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Vilnius (ELTA) – Nacionalinė
aeronautikos ir kosmoso adminis-
tracija (NASA) ir Lietuva galėtų ben-
dradarbiauti, teigė Vyriausybėje vie-
šėjęs NASA ,,Ames” mokslinių tyri-
mų centro direktorius dr. Simon P.
Worden. Mokslininko nuomone, ša-
lies mokslo galimybės leistų sėkmin-
gai prisidėti prie NASA vykdomų pro-
jektų. 

Kaip teigė S. Worden, dėl didelių
kosmoso programos kaštų NASA
svarsto bendradarbiavimą su pri-
vačiomis bendrovėmis ir mažomis,
tačiau išvystytas technologijas tu-
rinčiomis valstybėmis. ,,Tradiciškai
NASA dirba su Rusijos, Europos, Ja-
ponijos kosmoso agentūromis. Tačiau
dabar, įgyvendinant naują JAV prezi-
dento Barack Obama kosmoso poli-
tiką, ieškome būdų bendradarbiauti
ir su netradiciniais, technologiškai
pažengusiais partneriais. Lietuva pa-
sižymi išvystytomis technologijomis,
ypač mažųjų palydovų srityje. Svars-
tome bendradarbiavimą su įvairiais
universitetais ir bendrovėmis bei ti-

kimės, kad sugebėsime įgyvendinti
bendrus projektus”, – po susitikimo
su ministru pirmininku Andriumi

Kubiliumi sakė aukštas NASA parei-
gūnas. 

Lietuva ir Lenkija ieško abiem pusėms priimtinų sprendimų

NASA norėtų bendradarbiauti su Lietuva

,,Lithuanian Heritage’’ stovykla
Dainavoje – 5 psl.

Premjeras Andrius Kubilius (d.) susitiko su NASA ,,Ames” mokslinių tyrimų centro direk-
toriumi dr. Simon P. Worden.                                             Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Varšuvoje darbą
baigė Lietuvos ir Lenkijos švietimo
darbuotojų ir tautinių mažumų atsto-
vų darbo grupė. Kaip teigiama Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos
(URM) išplatintame komentare, šis
susitikimas parodė, kad Lietuva ir
Lenkija sugeba rasti abiem pusėms
priimtinus sprendimus. ,,Teigiamai
vertiname įvykusį susitikimą, kurio
dėka Lenkija partnerystės dvasioje

imsis žingsnių spręsti įsisenėjusias
Lenkijos lietuvių problemas švietimo
srityje, įskaitant lietuvių kalba ren-
giamų egzaminų užduočių kokybę ir
taisyklingumą, lietuviškų vadovėlių
leidybos klausimus, lietuviškų mo-
kyklų finansavimą”, – teigia URM. 

Anot ministerijos pranešimo,
Lenkijos atstovai įsipareigojo, kad šių
metų spalio 24 d. Punske rengiamoje
Lenkijos lietuvių švietimo plėtros

strategijos peržiūros konferencijoje
bus pristatyti pasiūlymai dėl tautinių
ir etninių mokyklų švietimo finansa-
vimo sistemos pakeitimų. Lietuva ti-
kisi, kad kitas švietimo atstovų po-
sėdis Vilniuje spalio 14 d. įtvirtins
ankstesnių darbo grupės susitikimų
rezultatus bei nubrėš tolesnes gaires
dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradar-
biavimo švietimo srityje.
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Obama pažadėjo paramą Lietuvai energetikoje 
New York (BNS) – Jungtinėse

Amerikos Valstijose, New York mies-
te, rugsėjo 20 d. vykusioje tarptauti-
nės iniciatyvos ,,Atviros valdžios
partnerystė” inauguracijoje Lietuvos
užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis padėkojo JAV prezidentui
Barack Obama už jo šalies paramą
Lietuvos energetinę nepriklausomy-
bę didinantiems projektams. JAV
vadovas patikino, kad ši parama bus
,,nekintama ir tęstinė”.

,,Atviros valdžios partnerystė” –
daugiašalė iniciatyva, kuria siekiama
užtikrinti veiksmingą vyriausybių
darbą, paremtą skaidrumu, piliečių
įtraukimu į valdymą, sustiprinti kovą
su korupcija ir naujų technologijų
panaudojimą valdyme. Lietuva buvo
pakviesta prisijungti prie šios inici-
atyvos, kad savo patirtimi galėtų pasi-
dalinti su šalimis, kurioms svarbūs
valdymo ir administracinių gebėjimų
ugdymo klausimai. Tikimasi, jog ini-
ciatyva bus patrauklus forumas val-
stybėms apsikeisti naujausia patirti-
mi bei stiprinant demokratiją, žmo-

gaus teises ir kovojant su korupcija. Ji
taip pat sukurs papildomas galimybes
Lietuvai su bendramintėmis part-
nerėmis vykdyti bendrus projektus,

skirtus demokratinių institucijų ir
administracinių gebėjimų ugdymui
Lietuvai prioritetiniuose regionuose. 

A. Ažubalis prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujamos delega-
cijos sudėtyje į New York atvyko da-
lyvauti Jungtinų Tautų Generalinės
Asamblėjos 66-oje sesijoje. Lietuvos
užsienio reikalų ministras New York
susitiko su Rusijos užsienio reikalų
ministru Sergej Lavrov ir aptarė pa-
sirengimą artėjančiam Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijos (ESBO) ministrų tarybos susi-
tikimui Vilniuje. A. Ažubalis pakvietė
Rusijos kolegą atvykti į šį renginį. Mi-
nistrai taip pat aptarė užsitęsusių
konfliktų sprendimą, įskaitant padėtį
Padnestrėje, dėl kurios tikimasi ne-
trukus atnaujinti oficialias daugia-
šales derybas. Susitikime taip pat ap-
tarta spalio 3–4 d. Klaipėdoje rengia-
mos Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausy-
binės prekybinio ir ekonominio, mok-
slinio ir techninio, humanitarinio ir
kultūrinio bendradarbiavimo komisi-
jos susitikimo darbotvarkė.

JAV vadovas patikino, kad parama Lietu-
vai bus ,,nekintama ir tęstinė”.  

EPA nuotr.



Nors dar taip
neseniai, vos
prieš kokį mė-

nesį, „Drauge” prana-
šavau, jog JAV erdvių
kelionių era baigėsi,
pa sirodo, kad gal ir
klydau. O klysti bu vo
lengva, kai paskuti-
nio (135-o) skrydžio
erdvėlaivio „Atlantis” po 13 die nų
trukusios misijos į Tarpvals ty bi nę
erdvių stotį liepos 22 d. grįžęs jo įgu-
los vadas Christopher Ferguson nu-
siminusiai pareiškė, jog  šia misija
„užverčiamas šis lapas”.

Užvertusi šį lapą, Amerika netu -
rėjo jokio valstybinės reikšmės plano
tęsti erdvės misijas į Marsą, Mėnulį
ar bet kokį pasitaikiusį asteroidą.
Gal vodama, kaip aprūpinti apie Že-
mę vis dar skriejančią 1998 m. pra-
dėtą įrenginėti Erdvių stotį, JAV pa-
sikliovė Rusijos „Sojuz” tipo raketo-
mis. Ne tru kus Ru   sijos erdvių tyrimo
agentūros „Ros  kosmos” atstovas jau
gyrėsi, kad su „Sojuz” erdvėlaiviu da -
bar prasidės Rusijos dominuojama
nauja erdvių kelionių era.

Amerikos entuziazmo stygių erd -
ves tyrinėti ir toliau negailestingai
sukaustė ne kas kitas, o paprasta rea-
lybė: jau kelis metus besitęsiantis
ekonominis nuosmukis ir su juo atė-
jęs nedarbas, nesuderinamas biu dže-
tas ir vis smarkiau augantis vals tybi-
nis įsiskolinimas. Tokią realybę tik
dar labiau aštrina partijų nesutari-
mai.

Tai suprasdamas, prezidentas
Barack Obama NASA neuždarė, bet

ir nieko labai džiuginančio negalėjo
pasiūlyti. Savo nesenoje kalboje jis
pripažino, kad ateityje bus stip riau
remiamasi ne valstybės, bet privačia
visos Amerikos pramo nės ini  cia tyva.
NASA planus statyti naują, galingą
erdvių tyrinėjimo raketą pre zidentas
atmetė kaip šiuo metu Amerikai
nepakeliamą finansinę naštą.

Į tai atsiliepdamas „San  Francis -
co Chronicle” dienraščio vedamasis
taip paaimanavo ir pasiūlė: „Svajoti
juk nieko nekainuoja, tai kodėl prezi-
dentas Obama nepaskelbia savo ir
visos Amerikos vizijos ateičiai, ne -
laukdamas, kol ekonomika atsigaus,
kada vizija galės būti pradėta tinka-
mai įgyvendinti.”

Panašios vizijos Amerikai šian-
dien trūksta. Jai netrūko ekono-
minių problemų ir tuomet, kai
amerikiečius gąsdino ir vis blogėjan-
tys santykiai su buvusiu sąjunginin-
ku – Sovietų Sąjunga. 1961 m. sausio
20 d. JAV pre zidentu tapęs John F.
Kennedy, susi rū pinęs pirmaisiais so-
vietų laimėjimais erdvėje, dar tais
pačiais metais Amerikai ir visam pa-
sauliui paskelbė pasiryžimą per dar
tą patį dešimtmetį „užkariauti” Mė-
nulį, ten nu siun   čiant Amerikos as-

tronautus ir juos
saugiai sugrąžinant
į Žemę.

Šia proga reikė-
tų prisiminti ir pre-
zidentą Richard M.
Nixon, kuris 1972 m.
paskelbė erdvėlaivio
sukūrimo progra-
mą, nors sėkmingos

jos skrydžių pradžios reikėjo laukti
iki 1981 m., kol į erdvę išskrido ir sėk-
mingai grįžo pirmasis „Columbia”
erdvėlaivis.

Tikras erdvių amžius prasidėjo,
kai 1957 m. sovietai nustebino pa-
saulį su aplink Žemę apskriejusiu sa-
telitu „Sputnik 1”. Jau 1959 m. jų „Lu-
na II” pataikė į Mėnulį. Netrukus į
erdves išlėkė ir gyvi žmonės. 1961 m.
balan džio 12 d. kosmonautas Jurij
Gagarin per 108 min. apskrido Žemę.
Ameri kiečiams reikėjo laukti iki
1962 m., kai astronautas John Glenn
per tris orbitas praleido penkias va-
landas, skrisdamas aplink Žemę.
Praėjo ilgi septyneri metai, kol kitas
erdvių he rojus Neil Armstrong žengė
Mėnu lyje pirmąjį žmogaus žingsnį.

Šiandien jau daug kas mano,
kad, jei anksčiau, keliant visus ap-
jungiantį entu ziazmą, buvo reikalin-
gi gyvi žmonės – astronautai, šian-
dien jie nebūtini, nes su daug ma-
žesne rizika ir gero kai mažesnėmis
išlaidomis erdvių tyri nė ji mą gali
atlikti robotai. Tai jau buvo iš dalies
įrodyta, kai du „bastūnai” (rovers)
šešerius metus (2004–2010 m.) robotų
padedami tyrinėjo Marso pavir šių.
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Amerika 
jau ne pirmoji?
ALEKSAS VITKUS

Jau�kuris�laikas�virš�Lietuvos�kaupia-
si� dar� vienas� nesantaikos� debesis� –� šį
kartą� su� žydų� pasaulio� bendruomene.
Kaip�skelbia�žiniasklaida,�dalis�holokaus-
tą� išgyvenusių�žydų�nenori�matyti�YIVO
Institute� rengiamame� koncerte� šiuo
metu�į�Jungtinių�Tautų�Gen.�Asamblėjos
66-ąją� sesiją� New� York� atvykusio� LR
užsienio� reikalų� ministro� Audroniaus
Ažubalio.�Panašaus�atsako�sulaukė� ir�LR
kultūros�ministras�bei�LR�ambasadorius
Izraelyje� –� Yad� Vashem,� Holokausto
muziejus� Izraelyje,� atšaukė� jų� dalyvavi-
mą� spalio� 19� d.� rengiamose� iškilmėse,
skirtose� holokaustui� Lietuvoje� atminti.
Tiesa,� ne� visa� žydų� bendruomenė� tam
pritaria.� Žydų� dienraštis� Forward.com
cituoja�YIVO�Institute�vykdomąjį�direkto-
rių�Jonathan�Brent,�kuris�teigia,�jog�toks
pasipriešinimas� atspindi� tik� vienos�ma-
žos,� bet� disciplinuotos� fanatikų� grupės
nuomonę.� Jis� apgailestauja,� jog� tuo
paskubėjo�pasinaudoti�neatsakingi� žur-
nalistai.� Tiek� Ažubalis,� tiek� kultūros�mi-
nistras�bei�ambasadorius�čia�minimuose
renginiuose�žada�dalyvauti.�

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Prieš šešiasde-
šimt metų (štai
kiek daug pri-

simenu) Amerikoje
iš dirbtuvių kaminų
kildavo įvairūs dū-
mai: pilki, melsvi, pa-
rudę, juodi. Blogomis
dienomis jie ne į vir -
šų virsdavo, bet drib-
davo žemyn. Tada žmogeliai ašaroda-
vo, šniurpšdavo, čiaudėdavo. Už storų
sienų, kur šie dvokalai gimdavo, pra-
garo karščiuo  se tirpdavo rūda, srove-
lėmis šliauž davo į formas, o ten sus-
tingdavo va rio, geležies ar įvairaus
atsparumo plieno gaminiais. Šian-
dien dar kai kurie nenugriauti kami-
nų stuobriai riogso bekvapiai, o jei
kuris didmiesty ir atsidūsta, tai ne
dūmais pūsteli, bet gareliu, nuo ku-
rio nei kosėti, nei raukytis nereikia.

Amerikoje metalo rūdos jau be -
veik nekasa. Mažai kasa ir akmens
anglies dirbtuvėms kaitinti, elektri -
nėms sukti, namams šildyti. Ameri -
koje neliejamas plienas, neformuoja -
mos jo dalys tiltams, dangoraižiams,
mašinoms. Rūdos pakankamai yra
Pie tų Amerikoje, o akmens anglį ara -
bai pakeitė nafta. Taip jiems, ara -
bams, yra naudingiau. Liejyklos nu -
sikraustė į Japoniją, Kiniją, nes ten
nuo kaminų dūmų mažiau čiaudima.
Azijiečiai yra atsparesni.

Prie šešiasdešimt metų Ameriko -
je buvo gausu verpyklų, audyklų,
mez gyklų, siuvyklų, odos dirbinių.
Dabar viskas išnykę. Net Kalėdų se -
nis susimaišė. Neieško čia žaislų, bet
su rogėmis ir laukiniais ožiais tran -
kosi po Aziją, ten prisikemša maišus
dovanų ir tada atsidangina į JAV.

Ameriką užplūdo svetimų šalių
prekės. Plienas ir mediena; automo-
bi lis ir dviratis; apsiaustas ir nosinė -
lė; ko reikia ir ko nereikia. O kainos
lipa aukštyn  lyg ugniagesių kopėčio -
mis. Anais laikais žydas vos įsiūlyda-

vo kostiumą už keturias dešimtis
dolerių ir už tą pačią sumą kelnes tin-
kamai palenkdavo. Šiais laikais ana
prekė nepaliečiama be šešių, septy-
nių šimtų. Pliekėm kapitalizmą pik-
tais liberalinės demokratijos žo-
džiais, o jis ir šiandien joja mūsų
sprandais, aukštas kainas pasibalno-
jęs. Kodėl taip atsitiko?

Mažai kas galėtų pasakyti. Ta -
čiau prisimename, kad mažiausias
darbininko atlyginimas, kalbant val -
diškais žodžiais, valandai buvo trys
ketvirčiai dolerio. Dabar jis siekia ar -
ti dešimties dolerių. Darbininkų ge-
rovės labui kai kurie Kongreso na-
riai, balsus rinkimuose žerdamiesi,
šį atlyginimą tempė ir tempė į viršų
(ypač pasižymėjo Ed Kennedy, labda -
ringas juodadarbių užtarėjas). Pasis -
tiebė darbo atlyginimai, taigi lipo ir
gaminių kainos. Unijos, anais laikais
išgelbėjusios darbininkiją iš plėšikiš -
kų kapitalistų vergijos, taikos nepri-
pažino. Ieškodamos savo valdžiai,
daž nai įmirkusiai korupcijoje, popu-
liarumo, įžūliais streikais darbda -
vius spaudė prie sienos. O įvairios
vy  riausybinės taisyklės darbovie -
tėms?

Nusigando užpultieji ir spruko
už JAV ribų. Tada japonai, indai ir ki -
nai, vargdienius Amerikos pramo -
nininkus užjausdami, šokosi gamybi -
nėn pagalbon, mielai pasiūlę savo pi -
gų darbą. Šiandien turime švarius,
bedū mius pramonės centrus. Nėra
dūmų, nėra šiuose švariuose centruo-
se  ir pramonės. Savo apatiniuose ir

viršuti niuose drabu-
žiuose, taip pat ant
bal dų ir įrankėlių,
ant samčių ir šaukš-
tų skaitome – ,,Made
not in USA”. Bet kaž -
kodėl girdime aik-
čiojimų, kad nė ra
darbų, nepajėgiame
mokėti pasko lų, ne-

įperkame vaikams hamburge rių
,,McDonald’s” stebuklingai sėkmin -
gose dirbtuvėse.

Gal geraširdis Kongresas ir ka -
rin gos unijos susimąstys, gal pas-
varstys, kaip pabėgusią pramonę grą -
žinti į namus? Kaip nukirsti atlygini -
mų viršūnes (visų atlyginimų: sena-
toriams, Kongreso nariams, aukš -
tiems Washington, DC pareigūnams,
bankininkams, bendrovių vadovams,
advokatams, TV ir sporto žvaigž -
dėms, raštininkams ir simulian -
tams), kad gyvenime užtikrintume
logikos gabalėlį?

Prieš šešiasdešimt metų kavą gė -
rėme iš keraminių puodelių, nes
plastikos daigai vos vos kalėsi. Ato -
mas ta da savo lukštą skaldė tik slap-
to se laboratorijose. Mažai buvo auto-
mo bilių, vos viena kita šeima džiau -
gėsi TV priimtuvu, vasaros karščiuo -
se išrau dę prakaitavome, nes nebuvo
vėsinimo sistemų nei automobiliuo -
se, nei darbovietėse, nei bažnyčiose.
O iš dirb  tuvių kaminų rūko įvairūs
dū mai. Dabar viskas kitaip atrodo.
Dabar vieni džiaugiasi, kiti dūsauja
ir nuo gąstauja, treti dejuoja. Kada iš
tik rų jų buvo geriau gyventi? Dū-
mams rūks tant, karštyje plieną lie-
jant, unijų va dus ce mento mišiniuo-
se laidojant ar da bar, sėdint prieš
TV patogiame, dar ne išmokėtame
minkštasuoly ir lau kiant, kada ban-
kas lieps pro duris iš eiti? Tada gyve-
nimas buvo kietas ir blogas, dabar
jis – minkštas ir taip pat blogas.

Dabar viskas kitaip. 
Kada buvo geriau?
VYTAUTAS VOLERTAS



Š.m. rugpjūčio 16 d. „Drauge”
bu vo išspausdintas Dalios
Cidzikai tės straipsnis „Fil-

mas apie 1941 metų Birželio sukili-
mą: ieškant modus vivendi”. Pers-
kaičius straipsnį kilo klausimas – ar
filmas ,,Pavergtųjų sukilimas” bus
tikras tie sos tarp sovietinio melo ir
istorinės tikrovės ieškojimas? 

Filmo kūrėjų no rai buvo gražūs
ir kilnūs – parodyti visuomenei tiesą,
nes, pagal filmo ren gėjus, „šiuolai-
kiniuose Lietuvos mokyklų vadovė-
liuose tokioms te moms kaip 1941
metų Birželio sukilimas nėra vietos”.
Filmo kūrėjai tikisi, jog „filmas tar-
naus ne tik kaip pažinimo prie monė,
bet ir kaip siekis gaivinti vi suome-
nės istorinę sąmonę”. Tikslas gražus,
tačiau, kaip gyvenimas rodo, tikslus
įgyvendi nant dar reikia įdėti ir dar-
bo, o kartais – daug darbo.

Išėjęs iš „Pavergtųjų sukilimo”
peržiūros Balzeko muziejuje pats
savęs klausiau – jei būtų buvusios to -
kios sąlygos pirmosios sovietų oku-
pacijos metu, kaip jas pavaizdavo fil-
mo kūrėjai, ar aš, 16 metų paauglys,
kartu su apie 100,000 lietuvių (apie
trečdalis jų žuvo Rytprūsių apsupi-
me) būčiau bė gęs į nežinią, į svetimą
karą pra lai  mintį kraštą? Tikrai ne!
Filmo pag rin dinis uždavinys buvo
parodyti są lygas, kurias sukūrė so-
vietinė okupa cija, nes pats sukilimas
buvo tos įves tos santvarkos padari-
nys. O to sovietų atnešto „išsilaisvi-
nimo iš priespaudos ir išnaudojimo”
filme be veik ne  si  matė. Kodėl filme
tai nebuvo pavaizduota, jau kitas
klausimas. Tam atlikti reikėjo giles-
nio Lietuvos prieška rio gyvenimo,
taip pat ir sovietinio komunizmo teo-
rijos bei jos įgyvendinimo praktiko-
je, pažinimo.

