J. Raibys, A. I. Šėkai, R. A. Stočkai $201: S. I. Petravičiai $200:  H.
M. Alminai, A. A. Bliūdžiai, V. Jatulienė, R. R. Kontrimai, S. G. Milai, G. D.
Moors, L. M. Raibiai, A. Tumas $180: G. J. Leškiai  $150: L. Jarašūnienė,
$140: B. Gricienė, G. A. Schuksta  $135: A. D. Polikaičiai $120: J. Mikolajū-
nienė $100: R. Anelauskas, V. D. Anelauskai, A. L. Baipšiai, A. V. Bruožai,
L. A. Butkiai, D. V. Ellner, G. Herzog, R. P. Jocai, A. B. Kliorės, S. R. Li-
šauskai, M. Marshall Ugianskis, A. Mikalauskienė, C. D. Navarrette, M. I.
Petokai, R. L. Predkeliai, A. I. Sekai, J. Šepikiene, A. Stark, A. D. Vaičiūnai,
Z. B. Viskantos, S. Zalagėnaitė, V. Žemaitaitytė $90: J. R. Žukai  $85: R. No-
vak  $70: N. L. Ruplėnai  $60: J. J. Venckai  $50: F. Barran, A. R. Gedgaudai,
J. Izokaitytė, O. Norkienė, G. Petraitienė, B. Prasauskienė,  V. V. Ruzgiai
$20: V. Gilys, J. Rosalia, D. Venckutė  $5: D. Savickienė.

Prisiminti:
a. a. Giedrą Gustaitę: $1,000: D. Janutienė  $100: I. Jodelienė, L.

Mažeikienė, D. Navickienė, I. Raulinaitienė, V. Štokas $50: S. Balesh, V.
Jatulienė, G. D. Moors, J. Raibys, R. Rakutis, K.A. Singh, G. Venckienė  $30:
Y. Dobrovolskienė, A. Stark $25: P. M. Currier, G. Plukienė  $20: NN;

a. a. Algį Kvedarą: $179: Friends $100: A.V. Jankauskai, L. Jarašū-
nienė, M. J. Jorik, M. Kvedarienė, K. G. Matoniai $50: V. N. Audėnai, A. Bu-
lotaitė, D. Didžbalienė su Rūta  $30: G. Kvedarienė  $25: R. A. Vaitkai;

a. a. Česlovą Dubicką: $25: S. Meksiūnas;
a. a. Danetą Railienę:  $100: N. Railaitė;
a. a. Robertą Maciūną:  $25: E. Damijonaitienė;
a. a. Stefą Strikaitienę:  $25: O. Norkienė. 

Pagerbti Ramunę ir Gintautą Vitkus 40 metų vedybų sukaktuvių
proga:  $25:  L. Jurkūnas.

Kompiuteris Kalėdų proga Vilniaus universitetinės Vaikų ligo-
ninės Traumatologijos skyriaus žaidimų kambariui: $300: Microsoft
Lietuva $100: T. D. Dabšiai, D. L. Gedgaudai, M.V Gedgaudai, T. L. Lišaus-
kai, R. J. Reivydai, D. Venckutė $50: A. L. Baipšiai, A. R. Gedgaudai, S. R.
Lišauskai, F. R. Lussenhop  $30: S. R. Raulinaičiai  $25: K. U. Petruliai.

Prašome aukas siųsti:  Lithuanian Children’s Hope, 
3020 Adirondack Ct., Westlake Village, CA  91362

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age. 
Call Jacob 847-980-0906

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500
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Taip atrodė Neringos keliai rugpjūčio 28 dieną apie 6:30 val. v. Kelias visiškai buvo
nuplautas.                                                                  Rūtos Rusinas ir Aido Kupčinsko nuotr.

Dėl paramos skyrimo 
studijoms Lietuvoje

Valstybinis studijų fondas (to-
liau – Fondas) praneša, kad 2011 m.
rugpjūčio 22 d. pradedamas valstybės
paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių,
provaikaičių studijoms Lietuvos
aukš tosiose mokyklose (toliau – Pa-
rama) konkursas (toliau – Para mos
skyrimo konkursas).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsie-
niečių vaikams, vaikaičiams, provai -
kaičiams gali būti skiriama dviejų
rūšių parama: stipendija už studijų
rezultatus ir/ar socialinė išmoka.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsie-
niečių vaikai, vaikaičiai, provaikai -
čiai, norintys gauti valstybės paramą
studijoms Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose, turi būti:

1. priimti į pirmosios ar antro-
sios pakopos studijas Lietuvos aukš-
tojoje mokykloje;

2. paskutinę sesiją išlaikę be
akademinių skolų (šis punktas ne -
taikomas pirmosios ir antrosios stu -
dijų pakopos pirmojo semestro stu-
dentams).

