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Vilnius (ELTA) – Liepos 6-ąją – Valstybės dieną, 9
val. v. Lietuvos laiku jau ketvirtą kartą lietuviai visame
pasaulyje bus kviečiami giedoti „Tautišką giesmę”. Prie
šios naujos mūsų tautos tradicijos prisijungia ir Lietuvos
paštas, kuris specialiu spaudu, kviečiančiu giedoti Lietu-
vos himną, antspauduos ne tik Lietuvoje, bet ir į užsienio
šalis siunčiamą korespondenciją.

„Lietuvos paštas – gilias tradicijas turinti valstybinė
įmonė. Mums svarbu puoselėti lietuviškumą, todėl ir pri-
sijungėme prie šio projekto. Tikimės, kad užsienyje gyve-
nantys tautiečiai, gavę laišką su specialiu antspaudu,
neliks abejingi ir liepos 6-ąją kartu su viso pasaulio lietu-
viais sugiedos ‘Tautišką giesmę’”, – sakė Lietuvos pašto
Rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovė Rasa
Kruopaitė-Lalienė.

Pašto korespondencija specialiu spaudu, kviečiančiu
liepos 6-ąją giedoti „Tautišką giesmę”, bus antspauduoja-
ma birželio 25–30 dienomis penkiuose didžiuosiuose paš-
tuose – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
centriniuose paštuose. Apskritimo formos spaudo centre
bus užrašas „Lietuvos paštas” kartu su bendrovės logo-
tipu. Aplink jį bus užrašas „Liepos 6 d. 21 valandą”. Ap-
link visą antspaudą bus užrašas „Tautiška giesmė aplink
pasaulį”. Skaičiuojama, kad iš viso specialiu spaudu pa-
žymėtus laiškus gaus daugiau kaip 100,000 ne tik Lietu-
vos, bet ir viso pasaulio gyventojų.

Lietuvos kanojininkams – Europos čempionato auksas!

• Tema: Seimo rinkimams artė -
jant – 2, 11

• Ar sukursime veiksmingą so -
cialinę politiką?  – 3

• Gerbkime save ir savo
kraštą – 3

• Iškilmės Šv. Kazimiero kapi -
nė se – 4

• Šv. Antano parapijos Detroit,
MI naujienos – 4, 8 

• LB ,,Spindulys” šventei pasi -
ruošęs! – 5, 8

• 1863 metų sukilimo muziejus
kviečia apsilankyti – 6

• Šventadienis – 8
• Paskutinė kadencija (39) – 9
• Kauno Botanikos sodas kvie -

čia padėti atkurti rožyną – 11

Dr. Gaška: „Punskiečiai verti studijų 
lietuviškiausiame universitete” – 10 psl.

Zagrebas (ELTA) – Kroatijoje vykusiame Europos
baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Lietuvos atsto-
vai Raimundas Labuckas ir Tomas Gadeikis iškovojo
aukso medalius. Jie buvo pirmi dviviečių kanojų varžybų
200 m atkarpoje. Lietuvos irkluotojai baigiamosiose var-
žybose birželio 24 d. atkarpą įveikė per 35,956 sek.

R. Labuckas ir T. Gadeikis Europos čempionais tapo
šeštus metus iš eilės. 2006 metų Europos pirmenybėse 200
m atkarpoje jie buvo antri. Sidabro medalius iškovojo bal-
tarusiai Dmitrij Riabčenka ir Aleksandr Volčecki (+0,864
sek.), bronzą pelnė italai Daniele Santini ir Luca
Incollingo (+1,516 sek.). Šioje rungtyje dalyvavo 11 įgulų. 

Dviviečių baidarių varžybose 200 m atkarpoje (20
įgulų) Lietuvos atstovai Egidijus Balčiūnas ir Ignas Nava-
kauskas su Prancūzijos baidarininkais pasidalijo ketvir-
tą vietą (31,940 sek.). Vienviečių baidarių varžybų 200 m
atkarpoje (24 dalyviai) I. Navakauskas užėmė šeštą vietą
(34,795 sek.). Nugalėjo serbas Marko Novakovič (34,431
sek.).