Sovietinio komunizmo pažini-
mas nėra toks paprastas ir lengvai
suvokiamas dalykas, kaip dauguma
trečiabangių mano. Yra vieša paslap-
tis, kad vidurinės ir jaunesniosios
kar  tos žmonių, tarp jų ir trečiaban -
gių, komunizmo supratimas ir pa ži -
nimas yra paviršutiniškas. Ne vieną
kartą bekalbant su trečiabangiais
apie komunizmą teko išgirsti pasaky -
mą: „Tu mums nepūsk arabų, nes tu
ten mažai gyvenai, o mes ten užaugo -
me ir pažįstame jį kaip nuluptą! Tavo
žinios yra pasenusios.” Deja, mano
nuo  mone, daugumos trečiabangių
supratimas apie sovietinį komuniz -
mą yra lėkštas ir nepilnas – jis apima
tik paskutinius dešimtmečius, taip
vadinamą „brandųjį socializmą”.

Sovietinis komunizmas turėjo
daug epochų, periodų ir spalvų. Par -
tija į visuomenės gyvenimą žiūrėjo
per 150 metų senumo Mark so ga min-
tus akinius. Laikui bėgant, keitėsi
gyvenimo sąlygos, bet nesikeitė par-
tijos akiniai. Komunistai turėjo gra-
žią teoriją, o savo praktiką slėpė nuo
kitų akių Geležine uždanga. Užgro-
bus valdžią, perimtas istorinis Rusi-
jos valdovų praktikuotas žiaurumas
su gyventojais, „Revoliucijos kar-
das” – sau gu mas su pasitenkinimu
kirto galvas tikriesiems ir įtariamie -
siems partijos priešams, o nepatiki -
muosius ilgiausiais ešelonais gabeno
į šiaurės rytus. Pagrubusi visa val -
džia po nacionalizacijos priedanga
paglemžė visą gyventojų turtą, o pati
partija pasidarė didžiausia žmonių
išnaudotoja ir pavergėja ne vien tik
fiziškai, bet ir dvasiškai bei morališ -
kai. „Tikslas pateisina visas priemo-       

nes!” – toks buvo partijos šūkis. Visos
pastangos ir krašto ištekliai buvo
skirti vien kovai su partijos priešais,
o rūpestis darbininkų gerove buvo
vis atide damas ateičiai.

Partijos dvasia atsispindėjo jos
propagandoje, kuri neturėjo nieko
bendro su tikrove. Partija taip pat
pasisavino tiesos monopolį: So vietų
Sąjungoje tiesa buvo tai, kas bu vo
naudinga partijai. Tai, pagal partijos
doktriną, buvo reikalinga auklėjant
„sovietinį žmogų”. Partijos prie šai
buvo piešiami pačiomis juodžiau-
siomis spalvomis. Šios komunizmo
doktrinos ypač paragavo suimtieji,
tardymo metu turėję sutikti su keis-
čiausiais prokuratūros ir tardytojų
išgalvotais kaltinimais. Tai buvo
naudinga partijai ir jos propagandai,
skelbiant ,,tiesą” apie tariamus žvė-
riškus „liau dies priešų” nusikalti-
mus prieš vi suo menę.

Šio „partijos tiesos” uždėto šlei -
fo, nusidriekusio per mokyklų vado-
vėlius, jaunimo organizacijas ir visą
sovietinę žinia sklaidą, Lietuvos gy-
ventojams (ir tre čiabangiams) yra
nepaprastai sunku atsikratyti. Juk
tai, kas per daugelį metų buvo girdi-

ma mokyklose, yra pasilikę kiekvie-
no jaunuolio sąmonėje, o kad tai buvo
grynas melas, nėra taip lengva pa-
čiam sau pasakyti. Filmo kūrėjai,
paprastai kalbant, neatliko savo na-
mų darbų, nesusipažino, kodėl Lietu-
vos visuomenė taip priešinosi pir-
mos sovietme čio okupacijos įvestai
tvarkai.

Atkurti 1941 m. sukilimą yra su-
dėtingas darbas, nes, tai darant, turi
būti rodoma pirmoji sovietinė oku-
pacija, kaip ji sukėlė visuomenės ne -
apykantą sovietinei santvarkai. Pir -
moji sovietinė okupacija buvo dviejų,
filmo kūrėjams nepažįsta mų ir skir -
 tin gų pasaulių susidūrimas. Ne pri -
klausoma Lietuva nebuvo joje nesa -
mų kapitalistų išnaudojama, nebuvo
ji nei „kruvino Smetonos režimo au -
ka”, kaip per 50 metų partija aiškino
gyventojams, o ir 1940 m. komuniz-
mas buvo kitoks, negu jis buvo 1980–
1990 m., kitoks, nei jį  prisimena fil-
mo kūrėjai.

Filmo kūrėjai atsidūrė tarp dvie -
jų, jiems mažai žinomų dalykų – Lie -
tuvos gyvenimo prieš pirmą sovieti -
nę okupaciją, kurią sovietai kaip
įmanydami dergė, ir jiems mažai ži -
nomos sovietinio komunizmo esmės.
Tačiau drąsuolių šios dvi didžiulės
problemos neišgąsdino – jie ryžosi                                                                                                                          

papasakoti kitiems tai, ko patys ne
iki galo žinojo ir suprato. Tad šian-
dien turime filmą su atskirų įvykių
krati niu, įskaitant ir diplomatiją,
kuri pa čiam sukilimui turėjo mažai
reikš mės. Nežinia, kokių klausimų
filmo kūrėjai klausė įvykių liudi-
ninkus, bet jų atsakymai, apart Bro -
niaus Nainio ir dr. Augustino Idzelio,
yra blankūs. „Filmo kūrėjai turėjo 15
valandų filmuotos medžiagos, dau-
giau nei 300 gigabaitų atmin ties, įra-
šytos Amerikoje, kalbant su tų įvy-
kių liudininkais, klausant atsimini-
mų, vertinimų. Nemažai parsi vežta
ir kitos medžiagos: nuotraukų, doku-
mentų”, – straipsnyje rašė  Cidzikai-
tė.

Nors sovietų okupacijos metu
sekė tikrai dramatiškų ir įsimintinų
įvykių virtinė, tačiau filme ji buvo
prastai pristatyta. Išlindę iš pogrin -
džio komunistai miesteliuose organi -
zuojamuose mitinguose garsiai aiški-
no, kad Dievo nėra, kad ir čia kunigai
jau nekaišios žmonėms bučiuoti ba -
cilomis užkrėstų kryžių. Nustebę die -
vobaimingi vyresnio amžiaus žmo -
nės gūsčiojo pečiais ir, žiūrėdami
vieni į kitus klausė, nejaugi iš Rusi -

jos atėjusi „bezbožnikų valdžia” įves
ir čia tokią tvarką? Kiti pasakojo, kad
kompartija Rusijoje yra ne tik viską
pagrobusi į savo rankas, bet kad ji
gyventojams yra griežtai pa sakiusi –
„Neturėk kitų dievų, tik mane vie-
ną!”

Pačią didžiausią gyventojams
reikšmę turėjo sovietinė ūkinė veik-
la. Prieš okupaciją Lietuva savo že -
mės ūkio gaminius parduodavo Va-
ka rų Europoje, o už gautas pajamas
pirkdavo Vakarų pramonės gami -
nius. Po „išvadavimo” sovietai perė -
mė vi sus Lietuvos žemės ūkio gami -
nius Sovietų Sąjungos naudai, už tai
nieko neatlygindami. Sovietai Lietu-
vos žmonėms pristatė tik pigesnį ži-
balą, degtu kus ir retkarčiais krautu-
vėse pasi rodantį marmeladą. Žmo-
nėms reika lingos užsienio prekės
greit dingo iš visų krautuvių.

Ūkininkai, turintys per 30 ha, bu -
vo apdėti didžiuliais mokesčiais ir
nepakeliamomis pyliavomis. Atėjus
1941 m. pavasario sėjai, jie buvo ver -
čiami eiti į organizuojamus susi rin -
kimus, kuriuose iš miestelių atvy kę
aktyvistai, patys nieko ne išmany-
dami apie žemės ūkio darbus, ūki -
ninkams aiškindavo apie sėjos svar-
bą ir kaip reikia ją atlikti.

Gal prasčiausiai filme yra pa -
vaiz duoti sovietų ir vokiečių kariai.

Teko gyventi prie didžiojo kelio,
einan čio iš rytų per Vilnių ir Kauną į
vakarus link Vokietijos sienos. Šiuo
keliu savo laiku žygiavo visos didžio-
sios kariuomenės. Savo gyvenime
esu matęs daugelio šalių karius, o ir
pa  čiam teko tarnauti amerikiečių
kariuo menėje Korėjos karo metu. Iš
visų ma tytų kariuomenių ir karių
pras čiausiai atrodė 1940 m. sovietų
ka riuomenė. Skaičiau amerikiečių
kari nėje literatūroje, kad sovietų da -
li niai, kurie 1940 m. okupavo Lie tu vą,
buvo ne reguliari sovietų ka  riuo me-
nė, o pasieniečių (pograničny) dali-
niai, buvę tiesioginėje NKVD žinioje.
Sovietų kariai per pir mą sovietų oku-
paciją griežtai vengė bendravimo su
vietiniais gyventojais, buvo prastai
maitinami ir aprū pinami. Filme ro-
domi sovietų kariai dėvi išeigines
uniformas, o tokių Lie tuvoje beveik
nesimatė. To me to so vie tų karių uni-
formos buvo susiglam žiusios, nusi-
trynusios, galbūt dėl to gyventojai
juos vadindavo „skar ma liais”.

Tuo tarpu vokiečių kariuomenė,
įžengusi į Lietuvą 1941 m., buvo tikra
priešingybė Raudonajai armijai.
Nereikia painioti nacių politikos
Lietuvoje (panaikinant jos Laikinąją
vyriausybę) su vokiečių kariuomene.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad
1941 m. vokiečių kariuomenė, ne se -
niai nugalėjusi prancūzų ir kitų
kraš tų kariuomenes, buvo savo žydė -
jimo ir galios viršūnėje. Ji buvo gerai
išmankštinta ir aprūpinta, išdidi, sa -
vimi pasitikinti, besididžiuojanti sa-
vo laimėjimais. Vokiečių kariuo me -
nės vaizdavimas filme, kaip nevy ku-
sios okupacinės kariuomenės, ne -
atitinka gyvų liudininkų prisimini -
mų. Galima aprengti piemenį kari -
nin ko uniforma, bet jis savo laikyse-
na ir elgesiu vis tik atrodys kaip pie -
muo, o ne kaip karininkas. Filme vo -
kiečių karius vaizduojantys asme-
nys turbūt nėra iš viso tarnavę ka-
riuo menėje, nes jų išvaizda ir elgesys
ne atitiko gerai apmokytų ir iš -
mankš tintų karių elgesio.

Tuoj po sukilimo, neprisimenu,
kokiu reikalu, mane, 13 metų pa-
auglį, tėvai pasiuntė į Kauną. Tą gra-
žią po pietę Kaune kaip tik vyko žu-
vusių aukų laidojimas. Didžiulė lai-
dotuvių eisena traukė Laisvės alėja
Įgulos bažnyčios link, giedodama
„Cit, ne verk, motinėle, kad jaunas
sūnus eis ginti brangiosios tėvynės”.
Didžiulė žmonių minia iš abiejų
alėjos pusių stebėjo eiseną ir braukė
ašaras. By rėjo ašaros ir man. Fil-
muota šios istorinės eisenos medžia-
ga turėtų būti kur nors archyvuose.

Valdo  Adamkaus kalba, nuskam-
bėjusi prieš filmą, turėtų būti su-
trumpinta, nes jis įsismagi nęs pradė-
jo pasakoti, ką jis darė vokie čių oku-
pacijos metu. Užtektų palikti jo trum-
pą, teisingą posakį, kad „Su ki li mas
buvo tautos valios pareiškimas”, gal
jį palikti filmo pabaigai.

Š. m. rugpjūčio 25 d. per televizi -
jos 11-ą kanalą mačiau estų sukurtą
filmą „The Singing Revolu tion”. Pa-
sak filmo kūrėjų, kūrimas užtruko
ketverius metus, buvo pada ryta per
100 interviu. Tai gera pamoka lietu-
viškų filmų kūrėjams, kaip, siekiant
papasakoti amerikiečių visuomenei
apie savo tautos praeitį, rei kia steng-
tis ir dirbti, kad būtų pasie kiami tin-
kami rezultatai.
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Išėjęs iš „Pavergtųjų sukilimo” peržiūros pats savęs
klausiau – jei būtų buvusios to kios sąlygos pirmosios
sovietų okupacijos metu, kaip jas pavaizdavo filmo kū-
rėjai, ar aš, 16 metų paauglys, kartu su apie 100,000
lietuvių, būčiau bė gęs į nežinią, į svetimą karą pra lai -
 mintį kraštą? Tikrai ne! 

Skubos darbus vėjai
gaudo

JERONIMAS TAMKUTONIS

NUOMONĖ • KOMENTARAS



Janinos Udrienės buvau papra -
šytas aprašyti JAV LB Michigan
apygardos metinį suvažiavimą,

įvykusį š. m. rugsėjo 11 d. Dievo Ap-
vaizdos pa rapijos Kultūros centre,
Southfield, MI. Aprašyti tik suvažia-
vimą reikštų dirbtinai atskirti vieną
giją iš tą die ną vykusių įvykių ir
renginių pynės, todėl noriu aptarti
visą tos dienos  pynę.

Rugėjo 11 d. kaip tik buvo Švč.
Mergelės Marijos gimimo šventė – Ši -
li nės. Tai dienai pritaikytą pa mokslą
pasakė svečias iš Romos kun. Min -
daugas Grigalius, priminęs, jog kaip
tik tą dieną Lietuvoje tūks tančiai
žmonių rinkosi iškilmėms Šiluvoje.
Savo pamoksle jis ypač pabrėžė
meilės svarbą tikinčiųjų gy venime.
Nežinau, ar svečias žinojo apie tą die -
ną įvyksiantį apygardos suvažia -
vimą, bet vienoje savo pa mokslo vie-
t oje teigė, kad, „jeigu mylime Dievą,
bus lengva mylėti žmones, tu rinčius
pareigas”. Buvo prisiminta ir tą die -
ną prieš 10 metų Amerikoje įvykusi
tragedija, kur beveik 3,000 žmonių
žuvo nuo teroris tų išpuolio.

Po šv. Mišių parapijiečiai rinkosi
į svetainę, kur su ,,Ilgiausių metų!” ir
,,Napoleono’’ tortu buvo atšvęsti tą
mė nesį gimusiųjų gimtadieniai. Tuoj
po to trijų Michigan apylinkių atsto-
vai bei svečiai (viso 15-a) rin kosi me-
tiniam suvažiavimui, kuriam pirmi-
ninkavo apygardos pirmininkė Jani-
na Udrienė. Invokacijoje kun. Gin -
taras Jonikas dėkojo Dievui už Lie tu-
vos laisvę, prašė palaimos atlie kant
užsibrėžtus darbus. 

Per keliolika minučių buvo pri-
imta darbotvarkė, pernai metų suva -
žiavimo protokolas. Po to bu vo iš -
klau syti trijų apylinkių, sudarančių
Mi chigan apygardą, pranešimai. Su -
žinota, kad JAV yra per 60 LB apy lin-
kių, nors apie tuzinas jų yra ne veik-
lios. Prie jų priskirtina ir Lan sing
apylinkė. 

Grand Rapids apylinkės valdy-
bos pirmininkės Jolantos Paalksnie -
nės pranešimą perskaitė Valdas Pies -
tys. Pati pirmininkė tą dieną dalyva-
vo JAV LB apylinkių pirmininkų

suvažiavime Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL. Grand Rapids mieste
vyko apylinkės susirinkimas bei rin -

kimai. Kalėdų metu įvyko bendruo -
menės Kalėdų eglutė, sulaukta Ka -
lėdų senelio. Programą atliko mokyk-
los ,,Baltijos krantas” mokiniai. Va -
sario mėnesio pradžioje dalyvauta
miesto muziejaus organizuotame
etni  nių grupių festivalyje, kurio me -
tu rodyti gintaro gaminiai, lininiai
audiniai, medžio dirbiniai ir kt. Ir vėl
pasirodė ,,Baltijos krantas” mokiniai
su direktore Venta Noris. Kovo pra -
džioje lietuvių parapijos bažnyčioje
paminėta Lietuvos Nepriklausomy -
bė, turėtas minėjimas, vyko mokyk-
los vai kų programėlė, rodytas filmas.

Metų veiklą trumpai apibūdino
Detroit apylinkės valdybos pir mi -
ninkas Aleksas Mitrius. Buvo su-
ruoštas Naujųjų metų sutikimas, Ne-
pri klausomybės minėjimas, kuriame
programą atliko ,,Žiburio” mokyklos
mokiniai. Spalio 16 d. planuojamas
Mikalojaus K. Čiurlionio minėjimas.
Taip pat pranešta, kad ižde turima
apie 7,000 dolerių.

Apie apygardos veiklą praneši-
mą perskaitė Janina Udrienė. Šalia
šių pareigų ji taip pat yra JAV LB XIX
Tarybos prezidiumo narė bei organi-
zacinių reikalų komisijos pirminin -
kė. Kartu su Detroit apylinke, apy-
garda ruošė Vasario 16-osios minėji-
mą. Paskaitininku buvo pakviestas

JAV LB XIX Ta rybos prezidiumo pir-
mininkas Juo zas Polikaitis. Minėji-
me priimta re zoliucija buvo išsiun-
tinėta Michigan valstijos senato-
riams ir Atstovų rū mų nariams – vi-
so 17. Įdomu, kad iš kai kurių jų susi-
laukta ir atsilie pimų. Apygarda taip
pat prisidėjo prie Liūdos Rugienienės
surengtos spaudos parodos. Per me-
tus pirmi nin kė apygardai atstovavo
daugelyje ren ginių bei apeigų. 

Po valandą trukusio suvažiavi-
mo kai kurie dalyviai prisijungė prie
Kultūros centro svetainėje didelį
kompiuterio ekraną apspitusių lietu-
vaičių, laukiančių krepšinio žaidy -
nių iš Lietuvos. Žiūro vai jau buvo
pasipuošę sportiniais bei tautiniais
marškinėliais, nusipir kę šašlykų ar
kitos užkandos, gėri mų, pasiruošę
aistringai palaikyti Lietuvos krepši-
nio komandą. Tą dieną Europos
krepšinio čempionato žaidynių dė-
mesio centre buvo Lietuvos rungty-
nės prieš Vokietiją. Pačių žaidynių
nema tė iš toliau atvykę bendruome-
ni nin kai, kuriuos vaišėms į savo
namus pakvietė apygardos pirminin-
kė su vyru Narimantu. Ten buvusieji
apie tos dienos Lietuvos pergalę suži-
nojo tik iš vėliau atvykusių. 
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Southfield,�MI

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įvykių ir renginių pynė prie Detroit

LB Michigan apygardos suvažia vimo dalyviai: valdyba – (sėdi) Valdas Pies tys, pirm. Janina Udrienė ir Gražina Kriaučiūnienė; atstovai
– kun. Ginta ras Jonikas, Rasa Karvelienė, Liūda Rugienienė, Aleksas Mitrius, Virga Šimaitytė, Rigonda Savickienė, Alė Butkūnienė,
Andrius Butkūnas, Ro mualdas Kriaučiūnas ir Algis Rugie nius.                                                                                                       Algio Rugieniaus

Krepšinio sirgaliai Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre stebi Lietuvos–Vokietijos krepšinio rungtynes. 
Liūdos Rugienienės nuotr.
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Šią vasarą mano sūnus Ramūnas su šeima –
žmona ir trimis vaikais – vyko į ,,Lithuanian
Heritage” stovyklą Dainavoje. Brenda su Ra-

mūnu va žia vo mokytojauti, o vaikai – stovyklauti.
Gaunu iš Rimos Birutienės, ,,Lithuanian Herita-
ge’’ stovyklos orga  nizatorės ir vyriausiosios pro-
gramos vadovės, laišką, kviečiantį  padėti Mariui
Polikaičiui mokyti lie tuvių kalbą stovykloje. Aiš-
ku, suti nku. 

Kokia puiki ta stovykla!