Parama neskiriama studentams,
studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie
atvyko, kalbas.

Valstybės parama išeivijos ir
lietuvių kilmės užsieniečių vaikų,
vaikaičių, provaikaičių studijoms
Lietuvos aukštosiose mokyklose yra:

• stipendija už studijų rezultatus.
Šios stipendijos skiriamos vienam
studijų semestrui ir išmokamos kas
mėnesį iki to semestro pabaigos.
Stipendijos mėnesinis dydis, išsky -
rus stipendijų dydį pirmosios ir ant -
rosios studijų pakopos pirmo jo se -
mes tro studentams, yra nustatomas
atsižvelgiant į norinčio gauti stipen-
diją asmens paskutinės sesijos pažy-
mių svertinį vidurkį, pagal stu dijų
sritis (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmo-
sios ir antrosios studijų pakopos pir-
mojo semestro studentams stipendi-
jos mėnesinis dydis yra 200 litų;

• socialinė išmoka. Tai vienkar ti -
nė išmoka, skiriama atsižvelgus į
norinčio gauti paramą as mens socia-
linę padėtį (nuo 700 Lt iki 1,100 Lt).

Parama skiriama konkurso bū -
du du kartus per metus pavasario ir
rudens semestre.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsie-
niečių vaikai, vaikaičiai, provaikai -
čiai, norintys gauti valstybės paramą
studijoms Lietuvos aukštosiose mo -
kyklose, nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d.
iki 2011 m. rugsėjo 15 d. Fondui turi
pateikti:

1. užpildytą ir pasirašytą prašy -
mą, kurio dalimi yra ir paramos su -
teikimo sąlygos;

2. asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba teisės aktų nustaty-

ta tvarka patvirtintą jo kopiją;
3. pažymą iš aukštosios mokyk-

los, patvirtinančią studento statusą
su nurodytomis semestro pradžios ir
pabaigos datomis, įskaitant atostogų
laikotarpį.

4. pažymą apie paskutinės sesi-
jos pažymių svertinį vidurkį (išsky-
rus pirmosios ir antrosios studijų pa-
kopos pirmojo semestro studentus);

5. pažymą apie tai, kad neturi
akademinių skolų arba akademinių
skolų už paskutinę sesiją skaičių
(išskyrus pirmosios ir antrosios stu -
dijų pakopos pirmojo semestro stu-
dentus);

6. prašantys socialinės išmokos
taip pat pateikia dokumentus, pa -
tvirtinančius socialinę padėtį (šei   -
mos narių skaičių patvirtinančius
dokumentus, mirties liudijimus ir
panašiai);

7. lietuvių kilmės užsieniečių
vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, ku -
rie kreipiasi dėl paramos pirmą kar -
tą, privalo pateikti krašto lietuvių
bendruomenės, LR valstybės institu-
cijos ar įstaigos už sienyje, kurios
užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos
institucijos išduotą užsienio lietuvių
kilmę patvirtinantį dokumentą.

8. išeivijos vaikai, vaikaičiai,
pro vaikaičiai, kurie kreipiasi dėl pa -
ramos pirmą kartą, privalo pateikti
dokumentą, patvirtinantį, kad ne
mažiau negu 3 metus jie gyveno už -
sienyje ir atvyko į Lietuvą ne anks -
 čiau kaip į aštuntą klasę.

Vadovaujantis Aprašu, aukšto-
sios mokyklos teikia Fondui infor-
maciją apie tai, ar norintis gauti pa-
ramą asmuo ar paramą gavęs asmuo
yra tos aukštosios mokyklos studen-
tas, apie to asmens paskutinės sesijos
pažymių svertinį vidurkį (pirmąjį
studijų semestrą – stojamąjį balą) bei
akademinių skolų už pasku tinę sesi-
ją (jeigu jų turi) skaičių, informaciją
apie paramą gavusius as me nis nu-
traukusius studijas, iš brauk tus iš
studentų sąrašų, su stabdžiusius stu-
dijas ar išleistus aka de minių atos-
togų ir kitą informaciją, kurios rei-
kia skiriant ir ad mi nist ruojant Pa-
ramą.