Tie, kurie nėra aplankę ar sto vyklavę ,,Lit-
huanian Heritage’’ sto vykloje, nesuvokia, kokia
puiki ši sto vykla yra, kiek daug lietuviškos dvasios
joje yra. Jaunimas, užaugęs lie tu viškoje šeimoje,
stovyklavęs įvai riose jaunimo lietuvių stovyklose,
lietuvybę priima kaip kasdienybę. O jaunimui,
stovyklaujančiam ,,Lithua nian Heritage’’, lietuvy-
bė yra didelė dovana. Jie, kiek moka, stengiasi kal-
bėti lietuviškai, domisi vis kuo, kas susiję su lietu-
vybe, didžiuojasi savo lietuvių kilme.

Nors stovykla yra vedama anglų kalba, buvau
maloniai nustebinta, kiek daug joje yra vartojama
lietuvių kalbos. Vaikai yra mokomi į savo anglų
kalbą įterpti lietuviškus žo džius kaip ,,slaugė’’,
,,komendantas’’, ,,vadovai’’, ,,būrelis’’, ,,pietūs’’,
,,užsi ėmi mai’’, ,,pamoka’’, ,,sportas’’, ,,ba ra kai’’,
,,maudytis’’ ,,ežeras’’, ,,kita pusė’’, ,,Baltieji rū-
mai’’, ,,vėliavos’’, ,,garbės sargyba’’, ,,dienotvar-
kė’’, ,,nak tipiečiai’’ ir t. t.

Stovykloje kasmet vis daugėja stovyklaujan-
čių. Šiais metais stovyklavo 145, su štabu ir vado-
vais – viso 225. Tad valgykloje be veik netilpome.
Du štabo stalai valgė lauke, po eglėmis. Eglių pa-
vėsyje buvo ramu ir tylu.

Stovyklos angelai sargai

Prieš daug metų a. a. Jadvyga Da mušienė pas-
tebėjo, kad mes prarandame lietuvių kilmės jau-
nimą – tuos, kurių abu tėvai nėra lietuviai, kurių
šeimoje nėra kalbama lietuviškai. Todėl ji nutarė
ką nors dėl to daryti ir 1960 me tais Dainavoje įkūrė
,,Lithuanian Heritage Camp’’. A. a. Damušienė jai
vadovavo 25 metus. 1992 metais, prieš 19 metų, sto-
vyklą administruoti ir jai vadovauti perėmė Rima
Polikaitytė Birutienė. Rima yra tikras šios stovyk-
los angelas: visada šypsosi, yra geros nuotaikos, su
visais bendrauja, pasitiki mokytojais ir va dovais,
kad jie gerai atliks savo pareigas. Nesu mačiusi jos
susinervinusios ar piktos, tik kai kuriomis dieno-
mis esu mačiusi ją gana nuvargusią. 

Kaip viena širdis!

Šių metų stovykla prasidėjo liepos 31 d. su šv.
Mišiomis, baigėsi rugpjūčio 7 d. – taip pat šv. Mišio-
mis. Stovyklos atidarymo Mišias kun. Mindaugas

iš Lietuvos atnašavo už 16-metį stovyklautoją a. a.
Anthony Radze, šią vasarą prieš stovyklos pradžią
tragiškai žuvusį Vokietijoje. Mišiose dalyvavo ir
Anthony šeima. Stovyklos kapelionas brolis Lukas
sakė, kad nors mes jo labai pasigesime, žinome,
kad jo širdis plaka kartu su Jėzaus širdimi, taip,
kaip mūsų širdys žemėje plaka su Jėzaus širdimi.
Taip ir gimė 2011 metų ,,Lithuanian Heritage’’
stovyklos šū kis: ,,Kaip mūsų širdys plaka? – Kaip
viena širdis!” (How do we beat? As one). Stovyklos
užbaigiamąsias šv. Mišias atnašavo brolio Luko
vyresnysis tėvas Tom Radloff, S.J.

Štabas ir vadovai

Stovykla laikėsi griežtai nustatytos tvarkos.
Nebuvo jokių alkoholinių gėrimų, per užsiėmimus
ar pamokas stovyklaujantys niekur vieni ne vaikš -
čiojo. Ypatingai buvo pabrėžiamas Kristus, kurio
šir dis plaka kartu su mūsų, pagarba sau ir kitiems,
atsakomybės svarba ir mei lė vienas kitam, nes sto-
vykla yra lyg viena šeima. Stovyklos komendantas
Richard Tarbūnas pabrėždavo vadovams, kad jie
čia nėra atvažiavę, kad jiems būtų smagu ir links-
ma. Tai jų yra darbas ir pareiga, kad stovyklaujan-
tiems būtų saugu, smagu, links ma, kad jie džiaug-
tųsi stovykla. Komendantas rodė pagarbą stovyk-
laujantiems, tokios pat pagarbos reikalavo iš vado-
vybės ir iš sto vyklaujančių. Richard buvo nuosta -
bus, gero būdo, sugebėjo vadovauti, palaikydamas
tvarką bei drausmę, bendrauti su jaunimu.

Brolis Lukas Laniauskas, SJ, sto vyklos kape-
lionas, buvo labai mėgstamas jaunimo. Brolis Lu-
kas, ku ris turbūt visas savo vaikystės vasa ras pra-
leido Dainavoje, suprato, kad tokioje aplinkoje
įskiepyta meilė Jė zui gali likti visam gyvenimui.
Jo meilė ir užsidegimas Jėzui, jaunimui pritaikyti
pamokymai traukte traukė prie jo ir arčiau prie
Jėzaus. Turė da mas laisvo laiko, brolis Lukas tap-
davo vienu iš stovyklaujančių: bendravo su jais,
juokavo, žaidė, megzdavo pokalbius. Nors jis ir tap-
davo laikinai vienu iš jų, jaunimas visada rodė jam
pagarbą, kaip ir pritinka dvasios vadovui.

Glenn Unrath, stovyklos sveika tos prižiūrėto-
jas, nuoširdžiai rūpino si jaunimu. Jo ambulatori-
joje lankėsi stovyklautojai su alergijomis, pakilu-
siu karščiu, nubrozdintais keliais ar alkūnėmis,
žvejys su kabliuku, įkibusiu ne į žuvį, o į jo pirštą.
Glenn tuoj pat prisistatydavo, stovykloje pa si -
girdus: „Reikia slaugos.” Jis užsukdavo ir į lietu-
vių kalbos pamoką pramokti daugiau lietuviškų
žodžių.

Stovyklos šeimininkė Zita Kuše liauskienė su
padėjėja Brone Abro mauskiene ir virtuvės darbi-
ninkais gamino jaunimo mėgstamą maistą. Vir -
tuvės darbininkams sumaniai va do vavo Kristina
Žvinakytė. Valgyk lo je buvo laikomasi griežtos
tvarkos. Po maldos komendantas Richard nuro dy -
davo, kurie stalai eina pirmi pasiimti maisto. Nie-
kas nelakstė ir nesigrūdo. Visi valgymai prasidė-
davo ir baig davosi lietuviškai giedama mal dele. 

Nukelta į 12 psl.

Keliamas kryžius.

Lietuvybė – kaip dovana
,,Lithuanian�Heritage’’�stovykla�Dainavoje

Skaitinys Mišių metu: stovyklos vadovė Rima   Polikaitytė
Birutienė, stovyklos kapelionas brolis Lukas Laniauskas,
SJ.

NIJOLĖ BALČIŪNIENĖ

Lietuvių kalbos mokytojai: Nijolė Balčiūnienė ir Marius
Polikaitis.

Lietuvių kalbos pamoka.   Lidijos Mitriūtės-Fremeau ir Dainos Čyvienės nuotraukos.Būrelio šūkis.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Penktadienis, spalio 14 d.
5:30 v. p. p.–7 v. v. Registracija
7 v. v. Filmas „The Way Back”
,,Filmas pasakoja apie ištremtus

kalinius Sibire, kurie Antrojo pasau -
linio karo karo metu nutaria pabėgti
iš gulago darbo stovyklos ir trauktis į
pietus iki Mongolijos. Pasiekę Mon -
goliją, jie pamato, kad ir ten komu-
nistai jau atėję į valdžią, tad nuspren -
džia bėgti toliau. Keliauja Gobi dyku-
ma, Himalajų kalnais, kol pa siekia
Indiją. Filmas buvo pasiūlytas ‘Os-
car’ gauti. Dėl kelių priežasčių šis fil-
mas svarbus lietuviams skautams.
Pirma, ‘The Way Back’ filmo direkto-
riaus pavaduotojas (associate pro-
ducer) yra lietuvis Marius Marke -
vičius, augęs ir tebegyvenantis Cali -
fornia. Antra, filmas ryškiai pavaiz-
duoja Sovietų Sąjungos žiaurumą,
Sibiro kalėjimų siaubingas sąlygas ir
žmonijos nesvyruojantį laisvės troš -
kimą bei drąsą. Trečia, filmo pagrin -
dinė siužeto linija paimta iš auto -
 riaus Slawomir Rawicz 1956 metais
išleistos knygos ‘The Long Walk’.
Vienas iš knygoje minimų pabėgėlių
buvo Zacharijas Marcinkovas” (s.
Tomas Dundzila, „Skautų aidas”,
2011 m. pavasaris).

Šeštadienis, spalio 15 d.
7:30 v. r. Registracija.
8–9:40 v. r. Pusryčiai.
8:45–9:30 v. r. Pareigingumas vi -

suo menei – socialinė perspektyva –
Arvydas  Daunoravičius.

9:30–9:45 v. r. Pertrauka.
9:45–10:30 v. r. Pareigingumas

Die vui – religinė perspektyva – seselė
Ignė Marijošiūtė.

10:30–10:45 v. r. Pertrauka.
10:45–11:30 v. r. Pareigingumas

kitam žmogui – psichologinė per-
spektyva – dr. Romualdas Kriaučiū-
nas.

11:30–12:30 v. p. p. Pietūs.
12:30–1 v. p. p. Poilsis.
1–1:45 v. p. p. Pareigingumas šei -

mai – šeimos perspektyva – Taiyda
Chiapetta.

1:45–2:15 v. p. p. Pertrauka.
2:15–3:15 v. p. p. Prelegentų ben-

dros diskusijos/klausimai (round
table discussion).

3:15–5 v. p. p. Poilsis.
5–6:30 v. v. Metinės šventės vaka -

rienė.
6:30 v. v. Metinės šventės sueiga

ir programa.

Sekmadienis, spalio 16 d.
9 v. r. Pusryčiai
9:45–10:15 v. r. Kambarių tvarky-

mas.
10:15 v. r. Vykstame į Pal. Matu -

laičio misiją, Lemont.
11 val. r.  Šv. Mišios.
12:15 v. p.p. Vykstame į Lietuvių

tautines ir Šv. Kazimiero kapines
aplankyti mirusius Akademinio
skau  tų sąjūdžio narius.

Kaina:
1. Nakvynei privatus kambarys

su penkiais pavalgymais, paskaitų
salės ir Metinės šventės bilietas – 200
dol. asmeniui (penktadienio, šešta-
dienio ir sekmadienio programa).

2. Nakvynei kambarys dviem
asmenims su penkiais pavalgymais,
paskaitų salės ir Metinės šventės bi -
lietas – 170 dol. asmeniui (penkta-
dienio, šeštadienio ir sekmadienio
programa).

3. Be nakvynės su penkiais pa-
valgymais, paskaitų salės ir Metinės
šven tės bilietas – 125 dol. asmeniui
(penk tadienio, šeštadienio, sek ma -
die nio programa).

4. Be nakvynės, penki pavalgy-
mai, paskaitų salės – 85 dol. asmeniui
(penktadienio, šeštadienio ir sekma-
dienio programa).

5. Keturios paskaitos (tik šešta -
dienį) su dviem pavalgymais ir pas -
kaitų salės – 80 dol. asmeniui.

6. Metinė šventė (jei tik atvažiuo-
jama vakare į vakarienę ir sueigą) –
35 dol. asmeniui.

Kviečiame gausiai dalyvauti
Aka deminio skautų sąjūdžio narius
ir jų svečius. Laukiame visų, bet
prašome iš anksto užsiregistruoti
skambinant dr. Vilijai Kerelytei tel.
(708) 567-9611 arba siunčiant el.
laišką adresu: vrk15@att.net

Iki pasimatymo „Studijų dieno -
se” spalio 14–16 dienomis!

FSS Čikagos skyrius
kviečia į „Studijų dienas” 

2011�m.�spalio�14–16�d.�
Carmelite�Spiritual�Center,�Darien,�IL

Rugsėjo mėn.
24 d. – Sueigos Naperville ir Či -

kagoje. Lemont sueigų nebus.

Spalio mėn.
1 d. – Sueigos. 
8 d. – Sueigos.
15 d. – Sueigos. 
22 d. – Sueigos. 
29 d. – Sueigos. 
Spalio mėnesį planuojama jodi -

nėjimo ir žvejojimo iškyla. Tikslios
datos dar neturime. Kai bus numaty-
ta kur jodinėsime galutinai mums
praneš datą, pranešime ir jums. Visą
jodinėjimo/žvejojimo iškylų infor-
maciją ga lėsite rasti tunto tin-
klalapyje (www. avk-tuntas.org). Visą
informaciją turės ir drau gininkės.

Lapkričio mėn.
5 d. – Sueigos. 
12 d. – 2:15 v. p. p. tunto sueiga

Jau nimo centre, Čikagoje. Sesės da -
ly vauja vilkėdamos išeigines unifor-
mas.

19 d. – Sueigos.
26 d. – Padėkos dienos savaitga -

lis. Sueigų nebus.

Gruodžio mėn.
3 d. – Sueigos. 
3 – 4 d. – Pasaulio lietuvių centro

Kalėdinė mugė. Atvykite ir paremki -
te mūsų tunto vyr. skaučių būrelio
se ses.

10 d. – Sueigos. 
17 d.  – Numatyta tunto iškyla į

Brookfield zoologijos sodą. 
24 d. – Kalėdinės atostogos. Suei -

gų nebus. Linksmų šv. Kalėdų!
31 d. – Kalėdinės atostogos. Suei -

gų nebus.

2012 m. sausio mėn.
7 d. – Sueigos. 
14 d. – Sueigos. 
21 d. – Sueigos. 
28 d. – Sueigos. 

Vasario mėn.
4 d. – Sueigos. 
11 d. – Sueigos. 
18 d. – Sueigos. Prisiminkime

Lie tu vos Nepriklausomybės dieną:
1918 m. vasario 16 d. 

22 d. – Pasaulio skaučių susimąs -
tymo diena. Lordo Robert Baden Po -
well ir Lady Olave Baden Powell gi-
mi mo dienos.

25 d. – Sueigos. Prisiminkime vi-
sas tunto seses, kurios su mumis
skau tauja, kurios jau iškeliavo pas
Die vulį, ir visas skautes, gyvenan -
čias pasaulyje.

Kovo mėn.
3 d. – Sueigos: pasiruošimas tra-

dicinei Kaziuko mugei.
10 d. – Sueigos: pasiruošimas tra-

dicinei Kaziuko mugei.
11 d. – Tradicinė Kaziuko mugė

Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rū -
muose. Sesės dalyvauja vilkėdamos
iš eigines uniformas. Sesės dalyvauja
šv. Mišiose, renkasi prie bažnyčios.
Kaziuko mugės atidarymas šv. Mi-
šioms pasibaigus 8:45 v. r. 

17 d. – Numatyta tunto pavasari -
nė iškyla. Informacija bus pateikta
vė liau.

24 d. – Sueigos.
31 d. – Sueigos.

Balandžio–gegužės mėn.
7 d. – Sueigų  nebus. Velykinės

atos togos 5 d. – Sueigos vyksta.
12 d. – Tunto sueiga.
8 d. – Šv. Velykos.
15 d. – Sueigos. 
21 d. – Sueigos. 
28 d. – Sueigos.

Birželio mėn.
Darbo savaitgalis Rako stovyklo-

je, „Kernavės” pastovyklėje, vyks bir -
želio mėnesį. Tikslios datos dar
nenumatytos. Sesės ir tėveliai yra
kviečiami atvažiuoti padėti atidary-
ti, išvalyti, padažyti, aptvarkyti mū-
sų gra žią ją pastovyklę ir pasidžiaug-
ti gra žia gamta.

Liepos mėn.
1 d. – XIV Lietuvių tautinių šo-

kių šventė Boston, MA.
Čikagos tuntų ruošiama vasari nė

stovykla. Tiksli data dar nežino ma.

Parengė s. Aušra Jasaitytė-Petry,
„Aušros vartų/Kernavės” tunto tun-
tininkė.

,,Aušros�vartų/Kernavės”�tunto
2011–2012�m.�veiklos��kalendorius

Sesė skautė kasdien atlieka gerąjį darbelį. Kelios sesės buvo paprašytos išdalinti gies-
mę visiems dalyviams, dalyvavusiems Šiluvos atlaiduose Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje sekmadienį, rugsėjo 11 d. Nuotraukoje: jūrų jaunė Maya Chiapetta, psl. Oli-
vija Petry, prityrusi skautė Justina Braziulytė ir jūrų jaunė kandidatė Ariana Chiapetta.

s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotr.

Svarbios datos!
Rodos,�ką�tik�grįžome�iš�vasaros�sto�vyklos,�iš�Rako�miškų.�Rodos,�ką�tik�visus

stovyklinius� reikmenis� pa�si�dė�jome,� o� jau� eina� kalbos� apie� 2012�me�tų� vasaros
stovyklą?� Žinoma!� Či�ka��gos� lietuvių� skautų� tuntininkai� po� ilgų� diskusijų� 2012
metų� vasaros� sto�vyklai� Rako� miškuose� nusprendė� parinkti� šias� datas.
Pasižymėkite�savo�kalendoriuose!�

2012 metų vasaros stovyklų da tos:
–�nuo�liepos�8�d.�(sekmadienio)�iki��liepos�14�d.:�Jūrų�skautų/skau�čių�ruošia-

ma�Buriavimo�stovykla.
–� nuo� liepos� 15� d.� (sekmadienio)� iki� liepos� 28� d.:� Čikagos� lietuvių� skautų

ruošiama�vasaros�stovykla.

Taip�pat�norime�pranešti�šių�me�tų�Čikagos�lietuvių�skautų�tradicinės�Kaziuko
mugės� datą.� Tradicinė� Ka�ziuko� mugė� įvyks� 2012� m.,� sekmadie�nį,� kovo� 4� d.
Pasaulio�lietuvių�centre,�Lemont.
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Poetui Valdemarui Kukului amžinybėn iškeliavus
MAN REIKIA 
ŠUNELIO

Man be galo
Reikėtų šunelio, –
Tokio mažo
Mažiuko. Gauruoto.

Jis miegotą
Ramiai man ant kelių,
O pabudęs
Iš meilės sulotų.

Aš skaityčiau
Jam savo knygelę,
Kurioje tiek daug
Visko nutinka,

O knygelės gale
Tas šunelis
Susirastų mane,
Šeimininką.

BULVIAKASIO 
VORAS

Spalvotas
Bulviakasio voras
Ropoja
Į kalną vaga.

Ir mirga
Voratinkliais oras
Ir mirga
Vagos pabaiga.

Voratinkliai
Mirga ir mirksi -
Su saulės šviesa
Sumišai –

Taip mirksi,
Kad net neatskirsi,
Kur žmonės,
Kur bulvių maišai.

VėJO 
SPARNAI

Lapas –
Lyg vėjo plunksnelė.
Vėjas pagauna ją,
Kelia,

Neša, ant delno
Padėjęs,
Šiaurėn
Į savo namus.

Vieną ir antrą,
Ir trečią –
Krečia medžius jis
Ir krečia.

Šitaip ir suneša
Vėjas
Savo vaikeliams
Sparnus.

GėLYTė RAVI DARŽELĮ

Gėlytė
Darželį ravi.
Raudonom
Kurpelėm avi.
Ir eina
Nuo žiedo
Prie žiedo –
Kiekvieną
Kitaip vis
Rėdo.

Tam žiedui –
Suknelė geltona,
Šitam – ji balta,
Tam – raudona.
Ji ravi
Darželį
Ir švyti –
Mergaitė –
Pati kaip gėlytė.

MAŽO BROLIO MIGDYMAS

Ir prie tamsos
Tegu vaikai,
Ir prie nakties
Lai pratinas.

O jei baisu,
Lai mano: tai –
Didžiulis
Juodas katinas.

KAŠTONAI

Nuo seno
Kaštono
Nukrito
Gražiai
Į pievą
Geltoną
Mažiukai
Ežiai

Jie rieda,
Atstatę
Mažus
Spygliukus,
Ir kviečia
Prie seno
Kaštono
Vaikus.

Rugpjūčio 6 d., eidamas 53-iuosius gyvenimo metus mirė poe-
tas, lite ratūros kritikas Valdemaras Ku ku las.

,,V. Kukulas gimė 1959 metais Noriūnuose, Kupiškio rajone.
1982 m. jis Vilniaus universitete baigė žurna listiką. Poetas dirbo
daugelyje Lie tuvos laikraščių, Žinių radijuje, sa vaitraštyje ‘Ne-
munas’, rašė apžvalginius straipsnius naujienų portalui Delfi.lt

Jis išleido šešis poezijos rinki nius, eilėraščių vaikams bei
eseisti kos knygas. 

2000 m. menininkui buvo skirta Lietuvos rašytojų sąjungos
premija už poezijos rinkinį ‘Aštuoni gėli vakarai’. 2007-aisiais V.
Kukulas tapo penktuoju A. Miškinio litera tūrinės premijos laure-
atu už aukštai tiškos dvasios puoselėjimą poezijoje. Tais pačiais
metais buvo apdovanotas Kultūros ministerijos metų premija už
nuopelnus kultūrai. 2009 m. jo eilėraščių rinktinė ‘Mūsų šitie dan-
gūs’ buvo įvertinta Jotvingių premija” – tokios šykščios žinios
apie neseniai Am žinybėn iškeliavusį poetą pateiktos http://lt.wi-
kipedia.org.

Poe to kūryba dar neįtraukta į lie tuviškų mokyklų vadovė-
lius, ta čiau nė kiek neabejoju, kad tai bus padaryta.  Kad V. Kuku-
las – neeilinis poetas, turintis ir žinantis ką pa sa kyti, švietėjai
Lietuvoje supranta. Jau 2000-aisiais ,,Šviesos” leidykla ėmėsi
rengti spaudai naują skaitinių seriją pradinių klasių mo kiniams
– „Pradinuko biblioteka” ir paprašė poeto sudaryti savo eilėraščių
rinki nį. Taip šioje serijoje atsirado poeto ei lėraščių knygelę „Man
reikia šunelio” (Vilnius, ,,Švie sa”, 2008). Pri va lo mos literatūros
sąraše 5–6 kla sės mo ki niams tarp kitų knygų pers kaityti siūloma
ir V. Kukulo ,,Vėjo birbynę”. Tikiu, ateis laikas, kad ir litua nis ti-
nių mo kyklų moki nukai išeivijoje skaitys poeto kny gu tes. Tik
gaila, kad jų nė ra labai daug – anksčiau minėtas rinkinys, ,,Tam-
sos didžiulis katinas” (Vilnius, ,,Vy turys”, 1988) ir ,,Vė  jo bir  bynė”
(Vilnius, ,,Vytu rys”, 2000). Be je, pastaroji buvo paskebta ge riausia
2000 metų poezijos knygą vaikams ir pa augliams.

V. Kukulas išsiskyrė, buvo atpa žįs  tamas tarp kitų poetų. Vos
išgir dęs ar perskaitęs jo posmą gali pa sakyti: jau žinau, kas auto-
rius. Po e tas apie savitumą rašė: ,,Amato anksčiau ar vėliau mes
visi išmoks tam, o savitu mą suteikti gali tik žmogaus biografija.
Todėl kad visi atei nam iš skirtin gų vaikysčių, su skir tinga patir-
timi. Tai vienintelis tikras savitumo ga rantas. Šalia balso, šalia
intonacijos, šalia kalbos.” O sukurti jo savitumą V. Kukulo žo-
džiais jam padėjo: ,,Matematikos mokytoja – tai ji man išliko kaip
vienas šviesiausių žmo nių šalia auklėtojos prancū zis tės, šalia
lituanistės mokytojos. Jinai pati jaunystėje buvo rašiusi eilė raš -
čius. Kadangi aš amžinai bėgdavau iš pamokų, jinai man liepdavo
rašyt ei lėraščius per jos pamokas – tik kad ateičiau į tas pamokas.
Kad nerei kė tų visą laiką į žurnalą rašyt ‘n’, ‘n’. Nes už tuos mano
‘n’ per peda gogų tarybos posėdžius svarstydavo ne mane, o mano
auk lėtoją. Visaip kaip auklėdavo, kad manęs neišauklėja. <...>
Dar turiu vieną draugą. Už ma ne gerokai vyresnis. Jis dirbo ra jo -
ninio laikraščio redakcijoje ir pri glo bė rajono literatų būrelį,
kuriam aš va dovavau. Tai mes su juo labai ank sti pradėjom drau-
gauti. Aš tada bu vau gal septintokas. Beje, mane po septintos
klasės puse etato įdarbino rajoniniam laik rašty. Iki pat mokyklos
pabaigimo, vasarom, ir dirbau. Kartais net ir per mokslo metus.”
(iš pasikalbėjimo su ,,Respublikos” korespondentu).

Siūlau paskaityti keletą poeto ei lėraščių iš jo rinkinių
vaikams. Žinau, kad poezija ne vi siems patinka. Tačiau kartais,
neži nia kodėl, ją skaitant ima ir ,,užkabina” koks žodelis, o tada
jau norisi skaityti. 

Redaktorė

Poetas Valdemaras Kukulas.                 Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Editos Dulskaitės piešinys (iš Valde -
maro Kukulo knygelės ,,Vėjo birbynė”).
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Vilniaus bernardinų bažnyčiai grąžinamas 
restauruotas šv. Brunono paveikslas

LAURA PAČTAUSKAITĖ

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno res-
tauravimo centre baigiamas restauruoti
XVII a. didelio formato paveikslas ,,Šv. Bru-

nonas. Ste buklas bažnyčioje”. Spalio 4 d., Šv. Pran-
ciškaus dieną, paveikslas bus iš kilmingai grąžin-
tas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Ber-
nar dino bažnyčiai (bernardinų), kurioje šis pa-
veikslas buvo nuo sukūrimo iki 1970 metų, kai su-
niokotas pateko į Lietuvos dailės muziejaus sau-
gyklas.

Kaip Eltai sakė paveikslo restauratorius, Vil-
niaus dailės akademijos menotyros doktorantas
Juozapas Blažiūnas, restauravimo metu buvo
patikslintas šio paveikslo autorius, galima šio pa-
veikslo sukūrimo data ir išsiaiškintas paveikslo
užsakovas.

Beveik trijų metrų aukščio ir trijų metrų plo-
čio paveikslą 1674 m. nutapė vokiečių kilmės dai-
lininkas Johann Gotthard Berchhoff, dirbęs Vil-
niuje, nutapęs ne vieną užsako mą jį kūrinį, tarp
jų – ir neseniai Laba noro bažnyčios gaisro metu
pražuvu sį stebuklingąjį Švč. Mergelės Ma rijos pa-
veikslą.

,,Paveikslo ‘Šv. Brunonas. Ste buk las bažnyčio-
je’ sukūrimo laikas susijęs su 1674 m. šv. Brunono
kano nizacija ir sietinas su vadinamąja ‘progine
dekoracija’, kurios buvo ku riamos naujai kanoni-
zuotų šventųjų arba paveikslų karūnavimo iškil -
mėms. ‘Proginėms dekoracijoms’ įgyvendinti buvo
kviečiami žymūs me nininkai, nes kompozicijų
įspū din gumas ir paveikumas dar ilgai bū davo ap-
tarinėjamas iškilmėms pasibaigus”, – pasakojo J.
Blažiūnas.

Pasak restauratoriaus, šių laikų žiūrovui gal
nelabai įprasta, kad 1674 m. sukurtame paveiksle
vaizduojami 1080 m. įvykiai, ir tai atsispindi pa -
veikslo turinyje – visa paveikslo idėja persmelkta
aiškiomis antiprotestan tiškomis nuotaikomis.

,,XVII amžiaus žmogus, žvelg damas į paveik-
slą bažnyčioje, jį perskaitydavo kaip knygą, nes
puikiai žinojo Bažnyčios istoriją. Šių laikų žmogui
dažniausiai tenka paaiškinti paveikslo siužetą,
taigi ketiname paruoštame stende Bernardinų baž -
ny čioje papasakoti šio paveikslo is toriją, sukūrimo
aplinkybes ir tai, kas jame vaizduojama”, – sakė

septy nerius metus paveikslą restauravęs J. Bla-
žiūnas.

Restauratorius išsiaiškino ir pa veikslo užsa-
kovą – jį savotiškai pa kuždėjo vienas iš personažų.
Tai de šiniajame kampe stovintis vyras, vilkintis
prabangius madingus to meto Europoje drabužius
ir žvelgiantis tiesiai paveikslo žiūrovui į akis. Pa-
gal apsirengimo stilių ma ny tina, kad šis asmuo
lankėsi Europoje ir greičiausiai Paryžiuje. Atsi-
žvel giant į asmens vaizdavimo būdą ir ma nierą,
galima teigti, kad jis tapytas ‘ad vivum’, tai yra iš
natūros ir yra šio paveikslo užsakovas. Šiuo me tu
galima teigti, kad asmuo, vaizduojamas paveiksle,
yra Leonas Bazilijus Sapiega. Garsiųjų didikų gi-
minės atstovas studijavo Vilniaus akademijoje
(dabar Vilniaus universitetas), keletą metų keliavo
po Europą, buvo nuvykęs į Paryžių”, – sakė restau-
ratorius.

Pasak J. Blažiūno, paveikslas įdo mus ir tuo,
kad jame pirmą kartą Lietuvos dailėje pavaizduoti
akiniai, tuomet buvę didelės prabangos ir pa sidi-
džiavimo ženklas. Vienas iš vei kėjų, matyt, kilmin-
gas ir turtingas žmogus, dėvintis šermuonėlio kai-
lius, rankoje laiko pensnė. Ma noma, kad tai galėtų
būti pavaizduotas kuris nors Sapiegų giminės di di -
kas.

Taip pat žiūrovams siūloma at kreipti dėmesį į
paveikslo apačioje, ant maldaknygės, nutapytą va-
dina mąją graudulinę žvakę, kuri būdavo uždega-
ma mirštančiojo agonijai pa lengvinti ir nė iš tolo
neprimena mums įprastų žvakių formos.

,,Tokių vienetinių žvakių dar galima aptikti
kai kuriuose Lietuvos muziejuose, bet senovėje
šios labai praktiškos ir ilgai degančios žvakės bu-
vo paplitusios Pabaltijo regione”, – sako restaura-
torius.

Taip pat jis perspėja nepainioti paveiksle vaiz-
duojamo šv. Brunono su Lietuvoje 1009 metais pa-
gonių nu žudytu vienuoliu šv. Brunonu Kverfurtie-
čiu, kurio misijos istorija siejama su pirmuoju Lie-
tuvos vardo paminėjimu.

Kartūzų vienuolijos įkūrėjas šv. Brunonas gi-
mė 1032 m. Keln mieste (Vokietija), studijavo filo-
logiją ir filosofiją, Paryžiuje tapo teologijos ir filo-
sofijos mokslų daktaru. Dėsty da mas Paryžiuje,
pagarsėjo savo dievo baimingu gyvenimu ir pui-
kiais pa mokslais. Kartą nukeliavęs į Pary žių, jis

dalyvavo savo draugo Pary žiaus universiteto pro-
fesoriaus Rai mond Diocres laidotuvėse ir tapo
keis tų įvykių liudytoju. Permąstęs savo gyvenimą,
šv. Brunonas nusprendė pasitraukti iš pasaulieti-
nės ir bažnytinės veiklos, tapo atsiskyrėliu ir vė-
liau Alpių kalnuose įkūrė pirmąjį kartūzų vienuo-
lyną.

Šv. Brunono paminėjimo diena yra jo mirties
diena – spalio 6-oji.

1623 m. popiežius Grigalius XV išplėtojo šv.
Brunono liturgiją, o 1674 m. popiežius Klemensas
X suteikė šven tei dvigubo iškilmingumo laips nį.

Paveikslas ,,Šv. Brunonas. Ste buklas bažnyčio-
je” – jau antrasis di delio formato paveikslas, sug-
rąžintas į Vilniaus bernardinų bažnyčią. Pa sak J.
Blažiūno, paveikslas jau spalio pradžioje bus iška-
bintas restauruotoje Šv. Mykolo koplyčioje, o bai-
gus bernardinų bažnyčios interjero res tauravimo
darbus galbūt bus per keltas į pačią bažnyčią.

Žinoma, kad Vilniaus bernar dinų bažnyčioje
buvo daug paveikslų, iš jų išlikę apie 60, trečdalis –
didelio formato.                                                  ELTA

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Čikagoje

Rugsėjo 17–18 dienomis Čikagoje viešėjo LR Seimo pirmininkė I. Degutienė ir jos vadovaujama delegacija. Ji aplankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią,  Marquette
Park parapiją, Jaunimo centrą, Čikagos lituanistinę mokyklą, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje apžiūrėjo Juozo Kazlausko fotografijų parodą ,,Lietuva tremtyje” bei parodą
,,Prezidentas Aleksandras Stulginskis tremtyje”. 

Rugsėjo 17 d. popietę Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Seimo pirmininkė susitiko su vietos lietuviška žiniasklaida, o rugsėjo 18 d. Seimo pirmininkė dalyvavo Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje vyskusiose šv. Mišiose, Pasaulio lietuvių centre (Lemont) susitiko su vietos lietuviais. Nuotraukose – akimirkos iš Seimo pirmininkės apsilankymo Čikagoje.

Kairėje nuotraukoje: Jaunimo centro (JC) kiemelyje (iš kairės):  Vaclovas Momkus, JC tarybos narys, Ma rytė Utz, JC tarybos pirmininkė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir
kun. Antanas Gražulis, jėzuitų vyresnysis. Dešinėje nuotraukoje: susitikimas su lietuviškos žiniasklaidos atstovais. Pirma iš dešinės Seimo pirmininkė Irena Degutienė, už jos –
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ir  LR Seimo pirmininkės patarėjas Laurynas Kasčiūnas.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Paveikslas ,,Šv. Brunonas. Ste buklas bažnyčioje”, iš-
skirtinės vertės sakralinės dailės kūrinys. 

Eltos nuotr.                                                           



Šiaurės Afrikos couscous

Paslaptingasis couscous – šiau-
rės Afrikos išradimas. Jo pag-
rindas – kruopos (dažniausiai

rupios kvieti nės), paruoštos mėsos
sultinio ga ruo se. Tad šis patiekalas
yra: geras mėsos sultinys, kvapi mė-
sa, daržovės, kruopščiai paruoštos
kvietinės kruopos. Kas dar? O gi
daug kas – nelygu tauta, kraštas, vie-
tos pap ročiai ir įpročiai. Ir patiekia-
mas couscous kuo įvairiausiai – su
pupo mis, pupelėmis, kitomis daržo-
vėmis, su mėsa ir be mėsos, jei su, tai
su maltiniais, kepsniais, iešmukais,
dešra – žodžiu, su kuo tik patinka.
Rimtas ir iškilmingas couscous ruo-
šiamas su aviena. Iš sprando ir šon-
kaulių verdamas sultinys, iš mėsos
kepami įvai rūs kepsniai ir kepsne-
liai. Papras tes niam, ne tokiam rim-
tam valgiui tin ka vištiena – virta ar
kepta. Dar ki tos couscous atmainos
turi viską, ką Dievas siuntė.

Kruopos

Couscous imamos kvietinės
kruo  pos – stambesnės, mažesnės ir
visai smulkutės, beveik kaip manų.
Jas reikia rinktis pačias geriausias.
Kruopų dydis – ne taip svarbu. Ma-
žes nės greičiau suverda, bet užtat
grei čiau sulimpa, sušoka ir dėl to ga-
li su ga dinti visą, kaip sakoma, balių.
Šiaip visada geriausia rinktis vidu-
tinio dydžio kruopas – jas papras-
čiausia pa ruošti, be to, jos tinka be-
maž vi siems tautiniams Šiaurės
Afrikos tautų valgiams.

Bendros pastabos

Nors sultinys verdamas su mėsa,
jo pagrindas – daržovės, jų deriniai
ir gausa. Tai nuo jų priklauso patie-
kalo skonis ir kvapas. Tad čia valia
rinktis ką ir kaip patinka. O svaigų,
tikrai afri kie tišką couscous kvapą
sukursite įbėrę prieskonių mišinio,
arabų vadinamo ,,Ras el hanout” (jo
rasite parduotuvėse), kurio pagrin-
das – malti cinamonai ir kalendrų
grūdeliai. Šio svei ko mišinio galima
įberti į bet kokius troškinius, žuvį ir
t. t.

Gaminimo būdas

Couscous paruošti visai nesudė -
tin ga. Jį galima ruošti vieną, galima
išvirti su įvairiausiomis daržovėmis,
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MŪSŲ STALUI

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

KIEKVIENAI ŠALIAI – SAVITI GARNYRAI
jis gali būti su mėsa ir be jos arba su
žuvimi. Ruošiant šį patiekalą vieną,
reikia puode aliejuje truputį pake-
pinti kruo pas, paskui jas užpilti (puo-
delis kruopų užpilamas maždaug
pusantro puodelio sultinio) verdan-
čiu sultiniu, uždengti ir leisti sub-
rinkti. Nevirinkite. Jei renkatės dide-
les kruopas, tai pa virinkite kokią
vieną minutę, dvi. Galima kruopas
užpilti verdančiu pasūdytu vande-
niu.

Jei ruošiate couscous su daržovė-
mis, pirmiausia lengvai pakepinkite
susmulkintą svogūną, morkas, papri-
ką ar bet ko kias kitas daržoves. Po to
ant jų už pilkite sausą couscous ir
kartu kiek pakepinkite. Po to viską
užpilkite verdančiu sultiniu, užden-
kite ir leiskite subrinkti. Kruopos,
padegintos rieba luose, nesulips ir
bus birios.

,,Makaronų būgnas” su bro ko liais

Šis itališkas patiekalas, vadina-
mas ,,makaronų būgnu” (timballo di
maccheroni), gaminamas apskritame
giliame keptuve, o paskui apvo žia-
mas ant lėkštės. Patiekalo pagrin das
yra ilgi makaronai, dailiai įvy nio ti
apskritan keptuvan. Tarp maka ronų
įterpiama visokių priedų – ko kių tik
širdis geidžia, taip pat pries konių ir
padažų.

1. Virto parūkyto kumpio 6 grie -
žinėliams nupjaustykite odeles ir la -
bai smulkiai sukapokite. Sutarkuo -
kite pusę puodelio bet kokio sūrio ir
sumaišykite dubenyje su kumpiu.
Nuplaukite pundelį bro kolių, sulau-
žykite mažomis šakelė mis ir 10 mi-
nučių pavirinkite gerai pasūdytame
vandenyje. Ištirpinkite porą šaukštų
sviesto, užpilkite ant sū rio ir kum-
pio, įberkite druskos, pipirų, atsar-

giai išmaišykite.
2. Dideliame puode užvirinkite

gerai rupia druska pasūdytą van-
denį. Į jį sudėkite ir išvirkite apie 8 oz
makaronų (virkite apie 8–9 min.).
Ma karonus galima ringuoti ir į ma-
žesnius keptuvukus ir paskui patiek-
ti kiekvienam po atskirą ,,būgnelį”.
Beje, mažesni ,,būgnai” iškepa gre i -
čiau.

3. Atskirkite 4 kiaušinių trynius
ir suleiskite į dubenį su kumpiu ir
sūriu. Gerai išmaišę sudėkite pusę
brokolių. Vėl išmaišykite, tik – šiukš-
tu – nesulaužykite brokolių. Kiauši-
nių baltymus išplakite ir užpilkite
ant viršaus.

4. Sviestu išteptan keptuvan (jis
turi būti apskritos formos metalinis
arba stiklinis indas) dailiai įringuo -
kite makaronų, paskui šaukštu pas -
kleiskite sluoksnį kumpio bei sūrio

įdaro. Paskui vėl dėkite makaronus
ir vėl įdarą. Užbaikite makaronais.
Įsta tykite plačion kepimo skardon su
vandeniu ir 45 minutes kepkite 350 F
orkaitėje. Patiekite pašildytoje did-
lėkštėje ir papuošę likusiais broko-
liais.

Tokius makaronų būgnus galima
ruošti su įvairiomis daržovėmis, pie-
vagrybiais. Šis patiekalas gali būti
kaip garnyras prie mėsos arba net
kaip pirmas patiekalas.

Azijos makaronai ir vermiše liai

Lakštinius makaronus mėgsta
ne tik italai. Azijoje taip pat gamina-
ma jų aibė – plonų, visai plonyčių
ma karonų, trumpesnių ir ilgesnių
vermišelių, plokščių, tartum ilgi
lakštiniai, ir apskritų, tartum šiau-
deliai. Juos padaro iš ryžių ir kvieti-
nių mil tų, su kiaušiniais ir be. Ki-

nijoje itin mėgstami sojų vermišeliai.
Bet ko kius Azijoje gamintus maka-
ronus, vermišelius ar lakštinius
prieš verdant būtina pamirkyti šal-
tame vandenyje. 

Juos galime dėti į sriubas, ruoš ti
iš jų salotas, kepti pyragėlius, pa-
prasčiausiai virtus patiekti kaip
priedą prie įvairių patiekalų. Šie ma -
karonai, lakštiniai bei vermišeliai,
kaip ir itališki, derinami su įvai-
riausio mis daržovėmis, prieskoniais,
ža lė siais, papildais, pavilgu ir užpilu.
Žo džiu, jie – lyg švari drobė ar po pie -
riaus lakštas priešais dailininką, tad
kiekvieno valia sukurti savo nepa -
kar tojamą paveikslą.