Paramą gavusiam asmeniui nu -
traukus studijas, išbraukus jį iš stu-
dentų sąrašų, sustabdžius studijas ar
išėjus akademinių atostogų, aukšto-
sios mokyklos apie tai praneša  Fon-
dui per 3 darbo dienas nuo šių aplin-
kybių atsiradimo pradžios.

Daugiau informacijos apie Para -
mos suteikimo sąlygas ir tvarką tei -
kia ma telefonu (8 5) 2639158 bei Fon-
do interneto tinklalapyje www.vsf.lt.

LR Užsienio reikalų 
ministerijos info

Viesulo įkalinti
Neringos stovykloje 

Praėjusį savaitgalį Neringos sto-
vykloje, Vermont, vykusias
Austės Kuolaitės ir Jono Didž-

balio vestuves ilgam prisimins ne tik
jaunavedžiai ir jų tėvai, bet ir gausus
svečių būrys. Ir pataikyk tu man –
vestuvės vyko po Vermont apylinkes
siaučiant viesului „Irene”. 

Vestuvės vyko šeštadienį, rug-
pjūčio 27 d., jaunųjų porą sutuokė
Pal. Jurgio Matulaičio misijos kle-
bonas tėvas Antanas Saulaitis, o sek-
madienio rytą atsibudę vestuvių da-
lyviai pamatė, jog patvinusios upės,
paplovusios stovyklos tiltą (ir kitus
tiltus), jų grįžimą namo padarė neį-
manomą.

Praėjusio sekmadienio rytą dau-
gelis mūsų savo el. pašto dėžutėse
skaitė tokio turinio laišką: ,,Mieli Ne-
ringos draugai, vakar (sekmadienio)
rytą buvo nuplautas Neringos tiltas,
taip pat tiltas per MacArthur Road,
apsemta didesnė dalis greitkelio
‘Route 9’. Neringos stovykloje įstrigo
105 žmonės, jų neįmanoma pasiekti
automobiliu. Neringos stovykla susi-
siekė su vietine pagalbos tarnyba,
bet, atrodo, užtruks laiko, kol keliai
bus tinkami susisiekti.” Laiške taip
pat rašoma, jog vestuvininkų būrys
dėl to neprarado gero ūpo ir šį netikė-
tai atsiradusį laisvą laiką bando
išnaudoti stovyklaudami.

Antradienio rytą pasiekė kiek
džiugesnė žinia. Pirmadienį su Ne-
ringos stovykloje įstrigusiais žmonė-
mis susisiekusi vietinė pagalbos
tarnyba nurodė kelią, kuriuo eidami
pėstute jie galėtų pasiekti Swee-
ties/Exxon/Texaco/Gulf. Šiuo pasiū-
lymu jau pasinaudojo mažas būrelis
vestuvininkų. 

Paskutinėmis žiniomis, kurio-
mis su redakcija pasidalijo Los
Angeles mieste gyvenančios Jūratė
Venckienė, Danguolė Varnienė ir Ina
Petokienė, pirmoji grupelė jau pa-
siekė Boston miestą. Antradienio
rytą iš Neringos pėsčiomis žadėjo
iškeliauti ir antra grupė, kurią bos-
toniškiai žada pasitikti prie priva-
žiuojamo kelio ir pavėžėti  automo-
biliais į Boston. Manoma, kad tokiu
būdu grupelės pamažu ir ištrūks iš
patvinusios Vermont valstijos. Tiesa,
paskutinėmis žiniomis, tėvui Sau-
laičiui pavyko stovyklą palikti dar
prieš viesului nusiaubiant Nerin-
gą.

Pasak Venckienės, pasilikusieji
laukti savo išvykimo dienos dar turi
maisto ir vandens. Jei ko trūksta, jie
nueina iki benzino stoties krautu-
vėlės, esančios prie didesnio kelio.
Visų nuotaika gera. Jaunosios ma-
ma  dailininkė Danguolė Kuolienė
pasitelkė savo Meno8dienų vadovės
Neringoje patirtį ir sėkmingai vi-
siems vadovauja – rengia talentų
vakarą, duonos kepimo, masažo kur-
sus ir pan. 