Paruošimo būdas labai papras-
tas: pradžioje užpilkite šaltu vande-
niu ir palaikykite 5 minutes. Paskui
sumeskite į verdantį vandenį, kiek
pa virinkite ir išgriebę perliekite šal -
tu vandeniu. Gerai nuvarvinkite ir
atidėkite.

Keptuvėje pakepinkite įvairias
daržoves, paskui su jomis dar apke -
pinkite, jei norite, juostelėmis sup-
jaustytą ir sojos padaže su kitais
prieskoniais pamarinuotą mėsą. Pa -
baigai sudėkite išvirtus makaronus
ar vermišelius ir tik truputį apke -
pinkite, kad jie sušiltų.

Smulkutės kvietinės (manų)
kruopos

Itin smulkios kvietinės kruopos
manai. Iš jų virtos košės labai leng-
vai virškinamos, todėl pla čiai naudo-
jamos vaikų bei dietiniams patie-
kalams. Jos gerai dera su saldu my-
nais, todėl mėgstamos ir gaminant
saldžius šaltpyragius. Maną labai
pap rasta išvirti – vos pakaitinus van-
denyje ar piene jie bematant ima
brinkti ir minkštėti.

Šaltpyragiams patartina imti
kuo smulkesnių manų aukščiausios
kokybės kviečių. Taip pat reikės ne -
nugriebto pieno ir itin šviežių kiau -
šinių. Pasaldų su manais galima su -
manyti aibes, tačiau gaminami jie vi -
suomet taip pat: manų kruopos sube-
riamos į bemaž užvirusį pieną ir,
nuo lat maišant, pakaitinamos ant
labai nedidelės ugnies. Išvirusion
minkšton, švelnaus skonio košėn ga-
lima dėti viską: cukraus, vanilės, ra-
zinų, šokolado, romo. Supylus į kepi-
mo skardą ar šiaip tinkamo dydžio
bei pavidalo puodelį, palikite keletą
va landų ataušti. Sukietėjusią apvož-
kite į didlėkštę.

Atkelta iš 2 psl.   Erdvės tyrinė-
jimu jau susido mėjo įmonės kaip
daug metų patirties skraidyme tu-
rinčios „Boeing” ir „Lockheed Mar-
tin”. Atsirado ir virti nė naujų įmo-
nių, kurios visą dėmesį kreips tik į
erdvę ir jos problemas. Tos įmonės
pradžiai gauna paramos iš suplonė-
jusios NASA piniginės, tuo pačiu ti-
kėdamosi ir pelno iš stambių sutar-
čių su JAV vyriausybe, neuž mirštant
nors ir tolimo ateities turizmo.

Amerikos negalia (tikėkimės –
laikina) norėtų pasinaudoti ir ją pra -

lenkti siekia ne vien Rusija, bet ir
likęs pa saulis, planuojantis statyti
savo pastoviai apie Žemę skriejan-
čias erdvės stotis, rengti skrydžius į
Mėnulį ar net ir į Marsą. Kinija dar
šiemet ban dys pradėti įrengti savo
erdvės stotį. Indija ruošiasi pasiųsti į
Mėnulį jau antrą robotą. Europos
Sąjunga ruošiasi kelionei į Marsą.
Neatsilieka ir Iranas, Japonija, Izrae-
lis, Šiaurės ir Pietų Korėjos. Visos
šios valstybės sta to raketas ir pla-
nuoja jas leisti į erdvę iš savos teri-
torijos.

Bet ir NASA nenuleidžia rankų.
Štai dieną prieš 9/11 išpuolio dešimt-
mečio paminėjimus rugsėjo 10 d.
NASA paleido į erdvę du robotinius
satelitus, kurių padedami mokslinin -
kai tikisi gauti naujos informacijos,
kaip Mėnulis atsirado ir kas yra jo
gelmėse. Kaip dalis to paties projek-
to, ši programa duos galimybę pra-
dinių mokyklų mokiniams, gimna-
zistams ir universitetų studentams
pa tiems daryti Mėnulio paviršiaus
nuotraukas. Taip projekto vadovai
tikisi atgaivinti jau kiek atslūgusį
jaunimo susidomėjimą erdvių tyri-
mu ir technologija.

Nors NASA erdvėlaiviai jau dau-

giau neskraidys, jie užtarnautos ra -
mybės dar nesulaukė. Kai NASA
administratorius Charles  Bolden nu -
tarė „į pensiją išleistus” erdvėlai vius
atiduoti New York, Florida ir Wa-
shington, DC apylinkėms, norėju sieji
juos gauti sukritikavo sprendi mą,
kaltindami politikus jų įtaka. NASA
gen. inspektorius Paul Martin spren-
dimą teisino NASA noru tuos isto -
rinius erdvėlaivius parodyti kuo di -
desniam skaičiui žmonių.

Erdvėse pirmavimą paver žę so -
vietai vėliau buvo pralenkti ameri-
kie čių. Lieka klausimas – kas pra-
lenks juos? Kinai? Indai? Tikėkimės,
kad neilgam.

Amerika jau ne pirmoji?
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G. Kazakevičius palieka Ministro pirmininko tarnybą  
Vilnius (lrytas.lt) – Po brangios

kelionės į Naująją Zelandiją vice-
kancleris Giedrius Kazakevičius nu-
sprendė pasitraukti iš Ministro pir-
mininko tarnybos. G. Kazakevičius
nusprendė grįžti į diplomatinę tarny-
bą – jo ateitimi rūpinsis Užsienio rei-
kalų ministerija. Dėl G. Kazakevi-
čiaus komandiruotės išlaidų pagrįs-
tumo atliekamas vidaus auditas.  Iš
darbo G. Kazakevičius išėjo savo no-
ru, todėl išeitinės išmokos negaus. 

Paaiškėjo, kad Europos sociali-
nio fondo agentūra (ESFA) atsisako

apmokėti Ministro pirmininko tar-
nybos vicekanclerio G. Kazakevi-
čiaus ir jo pavaldinės Eglės Rimkutės
apie 40,000 litų kainavusią komandi-
ruotę į Naująją Zelandiją. ESFA va-
dovo teigimu, vykti į Naująją Zelan-
diją nebuvo ko.

„Komandiruotė neatitiko projek-
to iškeltų tikslų. Komandiruotė pati
savaime kaip ir nebuvo reikalinga,
nes projekto veiklos ir numatytų ap-
mokyti darbuotojų skaičius buvo pa-
siektas iki komandiruotės pradžios”, –
sakė ESFA direktorius Povilas Česonis.

Prezidentūroje – diskusija apie Baltijos
šalių 20-ties metų kelią

Iranas paleido šnipinėjimu kaltinamus amerikiečius

Vilnius (ELTA)  – Prezidentūro-
je vyko Baltijos šalių žmogaus socia-
linės raidos 2010–2011 metų praneši-
mo pagrindu surengta diskusija
,,Baltijos šalių 20-ties metų kelias”.
Studija pasiekė visuomenę tuo metu,
kai Lietuva, Latvija ir Estija pažymi
trijų Baltijos šalių tarptautinio pri-
pažinimo dvidešimtmetį.

Pristatomas žmogaus socialinės
raidos pranešimas unikalus daugeliu
atžvilgių. Studijos sumanytojos – Es-
tijos bendradarbiavimo sąjungos, ją
atliko ekspertai ir mokslininkai iš
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos,
Švedijos, Danijos, Jungtinės Kara-
lystės ir kitų šalių. Studijoje pateik-
tas tarptautinis Baltijos valstybių 20-
ties metų raidos vertinimas, aptarta

trijų Baltijos šalių lyginamoji ekono-
mikos, socialinės sistemos, švietimo,
valstybinių ir užsienio kalbų vartoji-
mo analizė, aptariama politinės kul-
tūros kaita. 

Pagrindinis šios ataskaitos tiks-
las yra ne palyginti ir ,,surikiuoti”
šalis, bet parodyti, kad, nepaisant vi-
sų sunkumų ir pesimistinių nuomo-
nių, Baltijos šalys savo atkakliu dar-
bu ir pastangomis tapo lygiavertėmis
Europos valstybėmis. Baltijos valsty-
bės ateityje ties savo kelią, atsižvelg-
damos į dvidešimties metų patirtį ir į
ateinančio šimtmečio geopolitinius,
kultūrinius, ekonominius, socialinius
bei demografinius pokyčius, todėl dis-
kusijos dalyviai buvo kviečiami aptar-
ti Lietuvos ateities vystymosi kryptis.

Minskas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
rugsėjo 20 d. vykusiame susitikime
su užsienio ambasadoriais ir per įga-
liojamųjų raštų teikimo iškilmes pa-
reiškė, kad Baltarusija tikisi ,,per-
krauti” Baltarusijos ir Europos san-
tykius, vadovaudamasi lygiateisišku-
mo ir abipusės pagarbos principais.

Pasak šalies prezidento, Europos
Sąjunga (ES) yra viena svarbiausių
Baltarusijos partnerių. ,,Mūsų vaka-
rų kaimynė ES yra viena pagrindi-
nių partnerių prekybos ir ekonomi-
nės bei kreditavimo ir investicijų sri-

tyse, svarbus pažangiųjų technologi-
jų šaltinis”, – pareiškė A. Lukašenka,
priimdamas ES atstovybės Baltaru-
sijoje vadovės Maira Mora įgalioja-
muosius raštus.

,,Jūs netikėkite tuo, kas čia rašo-
ma, esą mes su kažkuo derėsimės, de-
rėsimės su vadinamaisiais politi-
niais kaliniais. Jeigu galime kažkaip
palengvinti jų dalią, kartu palaikant
ir ES siekius, mes tai ir darysime, ir
darysime nuoširdžiai”, – pareiškė
valstybės vadovas per pokalbį su M.
Mora. Ji anksčiau yra buvusi Latvi-
jos ambasadore Baltarusijoje. 

Washington, DC (BNS) – Isla-
mabadas ir Washington nusprendė
daugiau nei dvigubai sumažinti ame-
rikiečių karių skaičių Pakistane.

Pakistane yra apie 300 kariškių,
tarp kurių – specialiųjų kovos su te-
rorizmu operacijų instruktoriai.
Dauguma pakistaniečių prieštarauja
JAV karių buvimui šalyje. Opozicija
apkaltino vyriausybę dėl to, jog leido

Islamabadui tapti ,,Jungtinių Valsti-
jų tarnautoju”.

Santykiai tarp šių dviejų šalių
pablogėjo po to, kai ,,al Qaeda” vado-
vas Osama bin Laden buvo nukautas
gegužės 2 d. Abotabado mieste per
JAV karinio jūrų laivyno specialiųjų
pajėgų operaciją. Pakistanas tvirti-
na, kad jo niekas iš anksto neįspėjo
apie šią operaciją.

R. Ražukas išrinktas Latvijos Parlamento nariu

JAV sumažins karių skaičių Pakistane

Ryga (ELTA) – Žymus Latvijos
atgimimo judėjimo dalyvis lietuvis
Romualdas Ražukas išrinktas Latvi-
jos Parlamento nariu. Tai paaiškėjo
paskelbus neeilinių parlamento rin-
kimų rezultatus. R. Ražukas kandi-
datavo antikorupcinės Zatlero refor-
mų partijos (ZRP) sąraše ir buvo iš-
rinktas Vidžemės apygardoje, kaip ir
šios naujos partijos vadovas buvęs
prezidentas Valdis Zatlers. 

Medicinos mokslų daktaras R.

Ražukas nuo 1986 m. gyveno Rygoje,
kur dirbo Medicinos institute, ten įsi-
traukė į tautinio atgimimo judėjimą
ir net buvo Latvijos tautos fronto pir-
mininkas. Latvijai atgavus neprik-
lausomybę, kuriam laikui grįžo prie
profesinės neurochirurgo veiklos,
vėliau buvo išrinktas Rygos tarybos,
o pastaraisiais metais – Jūrmalos ta-
rybos nariu. Pastaruosius 8 metus
dirba Latvijos gynybos ministerijoje
gynybos politikos departamente. 

Lietuva vizas baltarusiams išdavinės nemokamai

A. Lukašenka tikisi ,,perkrauti” santykius su ES

Maskva (BNS) – Rusijos vyriau-
sybė svarsto priemones, kurios su-
stiprintų saugumą regionų oro erd-
vėje. Nuo birželio mėnesio Rusijoje
įvyko keturios lėktuvų avarijos. Tai
daugiausia tokių avarijų šiais metais
Rusijoje.

Senstantys lėktuvai, prasta re-
monto bei priežiūros kokybė ir profe-
sionalių lakūnų trūkumas – tai prie-
žastys, dėl kurių įvyko šios avarijos.
Pasak transporto viceministro Vale-
rij Okulov, valstybė laiduos paskolas,
už kurias bus nupirkti nauji lėktu-

vai. Taip buvo nuspręsta ieškant bū-
dų padėčiai pagerinti. V. Okulov tei-
gė, jog šis klausimas dar turi būti ap-
tartas su Finansų ministerija.

Per neseniai įvykusią skau-
džiausią lėktuvo avariją žuvo beveik
visa Jaroslavl ,,Lokomotiv” ledo ritu-
lio komanda. Lėktuvas ,,Jak-42”, pa-
kilęs rugsėjo 7 d., netrukus nukrito
netoli Jaroslavl miesto. Be to, birželį
Maskvos oro linijų bendrovės ,,Rus-
Air” lėktuvas ,,Tu-134” sudužo šiau-
rės vakariniame Rusijos Karelijos re-
gione, žuvo 47 žmonės.

Maskva (ELTA) – Buvęs Sovietų
Sąjungos vadovas Michail Gorbačiov
dviejuose Rusijos laikraščiuose pa-
skelbtame straipsnyje teigia, kad Ru-
sijai gresia nestabilumas ir liūdna
ateitis, jei šaliai nepavyks įvykdyti
politinių pertvarkų ir sumažinti pri-
klausomybę nuo naftos pajamų.

M. Gorbačiov raginimas imtis
permainų sutampa su vis dažnes-
niais susirūpinusių intelektualų per-

spėjimais. Tuo tarpu šalies ministras
pirmininkas Vladimir Putin ir prezi-
dentas Dmitrij Medvedev ruošiasi pa-
skelbti, kuris iš jų dalyvaus preziden-
to rinkimuose, vyksiančiuose kitais
metais. M. Gorbačiov sako, kad Rusi-
jos politinė sistema – trapi, korum-
puota ir šalyje greitai gali prasidėti
suirutė. Tuo tarpu šalies vadovai
imasi kosmetinio remonto, o ne tik-
rų pertvarkų. 

M. Gorbačiov kritikuoja šiandieninę Rusijos politiką

Teheranas (BNS) – Du ameri-
kiečiai, kuriuos Iranas nuteisė 8 me-
tus kalėti už šnipinėjimą, jau paleisti
už užstatą. Shane Bauer ir Josh Fat-
tal perduoti Šveicarijos pareigū-
nams, kurie atstovauja JAV intere-
sams Irane. Pranešama, kad už juos
sumokėtas 400,000 JAV dol. užstatas.

Advokatas Masoud Shafiei sakė,

kad buvo nedidelė problema dėl užs-
tato pinigų, bet tikisi, jog tai greitai
susitvarkys. Advokatas pasakojo,
kad pinigus parūpino Omano vyriau-
sybė. Paleidus kalinius, jie bus iš-
skraidinti į trečiąją šalį, kaip mano-
ma, į Omaną. Amerikiečiai buvo su-
laikyti 2009 m. Irako pasienyje, kur,
jų tvirtinimu, dalyvavo žygyje.

Guantanamo kalėjimą ketinama uždaryti 2012 m.
Briuselis (BNS) – JAV vyriausy-

bė prieštaringai vertinamą Guanta-
namo kalėjimą Kuboje, kuriame kali-
nami terorizmu įtariami asmenys,
ketina uždaryti iki kitų metų lapkritį
įvyksiančių rinkimų.

,,Kaip ir mūsų sąjungininkai Eu-
ropoje, mes manome, kad būtų puiku
uždaryti Guantanamo”, – Europos
Parlamento komitete Briuselyje sakė
JAV teisingumo sekretorius Eric Hol-
der. JAV prezidentas B. Obama savo
kadencijos pradžioje 2009 m. pažadė-

jo prieštaringai vertinamą kalėjimą
uždaryti per metus. Jei uždaryti ka-
lėjimo nepavyks iki rinkimų, jis, jei
prezidentu bus perrinktas B. Obama,
bus uždarytas po rinkimų, kalbėjo E.
Holder. Nors planai uždaryti Guan-
tanamo JAV sulaukia įnirtingo pasi-
priešinimo, vyriausybė Washington
vis dar tvirtai pasiryžusi jų laikytis.

Europos Sąjungos vidaus reikalų
komisarė Cecilia Malmstroem ,,gė-
da” pavadino tai, kad JAV dar nėra
uždariusios Guantanamo kalėjimo. 

Rusija ieško būdų sustiprinti saugumą oro erdvėje

Diskusijos dalyviai.                                      Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.   

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė nu-
sprendė panaikinti mokestį už na-
cionalines vizas Baltarusijos pilie-
čiams. Užsienio reikalų ministerija
teigia, kad tai sudarys galimybes
Baltarusijos piliečiams lengviau ke-
liauti, paskatins demokratėjimo pro-
cesus Baltarusijoje ir sustiprins Bal-
tarusijos pilietinę visuomenę. Šiuo
metu viza kainuoja 207 litus. 

,,Ši priemonė yra viena iš dauge-
lio, kuriomis Lietuva gali prisidėti
stiprinant pilietinę Baltarusijos vi-
suomenę”, – pareiškė užsienio reika-
lų ministras Audronius Ažubalis.

Šiuo atveju kalbama apie gali-
mybę neimti mokesčio už ilgalaikes
nacionalines vizas, kurios išduoda-
mos, jei asmuo šalyje nori būti ilgiau
nei 3 mėnesius per pusę metų. Turint
tokią vizą, ribotą laiką galima lan-
kytis ir kitose Šengeno erdvės šaly-
se. Nemokamas vizas galės gauti stu-
dentai, sportininkai, žurnalistai ar
kiti teisėtai dirbantys asmenys, ta-
čiau turizmo ar kitais trumpalaikio
buvimo tikslais šios vizos neišduoda-
mos. Tokiu atveju reikalingos Šen-
geno vizos, o mokesčius už jas nusta-
to Europos Sąjunga. 
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L I E T U V A PA S A U L I S

Lietuvoje nišų žvalgysis ,,GE Energy” 
ir ,,URS Scott Wilson” atstovai 

Ketvirtį trilijono litų – tiek rei-
kėtų pakloti už visą Lietuvos žemę ir
nekilnojamąjį turtą (NT). Registrų
centras parengė masinio nekilnoja-
mojo turto verčių žemėlapius, pagal
kuriuos savivaldybės ir gyventojai
kitąmet nustatinės savo turto vertę.
Savivaldybės galės apskaičiuoti turto
mokesčius, nuo jų priklausys ne tik
gyventojų mokesčių dydis, bet ir gau-
nama socialinė parama. Brangiau-
sias nekilnojamasis turtas – Nerin-
goje, bet jo čia yra mažiausiai. Dide-
liu žemės sklypų skaičiumi gali pasi-
girti Kaunas, Klaipėda, Panevėžio ra-
jonas ir Vilnius. Registrų centro ma-
sinio nekilnojamojo turto verčių že-
mėlapiai bus skelbiami interneto
puslapyje.

***
Nuo sausio pradžios iki rugpjū-

čio pabaigos Lietuvos muitinės parei-
gūnai sulaikė kontrabanda gabena-
mų prekių už daugiau nei 47 mln. li-
tų. Iš šios sumos akcizais apmokesti-
namų prekių sulaikyta už 45,8 mln.
litų. Didžiausią sulaikytos kontra-
bandos dalį sudaro nelegaliai į Lie-
tuvą gabentos cigaretės ir tabako ža-
liava. Per 8 šių metų mėnesius sulai-
kyta daugiau negu 69 mln. vienetų ci-
garečių, įvertintų 23 mln. litų. Per tą
laiką muitinės pareigūnai sulaikė 7
kg narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų, dažniausiai tokios medžiagos
sulaikytos, kai buvo įsigytos interne-
tu ir siunčiamos paštu iš Kinijos,
JAV, Didžiosios Britanijos. Muitinin-
kai šiemet taip pat sulaikė 123,000
vienetų prekių įtariant, kad jos pa-
gamintos pažeidžiant intelektinės
nuosavybės teises. Muitinės pareigū-
nai nustatė 5,000 degalų gabenimo
pažeidimų ir, apskaičiavę mokėtinus
mokesčius, surinko beveik 800,000
litų. Iš viso sausio-rugpjūčio mėn.
Lietuvos muitinės pareigūnai į vals-
tybės biudžetą surinko 1 mlrd. 426
mln. litų muitų ir kitų mokesčių. 

***
Numatoma, kad 2014 m. ,,Sod-

ros” deficitas jau sieks 13 mlrd. litų,
tad Lietuvos valdžia sugalvojo dar
pataupyti: iš pensininkų bus atimta
104 mln. Mat planuojama iš žmonių
darbo stažo išbraukti viską, ką jie
uždirbo iki 1995 m. Tokį planą opozi-
cija vadina dar viena pensininkų
reketo forma. Ministerijos atstovai
pareiškė, kad taip bus geriau ir žmo-
nėms, mat nebereikės knistis po ar-
chyvus įrodinėjant savo tuometines
pajamas. Iš tikrųjų tai būtų pražūtin-
ga žmonėms, dirbusiems įmonėse,
kurios nepriklausomybės metu bank-
rutavo, o jie tapo bedarbiais.

***
Japonijos įmonės domisi gali-

mybe už nupirktus taršos leidimus
su Lietuva atsiskaityti ne pinigais, o
technologijomis. Kaip sakė Aplinkos
ministerijos atstovai, tokie mainai
vyktų tik išimtiniais atvejais, nes
pirmiausiai stengiamasi už parduo-
damus taršos leidimus gauti pinigų.
Tačiau  svarstoma galimybė, kad už
taršos leidimus gali būti perimami
elektromobiliai, katilinės, kurias bū-
tų galima perduoti mokykloms, vadi-
namieji ,,smart grid”, arba išmanieji
elektros tinklai. Lietuva šiemet jau
pardavė taršos leidimų už 476 mln. li-
tų. Dvi sutartys pasirašytos su Liuk-
semburgu ir Ispanija, dar dvi – su Ja-
ponijos ir Šveicarijos bendrovėmis.
Remiantis Kioto protokolu, Lietuva
per 2008–2012 m. gali perleisti kitoms
šalims daugiau nei 50 mln. tonų šilt-
namio poveikį sukeliančių dujų nor-
mos vienetų.

***
Statybininkų iš Baltijos šalių

laukia permainos – nuo šiol jiems
bus sunkiau dirbti Suomijoje, nemo-
kant mokesčių, nes Suomijos vadovy-
bė ir statybų srities atstovai pradeda
kovos su nelegaliu darbu kampaniją.
Nuo šiol kiekvienas statybininkas
privalo turėti asmeninį pažymėjimą.
Kitų metų liepos mėn. turi įsigalioti
įstatymas, reikalausiantis, kad kiek-
vienas statybininkas turėtų asmeni-
nį mokesčio mokėtojo kodą. 

Kitais metais Europos ir Jungti-
nių Valstijų ekonomikas ir vėl gali iš-
tikti krizė, jeigu greitai nebus išspręs-
tos problemos, galinčios pasklisti po
visą pasaulį, įspėjo Tarptautinis valiu-
tos fondas (TVF). TVF savo naujausio-
je ataskaitoje apie pasaulio ekonomi-
kos ateitį teigia, kad Europos ir JAV
ekonomikos kelia didžiausią grėsmę
viso pasaulio ekonomikos augimui, ir
įspėja, kad politinės aklavietės gali už-
kirsti kelią pokyčiams. TVF sumažino
šių metų pasaulio ekonomikos augimo
prognozę iki 4,0 proc. Vos prieš 3 mėne-
sius TVF numatė 4,3 proc. augimą
šiems metams ir 4,5 proc. augimą 2012
m. TVF sumažino šių metų euro zonos
bendrojo vidaus produkto (BVP) augi-
mo prognozę beveik 0,5 proc. – iki 1,6
proc., o 2012 m. numato vos 1,1 proc. au-
gimą. Fondas įspėjo, kad dėl skubotų
biudžeto apkarpymų JAV šalies eko-
nomikos augimas gali ir toliau mažėti. 

***
JAV prezidentas Barack Obama

pasiūlė sumažinti biudžeto deficitą
3,6 trln. JAV dol. per 10 metų, dau-
giausia didinant mokesčius dideles
pajamas gaunantiems privatiems as-
menims. Bet respublikonai nepritarė

šiam planui ir leido suprasti, kad
vargu ar jis taps įstatymu. Į B. Oba-
ma planą didinti mokesčius įtrauk-
tas ir vadinamasis ,,Buffett mokes-
tis”, pavadintas milijardieriaus ir in-
vestuotojų guru Warren Buffett gar-
bei. Būtent šis garsus ekonomistas
pasiūlė įvesti mokestį tiems, kas už-
dirba per 1 mln. JAV dol. per metus.
Lopyti biudžeto spragas planuojama
ir karpant sveikatos apsaugos leng-
vatų programą ,,Medicare”. Respub-
likonai aršiai priešinasi bet kokiam
mokesčių didinimui, aiškindami,
kad tai pakenks ir taip silpnai eko-
nomikai, nes padidės našta darbo
vietas kuriančiam verslui. 

***
Stambiausias Europos bankas –

šveicariškasis UBS – pranešė, jog
prekeivis akcijomis savo neleistinais
veiksmais bankui pridarė 2 mlrd.
JAV dol. nuostolių. Policija Londone
suėmė prekiautoją Europos akcijo-
mis. Svarstoma, kaip galėjo atsitikti,
kad bankas prarado tokią sumą lėšų.
Vienas variantų – spekuliacijos Grai-
kijos ir Portugalijos akcijomis. UBS
skelbia, jog nei vienas banko indėli-
ninkas žalos nepatyrė. 

Prieš atidarant jubiliejinę, 20-ąją,
maisto produktų ir gėrimų parodą
„World Food 2011” Maskvoje, mūsų
šalies gamintojai sulaukė džiugių žinių:
„Žemaitijos pieno” sūrį „Džiugą”
„World Food Moscow” tinklalapio lan-
kytojai pripažino geriausia 2011 m.
naujove. Šis konkursas vyko dvi savai-
tes, be lietuviškų produktų, rinkimuose
dalyvavo bulgariški arachisai, šveica-
riška kava, net italų maistinis auksas,
skirtas patiekalams ir gėrimams pa-
puošti. Nugalėjo „Džiugas” – tai yra
puikus įrodymas, kad Lietuva turi ką
pasiūlyti ir kuo pasididžiuoti. 

Vilnius (BNS) – ,,GE Energy” ir
,,URS Scott Wilson” atstovai Lietu-
voje ieškos galimų verslo partnerių
ir verslo plėtros galimybių. Pasauli-
nių verslo milžinių viešnagė vyks š.
m. rugsėjo 25–27 d., pirmosios sertifi-
kuotos Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV) prekybinės misijos Lietuvoje
metu. Joje ,,GE Energy” ir ,,URS Scott
Wilson” atstovams bus pristatytos
Lietuvos verslo sąlygos ir galimybės. 

JAV energetikos įmonė ,,GE
energy” teikia platų produktų ir pas-
laugų spektrą: nuo dujų ir garo tur-
binų gamybos iki finansinių planų
perėjimui prie atsinaujinančios ener-
getikos rengimo. Bendrovė taip pat
gamina vėjo jėgainių turbinas, sau-
lės elementus ir atominių elektrinių
reaktorius. ,,GE Energy” pajamos
2010 m. siekė 38 mlrd. JAV dolerių –
25 proc. visų motininės įmonės ,,Ge-
neral Electric” pajamų. 2011 m. ,,For-
tune 500” sąraše ,,General Electric”
užėmė 6 vietą, o pernai turėjo dau-
giau nei 28,7 mlrd. litų pelno ir be-
veik 377 mlrd. litų pajamų. 

Bendrovė ,,URS Scott Wilson”
gali pasiūlyti įvairias inžinerines ir
statybos paslaugas pradedant pasita-
rimais ir baigiant techninių sprendi-
mų pateikimu. Ši bendrovė dirba ge-
ležinkelio, pastatų ir infrastruktū-

ros, kelių bei aplinkos ir natūralių iš-
teklių srityse. Bendrovės ,,URS Scott
Wilson” motininė įmonė ,,URS” žur-
nalo ,,Fortune 500” sąraše užima 267
vietą. Pernai susivienijimas turėjo
daugiau nei 23 mlrd. litų pajamų ir
788 mln. litų pelno.

Be šių pasaulinių milžinų, daly-
vavimą sertifikuotoje JAV prekybos
misijoje Lietuvoje yra patvirtinę dar
10 bendrovių. Tai ,,Granherne”, tei-
kianti patarimus angliavandenilio ir
energetikos gamybos įmonėms, sau-
lės elementų gamintoja ,,Tecta So-
lar”, elektros valdymo ir saugojimo
sprendimų gamintoja ,,Indy Power
Systems”, didelio galingumo atsinau-
jinančios energijos įrenginių gamin-
toja ,,Invenergy”, aplinkai saugių
bioplastikų technologijų kūrėja
,,Multiplast Systems” ir greitaeigių
traukinių infrastruktūros vystymo
srityje veikianti ,,US High Speed
Rail”. Misijoje taip pat dalyvaus vie-
nas didžiausių JAV energijos sekto-
riaus susivienijimų – ,,Exelon”,
,,Sutherland Global Services”, ,,Dow
Corning” ir ,,Profile Products”. 

Pirmą sertifikuotą JAV prekybos
misiją organizuojantys Amerikos
prekybos rūmai Lietuvoje siekia, kad
misijos pabaigoje būtų sudaryti
konkretūs prekybos sandoriai tarp
misijoje dalyvavusių JAV ir Lietuvos
bendrovių. Be to, Lietuvos ir JAV vy-
riausybės yra skatinamos bendra-
darbiauti ir šalinti kliūtis, kylančias
abiejų šalių įmonėms, norinčioms
patekti į šias rinkas.

Pasaulyje garsiam viešbučių tinklui
,,Kempinski” priklausantis viešbutis
Vilniuje turėtų būti atidarytas kitų metų
pavasarį. Sostinės senamiestyje įsikū-
rusiame viešbutyje bus įrengta SPA ir
konferencijų centras, tam ,,AAA Ca-
thedral Square Hotel” 3,356 mln. litų
vertės projektui gavo 1,678 mln. litų
Europos Sąjungos paramos. ,,Kem-
pinski” Vilniuje ketina tapti vienu kon-
kurencingiausių Rytų Europoje sveikati-
nimo ir dalykinio turizmo centrų. Vieš-
bučio statyba Vilniuje pradėta 2005 m.
pabaigoje. ,,Kempinski Hotels” yra Eu-
ropos prabangių viešbučių grupė, įkur-
ta 1897 m. Tinklui priklauso 73 vieš-
bučiai.
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Atkelta iš 5 psl.
Ūkvedžiai John Sorgatz ir Rita

Kušeliauskaitė nuolat važinėdavo į
miestą maisto produktų ir kitų reik-
menų.

Nakties sargai Marius Gražulis
ir Algimantas Janušis budėdavo nak-
timis, o dienos metu dalyvaudavo sto -
vyklos veikloje. Mums nebuvo aišku,
kada jie miegodavo, užtat mes naktį
mie gojome saugiai ir ramiai.

Dainavos tvarkdarių Danos Ru -
gie niūtės, Mariaus Gražulio ir Algio
Juškos prižiūrima stovyklavietė bu -
vo švari ir tvarkinga. Jų didžiausia
atsakomybė buvo ,,Lithuanian Heri -
ta ge Camp’’ kryžiaus pastatymas
Dai navos Kryžių kalne. 

Vaikų darželiui vadovavo Daina
Gražulis ir Vince Milišauskas. Jie
užėmė mažutėlius, dar per jaunus
sto  vyklauti, kurių tėvai vedė pamo -
kas.

Vyriausioji mergaičių vadovė
Elai ne Norkutė – visada su šypsena
ir geros nuotaikos, buvo nuolat ap-
supta mergaičių. Ji jau daug metų
puikiai va dovauja ,,Lithuanian He-
ritage’’ sto vyk los mergaitėms. Pa-
klausiau, kas ją čia traukia, juk pati
neturinti vai kų, su šypsena atsakė:
,,Man čia taip patinka.’’

Neatrodė, kad vyriausiasis ber-
niukų vadovas Paulius Birutis turėjo
didelių problemų su vyrukais. Jis vi-
są stovyklos lai ką išliko ramus ir pa-
tenkintas. O ber niukų barakuose
tvarka buvo nuostabi.

O tų pamokų įvairumas!

Kiekvieną dieną stovyklautojai
būreliais lankydavo keturias pamo -
kas. O tų pamokų buvo labai įvairių.
,,Tautosakoje ir kultūroje” Linas
Vyšnio nis stovyklautojams įdomiai
pristatė lietuviškų pasakų ir legendų
temas, tautosakos bruožus lietuviš-
kose dai nose, mene ir t. t.

Pasakas pristatė Rima Birutienė
ir Vita Caravias. Pasakos buvo iš-
vers tos į anglų kalbą ir prisegtos prie
lietuviško teksto. Parinktos tokios
lietuviškos pasakos kaip ,,Eglė, žal -
čių karalienė’’, ,,Jūratės ir Kastyčio
legenda’’, ,,Seneliai ir ropė’’, ,,Trys
nuo takos’’, ,,Vytauto Didžiojo išlais -
vinimas’’, ,,Paparčio žydėjimas’’ ir
kt. Prieš vėliavas nuleidžiant, bū re -
liai savo pasakas stovyklai suvai din-
davo.

Dainavimui vadovavo Aušra Bu -
žė naitė su Gloria Kot. Susėdusios
apie ąžuolą su vaikais, Aušrai prita -
riant akordeonu, dainuodavo tiktai
lie tuviškas dainas. Stovyklautojai
išmoko nemažai lietuviškų dainų,
ku rias dainuos savo se neliams ir šei-
moms. 

Lietuvių kalba stovykloje rūpi -
nosi Marius Polikaitis ir Nijolė Bal -
čiūnienė. Marius, kad vaikams būtų
įdomiau, sugalvojo iš lietuvių kalbos
žodžių sukurti ieškinį. Pirmoje pa -
mokoje pristatėme visus žodžius, ku -
rie bus ieškinyje. Žodžiai su vertimu
į anglų kalbą buvo surašyti lentoje.
Būreliui atėjus į pamoką, kiekvienas
turėjo tuos žodžius užsirašyti abiem
kalbomis ir atsinešti tą lapelį į kitą
pamoką ieškiniui. Būtumėte matę,
kaip vaikai užsirašinėjo žodžius,
bijodami bent vieną praleisti. Kitą
pa moką vyko ieškinys. Ieškinio klau -
simų pavyzdžiai: ,,How many kryžiai
are there on Kryžių kal nas? (atsaky-
mas lietuviš kai).  ,,Our sto vyklos ko-
mendanto favorite pasaka is (atsaky-
mas).” Būrelis buvo padalintas į

mažas grupes su parinktu grupės
atstovu. Grupės laks tė po stovyklą,
rinkdamos atsakymus į 20 klausimų. 

Laikraštėliui vadovavo vyriau-
sioji redaktorė Lidija Mitriūtė-Fre -
meau, jos redakcinė grupė buvo Vik -
torija Hamm, Audra Kriaučiūnas,
Viktoras Rušėnas ir Kristine Rubik.
Laikraštėlis yra įdomus ir meniškai
įrištas. Jame – daug aprašymų, su -
kurtų pasakų, eilėraščių, jaunimo
piešinių, stovyklautojų ir visų bū re -
lių su vadovais nuotraukų, štabo,
vadovų ir stovyklautojų adresai.

Už grožinę kūrybą buvo atsakin-
gos Dana Rugieniūtė, Sarah Thomas
ir Kristin Tauras. Stovyklos laikraš -
tėlis yra pilnas stovyklautojų sukur -
tų pasakų, eilėraščių, pasisakymų,
kurių temos daugiausiai sukosi apie
Dainavos stovyklą. Man labiausiai
pa tiko skyrius ,,Miela Agota’’, kur
klausiama patarimo. Pvz., Mie la Ago-
ta, My friend wants to go swimming
and I want to go fishing. What should
I do? – Undecided. Dear Undecided.
Go swimming and act like a fish so
your friend can catch you. Agota.

Tautinius šokius, kuriems vado-
vavo Dalia Bilaišytė-DeMuth, Mi-
chael Prochaska ir Lana Gormley
stovyklautojai šoko lauke, prie Baltų-
jų rūmų. Visa stovyklavietė skambė-
jo nuo jų kojų trypsėjimo ir džiaugs-
mingo juoko. Vyresnieji energingai
sukosi ratais, jaunieji tai darė susi-
kaupę, kad nesuklystų.

,,Rankdarbiai” (Kristė Vedegytė-
Duhigg, Rasa Raišys-Liffick ir Skir -
mantė Kumpytė) buvo vienas iš
mėgs tamiausių užsiėmimų. Jauni-
mas su kūrė ir lietuviškai išpuošė
medžia gines kuprines, krepšelius, su
ku riais lakstė po visą stovyklavietę.
Aiš ku, tai nebuvo jų vienintelis kū-
rybingas darbelis, tik labiausiai at -
krei pęs dėmesį. Pamokoje ,,Pasipuoš-
kime’’ (Ri ma Stroputė-Geimer ir Sol-
veiga Jur gaitytė) stovyklautojai,
įskaitant ir berniukus, pynė įvairias
apyrankes, juosteles, kuriomis buvo
pasipuošę stovykloje.

Kaip be sporto, žvejojimo ir
Knygų klubo?

Sportą į savo rankas buvo paėmę
Ramūnas Balčiūnas, Paulius Juška
ir Mantas Ruzenskas. Nors buvo
karštos ir drėgnos dienos, jaunimas
nepasidavė ir sportavo, o po pietų
bėgdavo į Spyglio ežerą atsigaivinti.
Visi nekantriai laukė sporto šventės.
Ko mandos buvo mišrios, visos pava-
dintos lietuviškais spalvų vardais.
Buvo įspūdinga matyti spalvotai ap-
sirengusias jaunimo grupeles. Ati-
darymas buvo oficialus – nuo garažo
atbėgo sportininkas su uždegtu fake-
lu, su kuriuo uždegė ugnį dubenyje
prie Baltųjų rūmų. Komandos išsi-
skirstė į skirtingas rungtynes. Po
pietų vyko ilgos distancijos bėgimas

nuo valgyklos iki ežero su maudymo-
si kostiu mėliais. Atsigaivinus ežere,
vyko ko mandų virvės traukimas per
balą. Da vus ženklą pradėti, virvė nu-
trūko ir abi komandos išvirto. Va -
kare vyko komandų kūrybingi pasi-
rodymai. 

Pamokai apie gamtą vadovavo
Tadas Birutis, Tomas Geoly, Benas
Urbonas ir Luke Milišauskas. Šiais
metais gamtos programos pagrindi-
nis tikslas buvo išmokyti stovyklau-
tojus pagauti, atpažinti žuvų rūšis ir
saugiai/gražiai jas paleisti Spyglio
ežere. Gamtos pamokų planą paruošė
pirmą kartą stovykloje vadovaujan-
tis 17-metis Tomas Geoly. Premijos
bu vo suteiktos stovyklautojams, ku -
rie pagavo: didžiausią žuvį, daugiau-
sia žuvų ir greičiausiai žuvį užkabi-
no. Vieną savaitę stovyklautojai
Spyg lio ežere rado ir su tinklu paga-
vo retos rūšies vėžlį Blandings
Turtle. 

Knygų klube buvo pristatytos dvi
knygos, kurių autoriai stovyklavo
drauge. Knygą ,,Crown of  Dreams’’
pa rašė 18-metė Audra Kriaučiūnaitė,

o ,,Lithuanians of  Michigan” – mūsų
ilgametis nakties sargas, buvęs ko -
mendantas Marius Gražulis. Patys
autoriai savo knygas pristatė, paaiš -
kino, kas juos paskatino rašyti. Aud -
ra nuo pat mažens norėjo parašyti
knygą. Pradėjo rašyti būdama pra -
džios mokykloje, o šią knygą baigė
ra šyti būdama 8-ame skyriuje. Jos
kny ga yra skirta jaunimui. Marių ra-
šyti sudomino profesorius jam studi-
juojant. Jam tru ko ilgokai surinkti
faktus apie lietuvių įsikūrimą Michi-
gan valstijoje. Po knygų pristatymo
pasipylė daugybė klausimų. Paklaus-
ti, ar jie žada rašyti ir kitą knygą, abu
autoriai atsakė: ,,Taip!’’

Kad mūsų antspaudai 
paliktų visam

Šiais metais ,,Lithuanian Heri -
tage Camp’’ Dainavos stovyklai pa -
dovanojo Mariaus Narbutaičio me -
niškai sukurtą kryžių. Tai Mariaus
antras kryžius, pastatytas Dainavos
Kryžių kalne. Marius kryžių iš Cle -
veland atvežė labai ilgoje priekaboje,
mat kryžius – 15 pėdų aukščio, 500
svarų, pagamintas iš geležies, kuris
blizga ir nerūdija, plie no ir bronzos.
Kadangi naktį labai lijo, kryžiaus
nebuvo galima užvežti į Kryžių kal-
ną, reikėjo jį užnešti. Susirinko va-
dovai su vyresniais berniukais, užsi-
dėjo kryžių ant pečių ir užnešė į  kal-
ną, mums visiems palydint. Buvo pa-
ruošta 4 pėdų gilumo duobė kryžiui
įstatyti. Jaunimas bematant kryžių
įstatė ir sutvirtino cementu. 