Per rytinę JAV pakrantę praūžęs
galingas viesulas pridarė daug žalos
Neringos stovyklavietei. Atstatyti
kelią, tiltą, įsigyti naujus laivelius
bus be galo brangu. Todėl Neringos
stovyklos vadovybė primena, jog
aukos Neringai kaip niekad yra labai
svarbios (jos nurašomos nuo fede-
ralinių mokesčių). Čekius ,,Neringa,
Inc.” vardu galima siųsti adresu:
Neringa, 600 Liberty Highway, Put-
nam, CT 06260.

,,Draugo” info

Irena Kriaučeliūnienė, gyvenanti Burr Ridge, IL, suprasdama
nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo   dos-
nią 200 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Petras Kuprys, gyvenantis  Cicero, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 150 dol. auką laikraščio
išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis  Berwyn, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti 100 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Vytautas J. Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.
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IEŠkO DARBO

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, lankydamasis Čikagoje, susitiko su tuometiniu
ŠALFASS pirmininku Valdu Adamkumi.             Nuotrauka iš Edvardo Šulaičio archyvo.

A † A
MARIJA VALIUKEVIČIENĖ

LIETUVNINKAITĖ
Mirė 2011 m. liepos 3 d., sulaukusi garbingo 102 metų amžiaus.
Gyveno Kalifornijoje ir Čikagoje. Paskutinius 10 metų gy-

veno Lietuvoje, ten ir palaidota. 
Buvo žmona a. a. Jokūbo, sesuo mirusių seserų Agnės ir

Uršulės,  mirusių brolių Alfonso, Kazimiero ir Adolfo.
Liūdesyje liko daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

Artimieji

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagyvenu-
sius žmones. Patirtis, rekomendacijos, legalūs doku-
mentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kalbančius vaikus.
Atsilyginsiu. Tel. 708-425-0216 Angelė.

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

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

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

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių prie-
žiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę. Doku-
mentai, rekomendacijos, automobilis. Tel. 773-610-
5413.

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros darbo
bet kurioje valstijoje. Patirtis, rekomendacijos, bui-
tinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797 arba 609-457-
1025.

* Moteris ieško senų žmonių, vaikų, ligonių, prie-
žiūros darbo ne toliau kaip 15 mylių nuo Lemont, IL.
Tel. 815-603-9052.

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

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

LTOK prezidento 60-ąją
sukaktį švenčiant

Artūrui Poviliūnui, nuo Lietu-
vos tautinio olimpinio komi-
teto (LTOK) įkūrimo 1988 me-

tais vadovaujančiam šiai pagrindi-
nei Lietuvos sporto or ga nizacijai,
rugpjūčio 10 d. suėjo šešiasdešimt
metų. Jau 23 metus jis stovi prie šios
svarbios Lietuvai organiza cijos vai-
ro, pasitikėjusios juo per pirmuosius
rinkimus ir dabar kiekvieną kartą
vis perrenkamo naujai kadencijai. 

Per vėliausius rinkimus A. Povi -
liūnui suabejojus, ar verta toliau
likti šiose atsakingose pareigose,
daug sportininkų ir sporto federacijų
pa sirašė peticiją, kurioje prašė, kad
jis sutiktų ir toliau vadovauti LTOK. 

Pradėjo nuo kuklių pareigų

1951 m. rugpjūčio 10 d. Kaune gi -
męs Artūras 1958–1969 m. mokėsi
Kauno 21-ojoje vidurinėje mokykloje,
1969–1973 m. studijavo LKKI, o 1976–
1979 m. mokėsi Sąjunginio mokslinių
tyrimų kūno kultūros instituto aspi-
rantūroje Maskvoje. Paskui ėjo kele-
tą mažesnių pareigų: 1970–1973 m.
buvo Kauno vaikų sporto mokyklos
krep šinio treneris, 1974–1976 m. –
LKKI dėstytojas, vėliau – vyresnysis
dėstytojas. Buvo „Atleto’’ vyrų krep-
šinio klubo vyr. treneris, 1981–1987
m. – LKP CK kūno kultūros ir sporto
instruktorius. 1988 m. išrinktas į at -
kurtą LTOK. Po 2012 m. olimpinių
žaidynių Londone jau bus ketvirtis
amžiaus, kai jis vadovauja LTOK.
Tada tikrai žada išeiti į atsargą. 