Šalia kryžiaus degė mažas lauže-
lis. Brolis Lukas atliko šventinimo
apeigas, aiškindamas, kad ugnis sim-
bolizuoja Velykinę šviesą, vanduo –
naują gyvenimą, kryžius – Jėzų, mū-

sų gyvenimo centrą. Po visų apei gų
būreliais ėjome prie kryžiaus jį pa -
šventinti – paliesti, kad mūsų pirštų
antspaudai paliktų visam lai kui. Įdo-
mu, kad kryžiaus pastatymas Dai-
navos Kryžių kalne sutapo su Jad vy-
gos Damušienės, ,,Lithuanian He ri -
tage Camp’’ steigėjos, mirties me ti -
nėmis.

Vakaras: šokiai, laužas, 
pasirodymai

Stovyklos vakarinės programos,
kurioms vadovavo Marius Žymantas,
Genevieve D’Aquila ir Madeleine
Baltuska, buvo įvairios. Susipaži-
nimo vakaro metu žaidėme žaidi -
mus, skirtus susipažinti su kitais.
Kitoje ežero pusėje, pa vi lijone, – kar-
navalas. Laužas – skambėjo dainos,
šūkiai ir juokas. Susikaupimas, kurį
vedė brolis Lu kas. Sporto šventės iš-
kilmingas užda rymas prie Baltųjų
rūmų, kur laimėtojams su ceremoni-
jomis įteikti specialiai pagaminti
medaliai. Vėlia vų vakarą jaunesnieji
žaidė vėliavų karą, o vyresnieji vaiz-
davo knygne šius, besislapstančius
nuo rusų. Buvo įdomu matyti, kaip
tarp aukštų žolių pakyla kieno nors
galva ir vėl dingsta arba kaip kas
nors ant keturių šliau žia tarp krū-
mų. 

Šeštadienį, paskuti nį stovyklos
vakarą, vyko talentų va karas. Prog-
ramoje – keletas vaidintų pasakų, po
jų – tautiniai šokiai. Vy resnieji šoko
su energija, jaunesnieji bandė šokti
energingai, bet jiems kiek pynėsi
kojos. Po programos – šokiai ir žaidi-
mai. Šiais laikais jaunimas šoka ne
poromis, bet šoki nėja vieni su kitais.
Šokinėjo dideli ir mažiukai – grupė-
mis ir pavieniui. Ypač džiaugėsi jau-
nesnieji, kad vyresnieji priimdavo
juos į bendrą ratą. Šokiams išdalijo
įvairiomis spal vo mis blizgančias
lazdeles, iš kurių jaunimas pasidarė
karolius, kepures, diržus, auskarus,
apyrankių ringes ir visaip apsikai-
šiojo jais. Net brolis Lukas džiaugėsi,
užsidėjęs blizgančią lazdelę. Kai sute-
mo, visa salė blizgėjo nuo šokinėjan-
čių spalvų, džiaugėsi jaunimas bliz-
gančių spalvų sūkuryje, nors žinojo,
kad tik kitais metais ga lės sugrįžti į
savo numylėtą Dainavos stovyklą.

Noriu užbaigti vieno jaunuolio
Kirill Lebedev pasisakymu, ką jam
reiškia ,,Heritage’’ stovykla Dainavo -
je. Dainava is an amazing place. It's a
place where kids can come together to
celebrate their heritage and have fun
in the process. From arts & crafts to
swimming, everything is possible at
Camp Dainava. Even though I have
only been here for three years, I feel
like I’ve known this place and the peo-
ple my entire life. It’s a shame my time
as a camper is over, but I do hope to
come back in years to come to work as
kitchen staff  or even as a va dovas.

Nežinau, kokiais žodžiais apibū -
dinti Rimos Birutienės darbą ir tikrą
pasišventimą, 19 metų organizuojant
ir administruojant šią stovyklą.
Tėvai ir jaunimas, kuris joje stovyk-
lauja, tai mato ir vertina. Tėvai at-
siunčia savo vai kus į šią stovyklą net
iš Texas, Wa shington, Pennsylvania
valstijų ir iš kitų tolimų vietovių. Ri-
ma, tu tikrai esi šios stovyklos ange-
las. Jeigu kiek vienas galėtų prieiti
prie tavęs, apka bintų ir pasakytų
nuoširdų ačiū. Mūsų širdys plaka
kaip viena širdis. 

Nijolė Balčiūnienė – šių metų
,,Lithuanian Heritage Camp” lietuvių
kalbos mokytoja.

Lietuvybė – kaip dovana



132011�RUGSėJO�22,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

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

630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

www.draugas.org

Hogwards mokykla.

Be palapinės –
į Harry Potter parką

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr. 7

Universal Studios

Važiuojame gerai, vėsu, naktį
lijo, dabar lynoja. Vakarykštis karš-
tis dingo. Pasukome sekdami nuoro-
da, bet tarnautoja liepė grįžti atgal,
pavažiuoti iki trečio šviesoforo ir
sukti į kairę. Važiuojame, pasukome,
važiuojame toliau į „Universal theme
park” automobilių aikštelę. Kadangi
atvykome anksti, galėjome pasistaty-
ti gana arti prie laiptų (čia yra asme-
nys, kurie viskam diriguoja, kur ir
kaip). Mechanizuotais laiptais kyla-
me tolyn. Po trijų tokių pakilimų
einame į tuos parkus. O lyja! Gerai,
kad stogas yra virš galvos. Čia mus
veža automatinis takelis, toliau dar
antras toks, na, ir trečias. 

O čia – patikrinimas, kaip oro
uoste. Kas turi kokius krepšius, rei-
kia patikrinti. O aš turėjau krepšį su
ratukais, į kurį sudėjome striukes ir
skėčius. Galvojau, bus sunku viską
nešti, tad įsigijau apsipirkimo dydžio
brezentinį krepšį, kurį atvyniojus
apačioje atsukami ratukai, tad tem-
pi/veži ir nereikia nešti. Va čia ir
įkliuvau. Man pasakė, kad ant ratu-
kų negaliu tokio vežtis, reikia leidi-
mo, eik į pirmą eilę. Ten žmogus pa-
tikrino, sako – reikia dėti į spintelę,
taip negalima. Klausiu, kodėl. Aiš-
kina, kad kiti gali užkliūti, parkristi.
Nebent ratukai būtų uždaryti. Tad
taip ir padariau, o „užkliuvę” už ra-
tukų nepatikrino, kas yra krepšyje.
Galėjau bombą, ginklą ar peilį įsineš-
ti. 

Pasisekė gana greit įsigyti bilie-
tus. Toliau einame per lietų. Einame,
einame, ratukai atsipalaidavo ir to-
liau vežu, o Harry Potter vis nesima-
to. Perėjome „Cat in the Hat” – labai
žaismingas, spalvotas, tikras karna-
valas. Jau rimtai lyja. Išsiėmėme skė-
čius, Romualdui daviau toliau šį
krepšį su ratukais tempti. Toliau
„The Lost Continent” – įdomiai atro-
do, „Poseidon’s Fury” – neaiškus ir
pagaliau – ir Harry Potter. Įeiname
tiesiai į Hogsmeade, tai kaimelis, į
kurį mokinukai iš Hogwarts eidavo
pasižmonėti, nuspirkti saldainių,
užkandžių. Einant per šį kaimelį tik-
rai jaučiasi, kad čia jau turėtų vaikš-
čioti Hogwarts studentai. Bet šį
kartą čia – aibės svečių/turistų, su
skėčiais, lietpalčiais, jaunimas, tėvai
su vaikais vežimėliuose. Nors ties
įėjimu ir šniokščia „Hogwarts Ex-

press”, toliau visi lietpalčiai vaizdą
pakeičia. Labai norėjau sustoti ties
Olivander parduotuve gauti magišką
lazdelę, deja, jau dabar reikia eilėje
stovėti dvi valandas. Neapsimoka.
Stumiamės toliau, iki pačios Hog-
warts mokyklos – pilies. Čia – vėl
saugumas. Jei noriu važiuoti trauki-
nuku per „Forbidden Journey”, rei-
kia visus krepšelius užrakinti į tam
skirtas spinteles. Ačiū, nereikia. Jau
man viskas darosi pernelyg sudėtin-
ga. O dar vis lyja. Nutariau pabandy-
ti tik patį Hogwarts apžiūrėti. Einu ir
prižiūrėtojo klausiu, ar bus laiptai,
ar negalima be jų apsieiti? Nurodė
man keltą. Kai išlipome antrame
aukšte, pamatėme tikrą puslapį iš
knygos: daug portretų buvusių raga-
nių ir raganų, kurie tarpusavyje kal-
bėjosi, ginčijosi apie būsimą kvidič
turnyrą. Ėjome toliau, pastebėjau,
kad mes esame invalidams skirtame
takelyje. Mat aš ėjau su lazda. Tai ne-
skubėdami galėjome viską apžiūrėti.
Toliau buvo Dumbledore raštinė, jis
sveikino atvykusius, dar kažką sakė,
bet buvo sunku aiškiai išgirsti. To-
liau paėję, kitame kambaryje, balko-
ne matėme Harry, Hermione ir Ron
besikalbančius, besiginčijančius.
Sunku buvo suprasti, apie ką jie kal-
ba, tad ėjome toliau. Priėjome trauki-
nį, į kurį negalėjome sėsti, išėjome iš
pilies per suvenyrų krautuvėlę.
Visas pasivaikščiojimas per pilį išve-
džiotas lyg per akmens urvus. Pasi-
gedau erdvės, kuria pasižymėjo fil-
muose rodomas Hogwarts. Tikėjausi
daugiau. Čia prie Hogwarts mokyk-
los – tik trumpa Hogsmead kaimelio
gatvelė su restoranėliais ir parduotu-
vėmis. Pagal rodomas reklamas ma-
niau, kad bus kaip „Disneyworld”,
„Epcot” centre. Ten automobilį pasi-
statėme, kur nurodė. Traukinukas
važinėjo ir rinko keleivius, privežė
prie vartų. Turėjome visą dieną įdo-
mybėms apžiūrėti, pavalgyti. Kai kur
buvo šokėjai, dainininkai. Nuotai-
kinga diena. O „Universal” sudarė
tikrą pasipinigautojų įvaizdį, be
jokio dėmesio lankytojams. Prie tua-
letų mačiau ilgas eiles. Pasirodo, ten
galima matyti ar girdėti Moaning
Myrtle, tad lankytojai išsirikiuoja
įeiti, nors tualetu jiems pasinaudoti
nereikia. Ar apsimoka čia apsilanky-
ti? Tik Harry Potter sirgaliams. Tik-
rai pasijaus „kaip namuose”. 

Bus daugiau.

Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirtai pastojus,
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Prisimenant skautą a. a. Algirdą Vaitiekaitį

Visos mūsų mintys, mūsų viltys
Prie gimtosios žemės ir namų,
Ten sušalę grįžtame sušilti,
Iš visų pasviečių svetimų.

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės 

dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.

(Bernardas Braždžionis)

Po ilgos ir sunkios ligos š. m.
rugpjūčio 31 d., trečiadienį,
Henry Ford ligoninėje, Detroit,

MI, užgeso Algir do Vaitiekaičio,
skauto, korp! Neolituanus nario, gy-
venimo liepsnelė. Viešpaties angelas
pašaukė ir jis iškeliavo į Dievo na-
mus susitikti su savo žmona a. a.
Regina Vaitiekaitiene. Iki pat savo
mirties a. a. Algirdas Vaitie kaitis bu-
vo apsuptas savo šeimos narių.

Atsisveikinimas su velioniu vy -
ko antradienį, rugsėjo 6 d., Harris lai -
dojimo namuose, Livonia, Michigan.
Laidotuvių apeigomis rūpinosi Val S.
Bauza laidojimo namų direktorė
Yolan da Zaparackienė. Rožinį sukal -
bėjo Šv. Antano lietuvių parapijos
klebonas kun. Gintaras Jonikas. 

Gra žiam ir jautriam atsisvei-
kini mui vadovavo Yolanda Zaparac-
kienė. Prieš pradėdama pasakoti
apie velionio žemiško gyvenimo ilgą
ir vin giuo tą kelią, ji prisiminė ,,Bal -
tijos” ir ,,Gabijos” tuntų 25-erių metų
sukakties šūkį: ,,Tė vyne, per 25-erius
metus mes su nešėm tau gražiausius
žiedus ir su pynėm juos vienu skau-
tišku vainiku, surišom ilgesio ir
meilės kaspinu.” 

A. a. Vaitiekaitis gimė 1915 m.
sausio mėn. 1 d. Benislovo ir Sofijos
Vaitkevičių šeimoje, Biržuose, Lietu -
voje. Augo kartu su sesute Palma.
1941 m. lapkričio 26 d. baigė farma-
kologijos studijas Vytauto Didžio jo
universitete, Kaune. Keletą metų dir-
bo Kauno geležinkelio stoties vais -
tinės vaistininku-vedėju. 

1943 m. sausio 23 d. Kaune susi-
tuokė su ortodonte Regina Valiukai -
te. Kaip ir daugelis lietuvių, prasi -
dėjus Antrajam pasauliniui karui,
1944 m. Vaitie kaičiai su maža dukre-
le Audrone pasitraukė į Vakarų
Vokietiją, kur ap sigyveno Hanau pa-
bėgėlių stovykloje. Tuo metu a. a.
Vaitiekaitis taip pat dirbo vaistinin-
ku. 

1951 m. Vaitiekaičiai su dukra
Audrone ir mažu sūnumi Arūnu emi-
gravo į JAV, apsigyveno Detroit, MI.
Nuo 1953 m. velionis dirbo Henry
Ford ligoninės chemijos laboratorijo-
je mediku technologu. Išdirbo per 30
metų, 1985 m., būdamas 70 metų am-
žiaus, išėjo į užtarnautą pensiją.

Nemažai gyvenimo laiko a. a.
Vaitiekaitis skyrė skautų veiklai. Jis
buvo skautininkas; Korp! Neolitua -
nus narys, organizavo skautų skau-
toramas ir jamborees (sambūrius).
Taip pat su skautais keliavo į Canada
ir Didžiąją Britaniją. Vadovavo or-
kes t rui ,,Miško broliai”, kur jaunus
skau  tus mokė groti įvairiais instru-
mentais. A. a. Vaitiekaitis iš sau gojo
originalų ,,Miško brolių” būgną, ku-
ris buvo padėtas prie velionio karsto. 

Ant stovo, šalia kitų velionio gy -
venimą menančių nuotraukų, buvo

ir atvirukas, kuriame užrašyti šie žo -
džiai: ,,Lietuva, Tėvyne mano, Tu esi
kaip sveikata, tik tas Tave gali įver -
tint, kas Tavęs neteko.” A. a. Vaitie -
kaitis savo gyvenime šventai vado -
vavosi šiais žodžiais.

Visą savo gyvenimą velionis kau -
pė medžiagą apie Lietuvą: knygas,
straipsnius, įvairius meno dirbinius.
Straipsnius apie komunizmo žiauru-
mus rodydavo įvairių tautinių šven-
čių proga parapijose ir Lietuvių klu-
be. Pasitelkdamas šiuos ro dinius jis
kiekviena pasitaikusia pro ga auklėjo
publiką. Kas vasarą dalyvavo Paverg-
tųjų tautų festivaliuose (Captive
Nations festivals) prie Detroit upės,
vėliau – Tarptautiniame menų insti-
tute (International Insti tute of  Arts),
kuris irgi vyko Detroit mieste.

Velionis priklausė ir buvo akty -
vus Detroit lietuvių organizacijų
centro (DLOC) valdybos narys, buvo
BALF’o narys. Jis – vienas iš Wayne
State University esančio Detroit Lie -
tuvių kambario steigėjų ir komiteto

narių. Priklausė Detroit lietuvių kul -
tūros klubui. Su žmona Regina buvo
uolus Šv. Antano lietuvių parapijos
narys, rėmė lietuvišką veiklą ir įvai -
rias organizacijas. 

A. a. Vaitiekaitis nuolat rėmė
Lie tuvos vyčius bei organizacijos
buvusio padalinio ,,Aid to Lithuania,
Inc.” (,,Pagalba Lietuvai”) veiklą. 

Savo laisvą laiką skirdavo Lietu -
vos reikalams. Kartu su kitais vie -
tiniais lietuviais demonstravo Det -
roit mieste prieš sovietų okupaciją ir
genocidą Lietuvoje. 1995 m. ,,Novi
Hilt on’’ viešbutyje, Novi, MI a. a. Vai -
tiekaitis išstatė nuotraukas apie Šv.
Antano parapiją (bažnyčią, chorą) ir
Lietuvos vyčių 102-ą kuopą (chorą,
dramos sambūrį, ,,Aid to Lithuania,
Inc.”, labdaros darbus), kai mū sų
parapija ir Lietuvos vyčiai šventė
savo 75-ąsias gyvavimo šven tes. Daug
metų a. a. Vaitiekaičio nuotraukų
paroda kabėjo Dievo Apvaizdos kul-
tūros centre, Southfield, MI,  DLOC,
talkininkaujant Lietuvos vy čių pada-
liniui ,,Pagalba Lietuvai”, ruo šiant
Vasario 16-osios minėjimus. 

Prisimenu, kai 1995 m. spalio 10
d. a. a. Vaitiekaitis man padovanojo
,,Lietuvių kalbos vadovą’’, jame įra -
šęs žodžius: ,,Mielai sesytei... rašyk,
vis rašyk!”

* * *
Skautas, LR garbės konsulas

Detroit Algis Zaparackas Geležinio
vilko būrelio vardu prisiminė nueitą
skautišką kelią su velioniu nuo pat
1952 m. Skautų sąjungos vardu Da-
rius Ru dis papasakojo apie sueigas
Vaitie kaičių namų rūsyje. Kaip jau
rašyta anksčiau, a. a. skautas Vai -

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ tiekaitis subūrė orkestrą ,,Miško bro-
liai”, kuriame kas savaitę skambėda-
vo skirtinga muzika. D. Rudis savo
kalbą bai gė žodžiais: ,,Tegul skautiš-
ki būgnai teskamba Jums amžinai.
Iki pasimatymo!” 

Šv. Antano parapijos vardu Zita
Skučienė pagiedojo pagal poeto Ber -
nardo Brazdžionio žodžius sukurtą
giesmę ,,Atleiski”. Ji pasidalijo savo
įspūdžiais apie pažintį su velioniu ir
jo šeima, jai tik atvykus į JAV 2000 m.
Kiti asmenys išreiškė gilią užuojautą
velionio artimiesiems, pa pasakojo
linksmų ir rimtų istorijų apie drau-
gystę su a. a. Vaitiekaičiu.

Užuojautą pareiškė: LR garbės
konsulatas Detroit, Lietuvių skautų
sąjunga, Detroit ,,Baltijos” ir ,,Gabi-
jos’’ skautų tuntai, ,,Geležinio vilko’’
skau tų būrys, JAV Lietuvių Bendruo -
menės Detroit apylinkė, Lietuvos
Dukterys, Lietuvos vyčių 102-a kuo-
pa, sporto klubas ,,Kovas”, Wayne
State University Lietuvių kambario
komitetas, Detroit lietuvių kultūros

klubas, ,,Amerikos lietuvių balso”
bei ,,Lietu viškų melodijų” radijo pro-
gramos. 

Prie velionio karsto garbės sar-
gyboje budėjo skautai Darius Rudis
ir Paulius Jankus. Buvo išstatyti sto-
vai su nuotraukomis iš a. a. Vaitie -
kaičio gyvenimo. Kitą dieną nuo-
traukos buvo išstatytos Dievo Ap-
vaiz dos parapijos kultūros centro
mažojoje salėje. Visose nuotraukose
velionis – geros nuotaikos, besišyp-
santis. Atsisveikinimas laidotuvių
namuose baigtas visiems šermenų
daly viams susikabinus rankomis ir
pa dainavus skautų dainą ,,Ateina
naktis”. Po to iškilmingai sugiedotas
Tau tos himnas.

* * *
Vaitiekaičio laidotuvės vyko š.

m. rugsėjo 7 d., trečiadienį, Dievo Ap -
vaidzos lietuvių bažnyčioje, South -
field, MI. Velionis buvo atvežtas prieš
Mišias, kad draugai ir pažįstami ga -
lėtų paskutinį kartą atsisveikinti su
a. a. Vaitiekaičiu. 

Velionis skendėjo daugybėje gė -
lių puokščių. Ant karsto buvo padė-
tos švelnios baltos spalvos įvairių
žiedų puokštė ir lininė juosta su
išaus tu vieninteliu žodžiu ,,Lietu va’’.
Rankoje velionis laikė rožančių.
Karste buvo iš medžio drožinėtas
kry žius ir a. a. Vaitiekaičio korp!
Neolituanus kepuraitė ir raudonos ir
geltonos spalvos juostelė. 