Sutikau jį Lietuvoje, vėliau – JAV

Šį energingą vyrą pirmą kartą
su tikau Lietuvoje gal prieš 15 metų.

Vėliau su A. Poviliūnu teko ben-
drauti, jam atvykus į JAV, kur vyko
posėdžiai su išeivijos sporto veikė-
jais. Jį visada lydėdavo puiki nuotai-
ka, niekada ne mačiau nusiminusio
ar pasimetusio. 

A. Poviliūnas savo 60-ąją am-
žiaus sukaktį pasitinka su mintimi,
kad tai gera proga padėkoti trene-
riams ir sportininkams už kartu
nuveiktus darbus. Paklausus apie
LTOK prezidentui būtinas savybes,
A. Poviliūnas atsakė: „Tolerancija.
Diplomatija. At sa komybė. Mūsų auk-
so fondas yra žmonės. Juos reikia
puoselėti ir kaip įmanoma dažniau
sakyti gerą žodį, o ne peikti.’’

Jis neskaičiuoja, kiek medalių
per olimpiadas Lietuvos sportininkai
surinko, sakydamas, kad „tai – ne
ma   no nuopelnas, tai iškovojo Lietu -
vos sportininkai, tik man esant
LTOK prezidentu, bet visa garbė pri -
klauso jiems”.

Dėkoju už įvertinimą

Sukaktuvininkas įverti no ir
mano kuklius nuopelnus Lietuvai
bei išeivijai, 2003 m. apdovanodamas
mane prestižine ,,Olimpine žvaigž -
de’’, o 2008 metais skirdamas LTOK
dovaną – sidabrinę lėkštę su įrašu:
„Edvardui Šulaičiui už olimpizmo
idėjų skleidimą ir 80-mečio proga.’’
Ačiū A. Poviliūnui už šiuos reikš -
 mingus apdovanojimus, nors, turiu
prisipažinti, tokios garbės gal ir
nenusipelniau. 

Patys geriausi sėkmės ir sveika -
tos linkėjimai LTOK prezidentui A.
Poviliūnui jo 60-mečio proga iš Ame -
rikos lietuvių sostinės Čikagos. Svei -
kų ir ilgų metų mielam sukaktuvi -
ninkui.

EDVARDAS ŠULAITIS

Ona Kartanas, gyvenanti Omaha, NE, suprasdama nelengvą „Drau-
go” finansinę padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo 100 dol. Dėkojame
Jums už dosnią paramą.

Danguolė Navickas, gyvenanti Westlake Village, CA, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką laik-
raščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

www.draugas.org

A † A
MALVINA E. GURA

Mirė sulaukusi 87 metų.
Nuliūdę liko: sūnėnai Don Marek ir

Dean Marek.
A. a. Malvina buvo dukra a. a. Do-

minick ir a. a. Anna Gura, sesuo a. a.
Donna Marek.

Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, rugsėjo 2 d. 9
val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Malvina bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A
IRENA VALIULIS

Irena mirė ramiai namuose 2011 m. birželio 6 d., sulaukusi
88 metų amžiaus.

Nuliūdę liko: duktė  Eglė su vyru Theodoru ir vaikais Liu-
cija (Sister Agnes of  God’s Merciful Love, O.C.D.), Leonas ir
Elena, kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.

Velionė buvo žmona a. a. Leono.
A. a Irena gimė 1922 m. Skuode, Žemaitijoje.  Amerikoje

gyve no Worcester, MA, Čikagoje,  Beverly Shores ir Ridgecrest,
Cali fornia.

Laidotuvių šv. Mišios įvyko rugpjūčio 5 d. Šv. Onos bažny-
čioje, Ridgecrest.

A. a. Irena bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse prie
vyro Leono.

Prašome pasimelsti už Irenos sielą.

Liūdinti šeima
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

� Skaitytojams pranešame, kad rug sė -
jo 5 d. – Labor Day – redakcija ne dirbs.
Tą savaitę bus išleisti du ,,Draugo” nu -
me riai.

� Pasaulio lietuvių centro gegužinė
PLC sodelyje įvyks sekmadie nį, rugsėjo
4 d. 12 val. p. p. Kviečiame visus daly-
vauti šioje šventėje, susitikti su drau-
gais, skaniai pavalgyti, pasi džiaugti smagia
muzika, išbandyti lai mę loterijoje.

� Rugsėjo 13 d., antradienį, lietuvių
me   no ansamblis „Dainava” pradeda
nau ją veiklos sezoną. Repeticijos PLC
(Lemont) vyks antradieniais nuo 7:45
val. v. iki 9:45 val.v. Su ateities planais,
būsimais koncertais supažindins an -
sam blio meno vadovas Darius Polikaitis.
Repeticija vyks PLC žemutinio aukšto
sa lėje prie Lietuvių dailės muziejaus.

� Nauji 2011–2012 mokslo metai Ge -
di  mino lituanistinėje mokykloje (10 S.
Lake St., Mundelein, IL 60060) pra si -
dės  š. m. rugsėjo 10 d., šeštadienį, 9
val. r. iškilmingu atidarymu, šventės da -
lyvių nuotrauka, susitikimu su klasių mo   -
kytojomis, pirmąja pamokėle. Vėliau –
vi suotinis GLM tėvų susirinkimas ir pie -
tūs. Registruotis internetu galima iki rug sė -
jo 5 d. Registracijos formas galima rasti
JAV LB Waukegan – Lake County LB tik -
la lapyje www.cikagossiaurietis, GLM
sky riuje ,,Registracija”. Po rugsėjo 5 d.
registracija priimama tik mokykloje.
Reikalingi pradinių ir vyresnių jų klasių
mokytojai. Mokykloje veikia dar želio ir
parengiamoji grupė, 1–7 kla  sės ir lietu-
vių kalbos kursai 15–18 metų jaunimui.
Jei susidarytų grupė, atidarytume anglų
kalbos kursus. Daugiau in for macijos
suteiksime tel. 847-244-4943.

� Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 10:30
val. r. Brighton Park Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th St., Chicago, IL) per šv.
Mišias prisiminsime Marijos apsi reiš ki -
mą Šiluvoje, kuris įvyko 1608 metais.
Eu charistijos šventimą atnašaus kun. dr.
Kęstutis Trimakas. Iškilmingoje eisenoje
dalyvaus Mišių patarnautojas ir skaitovų
grupė, va dovaujama J. Drutytės. Gies -
mes giedos pa rapijos choras, vadovau-
jamas A. Barniškio ir V. Vakarytės. Ma-
lo niai kviečiame visus dalyvauti.

� Pipirų ratelis savo mokslo metus pra -
deda rugsėjo 12 d. Priimame vaikučius
nuo 18 mėnesių amžiaus.  Renkamės
Pa   saulio lietuvių centre kartą per sa -
vaitę. Daugiau informacijos suteiks Ilo -
na Didžbalienė tel. 630-544-6686.

� Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis”
kviečia Čikagos apylinkėse gyvenančius
buvusius ir naujus šokėjus! Netrukus pra -
 sidės naujas, įdomus ir smagus 2011–
2012 metų sezonas. Ruošimės  pasiro -
dy mams ir XIV Lietuvių tautinių šokių
šven tei, kuri vyks 2012 m. liepos 1d. Bos -
ton.  Ansamblyje šoka įvairaus am žiaus
šokėjai – vaikučiai (3 metų vaikai – 1
skyriaus mokiniai); vaikai (2–5 sky riaus
mokiniai); jauniai (6–11klasių mo -
kiniai), studentai (12 klasės mokiniai ir
universitetų studentai). Taip pat veikia
jau nų veteranų (suaugusiųjų) bei  vete -
ranų (pagyvenusiųjų) rateliai. An samblis
dalyvaus Pal. Jurgio Matulaičio misijos
(Lemont) bendruomenės popietėje rug -
sė jo 18 d., o kai kurie šokėjų rateliai
repeticijas pra dės savaitę prieš šią šven-
tę. Daugiau informacijos suteiks ansam-
blio vadovė Violeta Smieliauskaitę Fa -
biano vich, tel. 708-422-3556 arba el.
paš tu:  poniavioleta@ yahoo.com

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) sek-
madienį, rugsėjo 25 d., nuo 2 val. p. p.
iki 4 val. p. p. Daiva Merkelytė ves už -
siėmimą apie atsiminimų rašymą, o 5
val. p. p. Yale universiteto istorijos pro -
fe sorius Timothy Snyder pristatys savo
knygą ,,Bloodlands: Europe Between
Hit ler and Stalin”. Abu užsiėmimai vyks
anglų kalba. Maloniai prašoma regist -
ruotis tel. 773-582-6500 arba tinkla -
lapyje www.balzekasmuseum.org