Gedulingas šv. Mišias atnašavo
kun. Jonikas. Mišių metu gie do jo ir
vargonavo Rita Giedraitienė. Šv.
Raštą lietuvių kalba skaitė velionio
marti Aldona Vaitiekaitienė, ang lų
kalba – žentas prof. James Hoeschele.

Tikinčiųjų maldas skaitė skautas
Linas Orentas. Aukas prie altoriaus
nešė velionio vaikai dr. Arūnas Vai -
tiekaitis ir Audronė Vaitiekaitytė-
Hoeschele. Laidotuvių Mišios baigtos
gies me ,,Parveski, Viešpatie”. Mišio-
se da lyvavo arti šimto žmonių. 

Nors buvo labai lietinga, rude-
niš kai vėsoka diena, 30 automobilių
nulydėjo a. a. Vaitiekaitį į Šv. Kapo
(Holy Schepulchre) kapines, kur
velionis buvo palaidotas šalia žmo -
nos a. a. Reginos. Paskutines reli gi-
nes apeigas atliko kun. Jonikas. Ant
karsto šeimos nariai padėjo gintaro
iš Lietuvos. Apeigos baigtos vi siems
dalyviams sugiedojus giesmę ,,Mari-
ja, Marija”. Pradedant su šei ma kiek-
vienas dalyvis su a. a. Vaitie kaičiu
atsisveikino padėdamas po gė lytę ant
jo karsto.

* * *
Šermenų pietūs vyko Dievo Ap -

vaizdos parapijos kultūros centre,
kuriame dalyvavo per 60 žmonių.
Yolanda Zaparackienė, Val S. Bauza
laidojimo namų direktorė, a. a. Vai -
tie kaičio dukros Audronės Vaitie -
kaitytės-Hoeschele ir James Hoes -
chele ir sūnaus dr. Arūno ir Aldonos
Vaitiekaičių bei jų šeimų ir giminių
vardu padėkojo visiems dalyviams
už jų paramą, dalyvavimą ir pagalbą
jų šeimą ištikus sunkiai valandai.
Padė kojo velionio draugams ir kole-
goms, kurie atvyko iš tolimesnių vie-
tovių  pri siminti jų mielą ir brangų
tėvelį, uošvį, senelį ir prosenelį.
Padėkojo kun. Jonikui už sukalbėtą
rožinį, šv. Mišių aukojimą, pras-
mingą pamoks lą ir apeigas kapinėse,
šeimai – už skaitinius bažnyčioje.
Padėkojo Zaparackienei už gražų ir
rū pestingą laidotuvių vedimą ir at-
sisveikinimą, LR garbės konsului
Detroit Zaparackui, ,,Baltijos’’ tunto
tuntininkui Rudžiui ir Šv. Antano
parapijos narei Skučienei už pasi-
dalinimą min timis apie velionį. Pa-
dėkojo skautų garbės sargybai, Gied-
raitienei už vargonavimą ir giedo-
jimą laidotuvių Mišių metu bei kars-
to nešėjams. Išsakė padėką už dalyva-
vimą šerme nyse ir laidotuvių Mišio-
se, aukas Tau tos Fondui, skautams,
Mišių aukoms, gražių gėlių puokštes
ir aukas, skirtas paskirstyti šeimos
nuožiūra. 

Pasiilgsime Jūsų švelnių žodžių,
geros širdies ir meilės pilnų spindin -
čių akių ir šypsenos. Ilsėkis ramybė-
je, mielas ir brangus a. a. Algirdai
Vaitiekaiti.

Giliame nuliūdime liko sūnus ir
marti dr. Arūnas ir Aldona Vaitiekai -
čiai, dukra ir žentas Audronė Vaitie -
kaitytė-Hoeschele ir dr. prof. James
Hoeschele, anūkas Todd Hoes chele,
proanūkės Margot ir Claire Hoes -
chele, anūkė Lisa ir Tom Abra ham,
anūkas David ir Robin Hoeshele ir
proanūkiai Jonathan and Olivia
Hoeschele, anūkas a. a. dr. Mark
Hoes chele, vaikai-proanūkiai: Jessi -
ca, James David ir Jenna Hoeschele,
anūkė Heidi ir dr. Stephen McIner -
ney. Lietuvoje liko liūdinti sesuo Pal -
ma Avižienienė ir dukterėčia Živilė
Andrijauskienė su šeima, pusseserė
Daina Petruškevičienė ir jos duktė
Dai nelė Juškienė su šeima. Kanadoje
liko sūnėnas Linas ir Lynn Imbrasai,
jų dukros Sarah ir Megan Imbrasai-
tės bei dukterėčia Kristina Imbra-
saitė-Shaw, sūnus Da vid ir James
Shaw bei kitos giminės.

A. a. Algirdas Vaitiekaitis.                                              
Nuotr. iš Vaitiekaičių šei mos archyvo.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Seinai – nedidelis miestelis Len -
kijoje, netoli sienos su Lietuva,
kurio istorija glaudžiai susijusi

su mūsų šalies istorija. Sparčiai gra-
žėjantis Seinų miestelis turistus pir-
miausia domina savo bazilika, buvu-
siu domi ni konų vienuolynu, kurio
patalpose vėliau veikė garsioji Seinų
kunigų seminarija, tapusi tikra Lie-
tuvos in teligentijos kalve. 

Seinuose daug amžių gyveno ir
žydai, čia išlikusi jų Baltoji sinagoga,
kurioje veikia parodos, rengiami
koncertai. Seinuose įsikūręs „Pari-
bio” fondas, kurio patalpose veikian-
tis muziejus pasakoja apie šimtme-
čius miestelyje gyvenusius įvairių
tautybių žmones.

Lietuviams Seinai visų pirma
brangūs tuo, kad čia gyveno, dirbo ir
mirė vyskupas Antanas Baranaus -
kas, garsiosios poemos „Anykščių
šilelis’’ autorius. Seinų vyskupu jis
buvo paskirtas 1897 metais ir savo pa -
reigas ėjo iki pat mirties 1902 metais.
Vyskupas yra palaidotas buvusios
katedros, o dabar Švč. Mergelės Ma -
rijos bazilikos koplyčioje, šią vietą
dažnai aplanko keliautojai iš Lietu -
vos, moksleiviai. Šalia bazilikos 1999
metais buvo atidengtas skulptoriaus
Gedimino Jakubonio sukurtas pa -
minklas poetui. 

Seinų vyskupija popiežiaus Pi -
jaus VII nurodymu įkurta 1818 me -
tais. Pati Seinų istorija glaudžiai
susijusi su iš Vilniaus atvykusiais
do minikonų vienuoliais, kurie mies -
telį ėmė valdyti dar 1602 metais. 1610–
1619 metais buvo statoma bažnyčia,
netrukus šalia jos pradėtas statyti ir
dominikonų vienuolynas, kurio sta -
tybos darbai tęsėsi kelis dešimtme -
čius. Vienuolynas čia veikė beveik
200 metų, o vėliau jo patalpose buvo
įkurta kunigų seminarija.

Seinų kunigų seminarija bu vu -
siame dominikonų vienuolyne veikė
Seinų vyskupo Mykolo Manugevi -
čiaus pastangomis įsteigta 1826 me -
tais. Daugiausia kandidatų čia atvyk-
davo iš Marijampolės, taip pat Kal -
varijos apskričių, o didžiąją dalį klie -
rikų sudarydavo lietuviai, baigę Ma -
rijampolės, Suvalkų ar Lomžos gim-

nazijas. Klierikų skaičius čia siekė
60–80 asmenų. XIX a. pabaigoje semi-
narijoje plito lietuviškos nuotaikos,
čia mokėsi dešimtys Lietuvos inte -
ligentų – knygnešių, rašytojų, poetų,
istorikų, politikų, be kurių neįsivaiz-
duojama Lietuvos istorija. 

Seminarija 1922 metais buvo
perkelta į Zyplius, vėliau – Gižų dva -
rą, o galiausiai įsikūrė Vilkaviškyje.
Buvusiame dominikonų vienuolyno
pastate buvo įkurta mokykla, po Ant-
rojo pasaulinio karo – žemės ūkio
švietimo įstaiga. 1989 metais pastatas
grąžintas bažnyčiai, o 2005 metais
pradėtas jo rekonstravimas – uždeng-
tas naujas stogas, pakeisti langai, at-
likti kiti svarbūs darbai. Atstatymo
darbai vyksta ir toliau, o buvusią ku -
nigų seminariją jau gali apžiūrėti ir
turistai, įsigiję vos 2 dolerius kainuo-
jantį bilietą.

Didžiulis seminarijos pastatas –
išties įspūdingas. Vaikščiojant po bu -
vusias celes, apžiūrint skliautuotus
rūsius, gali pajusti seniai praėjusių
laikų dvasią ir įsivaizduoti, kad vie -
noje ar kitoje celėje gyveno, mokėsi
ar kūrė Vincas Kudirka, Vincas My -
kolaitis-Putinas, Vincentas Brizgys
ar kitas Lietuvos šviesuolis. Dalyje
buvusios seminarijos patalpų įreng-
tas muziejus, o kitos salės dar tuščios
ir apleistos. Pasivaikščiojimas po
didžiulį pastatą palieka išties nepa -
mirštamų įspūdžių. 

Šioje seminarijoje mokėsi vysku-
pas Vincentas Borisevičius, 1946 me-
tais sušaudytas Tuskulėnuose – jo pa-
laikai buvo rasti 1999 metais ir per-
kelti į Telšių katedros kriptą. Čia
mokslo metus leido ir Pijus Bielskus
– kunigas, profesorius, filosofijos
mokslų daktaras, Lietuvos Respub -
likos prezidento kanceliarijos virši -
ninkas, kuris 1940 metais savo brolio
knygnešio Vinco namuose, netoli Ma -
rijampolės, paslėpė Lietuvos Nepri -
klausomybės akto originalą – doku-
mento tolesnis likimas nežinomas. 

Jau minėtas Brizgys (1903–1992)
beveik 52 metus ėjo vyskupo parei -
gas, nuo 1951 metų gyveno Jungti nė-
se Amerikos Valstijose. Kitas vys ku-
pas, šios seminarijos auklėtinis
Pranciškus Patras Būčys, Lietuvos
universiteto rektorius, marijonas

Buvusi Seinų kunigų semina rija atvėrė duris turistams

Jūsų investicija
yra apsaugota
Nekilnojamu

Turtu. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Investuojate ne daugiau
kaip 65–70 proc. visos

turto vertės. 

Ilgametė patirtis ir 
daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% METINIŲ PALŪKANŲ

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

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

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

* Dovanojame dvi pušaites (5 ir 6 pėdų). Turite
patys išsikasti. Tel. 847-395-4595.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyveni-
mu ar su grįžimu. Turi dokumentus, automobilį, 9
metų patirtis. Tel. 773-816-6947.

Immediate positions available: excel-
lent pay & benefits!!! Established�Skokie
Moving� company� looking� for� assistant
managers.�

Call Jacob 847-980-0906.

SIūLO DARBą

ĮVAIRūS SkELBIMAI

1916–1921 metais gyveno JAV, o
1919–1921 metais redagavo „Draugą’’.
Se minariją baigė ir kunigas Motiejus
Gustaitis, vienas „Žiburio’’ draugijos
steigėjų, taip pat knygnešys ir peda-
gogas Petras Kriaučiūnas, buvęs Lie -
tuvos žemės ūkio ministras Mykolas
Krupavičius, 1956 metais iš Vokie -
tijos persikėlęs į JAV ir 1945–1955 me -
tais vadovavęs Visos Lietuvos Išlais -
vinimo Komitetui, miręs Čikagoje
1970 metais.

Be jau minėto Lietuvos himno
autoriaus, gydytojo, poeto ir rašytojo
Kudirkos čia mokėsi ir kunigas Juo -
zas Montvila, 1912 metais žuvęs „Ti -
taniko” laive, kai plaukė dirbti gany-
tojišką darbą į JAV, taip pat vadina-
mas „knygnešių tėvu” Martynas Se -
derevičius. Seinuose liko ir Telšių
vyskupo, Nepriklausomybės akto
signataro Justino Staugaičio pėdos.
Čia mokėsi ir istorikas marijonas Jo-

nas Totoraitis, Lietuvos Steigiamojo
Sei mo narys kunigas ir spaudos dar-
buotojas Juozas Vailokaitis, taip pat
An tanas Staniukynas (1865–1918) –
teo logijos mokslų daktaras, kuris
JAV kartu su vienuole Marija Kau-
paite įsteigė Šv. Kazimiero seserų
vienuoliją. Būtent Staniukyno pas-
tangomis ,,Draugo” laikraščio leidy-
ba iš Wilkes Barre, Pennsylvania
1916 metais bu vo perkelta į Čikagą.

Buvusioje Seinų kunigų semina -
rijoje mokėsi ir dešimtys kitų garsių
mūsų šalies inteligentų. Vietos lietu-
viams bei Lietuvos konsulato Sei -
nuose darbuotojams prireikė ne ma -
žai pastangų, kol ant buvusio vie nuo -
lyno sienos pavyko pritvirtinti len -
telę, kurioje ir lietuvių kalba pa -
rašyta, kad tarp garsiausių semina-
rijos auklėtinių buvo Lietuvos himno
auto rius Kudirka.

Vyskupo ir poeto A. Baranausko kapas.                                              A. Vaškevičiaus nuotr.

Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika.Paminklas A. Baranauskui prie bazilikos. 
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30�metų�darbo�patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

Spalio 16 d., sekmadienį, 1:30 val.
p. p. kviečiame į kultūrinį subatvakarį.
Bus rodomas Long Island ir St. John
universitetų profesorės, Tautos fondo
bei New York lietuvių radijo vadovės dr.
Giedrės Kumpikaitės sukurtas premi-
juotas dokumentinis filmas ,,Sparnams
prisiminti” (anglų kalba). 

Lakūno Julijono Kumpikevičiaus ir
jo šeimos istorija yra pasakojama tar-
pukario nepriklausomos Lietuvos ar-
chyviniais filmais bei vaizdais iš poka-
rio Vokietijos stovyklų ir pirmųjų emig-
racijos metų JAV. 

� Moterų klubas ,,Alatėja”, Čiurlionio
galerija ir menininkė Karolina Kunčinai-
tė rugsėjo 23 d., penktadienį, 7 val. v.
kviečia visus į šiltą ir jau kų vakarą –
teorinį-praktinį veltinio vė limo seminarą.
Karolinos darbų apsuptyje pasimoky-
sime veltinio me no, pa bendrausime, pa-
būsime kartu. Daugiau informacijos ga-
lima gauti tel. 708-293-3192 (Laima)
arba el. paštu sidauga@sbcglobal.net.
Norinčias dalyvauti se minare prašoma
atsinešti apie 0,5 sva ro spal votos vilnos,
glicerininio arba ūkiš ko muilo gabalėlį,
žirkles, vidutinio dy džio rankšluostuką,
pailgą padėkliuką iš bambuko lazdelių
bei vidutinio dydžio indą karštam van-
deniui (maždaug 2 l talpos).

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) sekmadienį, rug -
sėjo 25 d., 10:30 val. r. šv. Mišiose da -
ly vaus vyskupas And rew P. Wypych.
Kvie  čiame visus susipažinti su nau juo ju
mūsų vikariato vyskupu. Po šv. Mi šių –
šventiniai pietūs, koncertas ir pa ben d -
ravimas parapijos salėje. Vietas už si sa -
kyti galite tel. 773-776-4600 (Aud ra). 

� 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

� Lietuvos Dukterų draugija maloniai
kviečia į ,,Rudens pietus” sekmadienį,
spa lio 2 d., 12:30 val. p. p. PLC didžio-
joje salėje. Auka – 30 dol. Vietas užsi -
sakyti prašoma tel. 630-272-9131 ar -
ba tel. 708-499-4845.

� ,,Ateities” žurnalo  100 metų sukak -
ties proga Ateitininkų namuose (1380
Cast lewood Dr., Lemont, IL) spalio 9 d.,
sek madienį, 12:30 val. p. p. Čikagos
atei   ti ninkų sendraugiai rengia Kęstučio
A. Trimako parengtą ,,Ateities” poetų
kū   rybos pynę-montažą tema ,,Švęskime
gyvenimą”. B. Brazdžionio, K. Bradūno,
J. Švabaitės-Gylienės, K. Grigaitytės, D.
Sadūnaitės, kun. L. Andriekaus, kun. St.
Ylos ir kitų ,,Ateities” poetų eilėraščius
skaitys Audrė Budrytė ir Ma rius Poli kai -
tis. Pagal temą juos aiš kins kun. Kęs tu -

tis A. Trimakas. Popie tės metu Kęs tu čiui
A. Trimakui bus įteikta Lietuvių ra šy tojų
drau gijos 2010 m. li teratūros pre  mija už
du jo poezijos rinkinius – ,,Ieš kančiojo
pėd sakai” (ke tu rios laidos 1989–1995) ir
,,Jis man dovanojo būtį” (2010). 

� Amerikos lietuvių inžinierių ir archi -
tektų sąjunga (ALIAS) jau penktą kartą
organizuoja architektūrinę ekskursiją
pės čiomis po Čikagos centrą. Ją lietuvių
kalba ves patyręs vadovas Jurgis Any -
sas. Kviečiame visus, kurie nori aky liau
pa žvelgti į nuostabią Čikagos ar chitek-
tūrą, susipažinti su miesto istorija, pasi-
grožėti miesto centro įdomesniais pas-
tatais šeštadienį, spalio 15 d., 11 val. r.
atvykti į ,,Architecture  Fundation” ves-
tibiulį (224 S Michigan  Ave., (Jac k son
ir Michigan kampas, ,,Santa Fe” pasta-
tas). Jeigu lis, bus gera proga nu eiti į ša-
limais esantį Meno muziejų (Art Insitu-
te) ir apžiūrėti jo gausius rodinius.

� Spalio 15 – lapkričio 27 dienomis
Lie  tuvių dailės mu zie ju je, Pasaulio lietu-
vių centre Latvių meno draugija ir Klin k -
lava Gallery (Three Ri vers, MI) pristato
24 Latvijos išeivijos dailininkų parodą
,,The Artist in Exile: Latvian Refugee Art
1944–1950”. Parodos atidarymas spa -
lio 15 d. 7 val. v.  

� 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
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

� Spalio 30 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centro kavinėje režisierius Ar -
vydas Barysas pristatys filmą apie Algi -
mantą Kezį iš serijos ,,Žymiausi pasau -
lio lietuviai”. 

� Eglės Juodvalkės knygos apie Lie -
tuvos partizanus „Sakalai nak tį nemie -
ga” sutiktuvės vyks Čiurlionio galerijoje,
Jau nimo centre lapkričio 20 d., sek ma -
die nį, 1 val. p. p. Paskaitininkė – ,,Drau  go”
vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzi kaitė, prog -
ramos vedėjas Linas Umbra sas. Rengia
Lietuvos rašytojų draugija.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Subatvakaris vyks So. Boston Lietuvių piliečių klube, trečio aukšto salėje (368
West Bdwy, So. Boston, MA). Įėjimas – 15 dol., studentams (su studento pažy-
mėjimu) – 5 dol., moksleiviams – nemokamai. Visas šio subatvakario pelnas skiria-
mas Neringos stovyklai paremti. 

ALTS Boston skyrius ir Kultūrinių subatvakarių  valdyba

J. P. McGinty ir B. T. Udrytės sūnus Tadėjus Patrikas McGinty buvo pakrikštytas
2011 m. Sacramento, CA. Krikšto tėvai – Almis ir Claudia Orsi Udriai.

Udrių šeimos albumo nuotr.

Rugsėjo 18 d. Cleveland, OH susitiko (iš kairės): Jurcek Zmauc, Slovėnijos Res pub-
likos generalinis konsulas, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė ir dr. Pal
Schmitt, Vengrijos Respublikos prezidentas.                                     John Lauer nuotr.

URM skelbia užsienio lietuvių organizacijų 
2012 metų projektų atrankos konkursą

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organi-
zacijų 2012 metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas.

Atrinktiems užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įs taigų
projektams, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lie tuvos politinį,
visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stip rinti bendruome -
niškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per savaitgalio mokyklų veiklą, puo -
selėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, paminėti Lie -
tuvai reikšmingas sukaktis, bus skirta fi nansinė parama. 

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rė -
mimo tvarkos aprašą.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais) su joje nuro -
dy tais priedais turi būti pateikta iki 2011 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų mi -
nisterijos Užsienio lietuvių departamentui (J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511
Vil nius).

Išsami informacija apie Užsienio reikalų ministerijos teikiamą paramą
už sienio lietuvių organizacijoms skelbiama ministerijos svetai nėje www.
urm.lt. Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 5-236-2451.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių 
departamento info