� Spalio 23 d. Lietuvių dailės mu zie ju -
je, Pasaulio lietuvių centre, 12:30 val.
p. p.  vyks M. K. Čiurlionio 10-ųjų mir-
ties metinių paminėjimas. M. K.  Čiurlio -
nio gyvenimą apžvelgs Čiurlio nio galeri-
jos Jauni mo centre direktorė ir „Draugo”
re daktorė Laima Apanavičienė, M. K.
Čiurlionio laiškus žmo nai skaitys aktorė
Audrė Budrytė, kompozitoriaus kūrinius
atliks Juilliard muzikos mokykloje nese-
niai apgynęs daktaro laipsnį pianistas
Edvinas Minkšti mas. Visus kviečia „Sau -
lutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija kviečia visus daly vau ti 
Bendruome nės šv. Mišiose ir tarnysčių mugė je

rug sė jo 18 d. 10:30 val. r. 
Tą savait ga lį bus tik šios Mišios. Tai pui ki pro ga organizacijoms pristatyti save.

Misi ja pasirū pins stalais ir vaišė mis. Kvie čia me atvykti 8:30 val. r.,
kad iki 9:30 val. pasiruošimo dar bai bū tų baig ti. Organizacijų apie dalyvavimą

prašoma pranešti el. paštu matulaitismission@sbcglobal.net

Renginyje dalyvaus pati menininkė Karolina Kunčinaitė – Vilniaus
dailės akademijos tekstilės magistro studijų absolventė, Lietuvos dailininkų
sąjungos bei grupės „Baltos kandys” narė, knygos „Klajonių paveikslai”
autorė. Nuo 2003 m. Kunčinaitė aktyviai dalyvauja meno parodose Lietuvoje
ir užsienyje, jai skirtos kelios Lietuvos institucijų premijos bei stipendijos. 

Parodoje, kurią remia LR generalinis konsulatas Čikagoje, bus ekspo-
nuojami  naujausi, iki šiol nerodyti paveikslai iš veltinio medžiagų bei pris-
tatytas naujas, su videoprojekcija rodomas konceptualus kūrinys ,,Ke -
liaujantis namukas”. Pastarojo dinamiškąją vaizdo dalį kartu  kūrė meno-
tyrininkas dr. Vytautas Tumėnas. Kunčinaitės teigimu, tekstilės kūrinius
žiūrovai visada trokšta pačiupinėti, nes pati medžiaga skleidžia šilumą ir
jaukumą, tarsi kviečia prisiglausti prie minkštos tapybos. Tad dailininkės
darbus bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir atsargiai paliesti.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Čikagoje – tekstilės kūrinių paroda
„Keliaujantis veltinis”

Henrikas ir Eleanora Žido-
niai, gyvenantys La Grange, IL,
tapo „Draugo” garbės prenumerato-
riais. Šiuos skaitytojus „Draugas”
lankys dar vienerius metus. Nuo-
širdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote ir sveikiname tapus garbės
prenumeratoriais.

LR�generalinis�konsulatas
praneša,�kad�

rugsėjo 9 d., penktadienį, 
7:30 val. v. 

Čiurlionio�galerijoje,�
jaunimo�centre�

(5620�S.�Claremont�Ave., Chicago,�IL�60636),�

vyks�dailininkės�
kAROLInOS kUnčInAITėS
tekstilės�kūrinių�parodos� 
,,keliaujantis veltinis” 

atidarymas.�

Atrodo, dar neseniai nuskambėjo paskutinis skambutis mokyklose, o rugsėjis
jau vėl kviečia į klasę. Rugpjūčio 30 d. Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai
susirinko į pirmąjį ateinančių, 2011–2012 mokslo metų posėdį (nuotr.). Šiemet mo-
kykla pradeda 20-uosius savo gyvavimo metus. 

Naujų mokslo metų atidarymas Čika gos lituanistinėje mokykloje vyks Jau -
nimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Clare mont Ave., Chicago, IL 60636). 8:30 val. r.
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop lyčioje. 10 val. r. iškilminga mokslo metų atidarymo šven-
tė. Dau giau infor maci jos suteiks mokyklos di rek torė Jū ratė Dovi lienė tel. 630-805-
4036 arba el. paštu jurate124@yahoo. com

Laimos Apanavičienės nuotr.