Pasaulinėje parodoje EXPO 2012 – Lietuvos nacionalinė diena
Jeosu (Pietų Korėja) (ELTA) –

Pietų Korėjos mieste Jeosu vykstan-
čioje pasaulinėje parodoje EXPO 2012
birželio 24 d. buvo minima Lietuvos
nacionalinė diena. Šaliai šią dieną
skiriamas didžiausias EXPO vadovų
ir žiniasklaidos dėmesys, paviljoną
aplankė oficiali delegacija iš Lietu-
vos.

Lietuva jau dešimtą kartą oficia-
liai dalyvauja EXPO parodoje, šį
kartą parodos lankytojams pristatan-
ti Baltijos gintarą – neatsiejamą ša-
lies ,,kultūrosdetal”, – oficialių iškil-
mių metu kalbėjo Lietuvos delegaci-
jos vadovas, kultūros ministras Arū-
nas Gelūnas.

Lietuvos nacionalinės dienos
proga Jeosu miesto svečiai ir EXPO

lankytojai turėjo galimybę išvysti
septyniskart pasaulio ir aštuoniskart
Europos čempiono – sportinių šokių
kolektyvo ,,Žuvėdra” pasirodymus.
Visi Lietuvos paviljono lankytojai
buvo apdovanoti šalies trispalvėmis,
o liaudies dainų ansamblis ,,Daina-
va” linksmino svečius tautinėmis
dainomis. 

Pasaulinė paroda EXPO 2012 Pie-
tų Korėjoje, uostamiestyje Jeosu,
vyks tris mėnesius – iki rugpjūčio 12
d. Pagrindinė jos tema – ,,Gyvieji
vandenynai ir pakrantės”. Pagrin-
dinė Lietuvos paviljono idėja – mėgi-
nimas pažvelgti į pasaulį iš didelio
gintaro vidaus. 

Lietuvos irkluotojai paskutinę atkarpą įveikė per 35,956 sek. 
lrytas.lt nuotr.

Pasaulinėje parodoje EXPO 2012 apsilan-
kė LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

Jau ketvirtą kartą lietuviai visame pasaulyje
giedos Lietuvos himną
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Čikagoje� leidžiamas� žurnalas
,,Chicago� Reader”� praėjusios� savaitės
geriausio�maisto� –� deserto� (kažkodėl
pavadinto� ,,Best� Lutheran� Desert”)� –
rinkimuose�kepurę�nukėlė�ir�laimėtojo
karūną� uždėjo� lietuviškos� Čikagoje
veikiančios�,,Racine�Bakery”�kepamam
tortui� ,,Napoleonas”.� Trumpos� žinu-
tės� apie� ,,Napoleoną”� autorė� Kate
Schmidt� prisipažįsta,� jog� pirmą� kartą
šio�pasakiško�skonio�torto,�pagaminto
Omaha� mieste� įsikūrusios� lietuviškos
kepyklos� ,,Omaha’s� Lithuanian� Bake-
ry”,� ji� paragavo� Iowa� City.� Įdomiu� su-
tapimu�birželio� 22–24�dienomis� Kau-
ne� vyko� gyvosios� istorijos� festivalis
,,Europa.� Napoleonas� I� Kaune.� 1812”,
paminėjęs�200�metų�nuo�Prancūzijos
imperatoriaus� Napoleono� Bonaparto
žygio�į�Rusiją,�kurio�metu�nebuvo�ap-
lenkta� ir�Lietuva.�Nors�prancūzai�savo
didžiojo�žygio�metu�gerokai�nunioko-
jo�Kauną,�jie�šį�bei�tą�paliko�ir�vertingo
–� sluoksniuotos� tešlos� pyragą,� pran-
cūzų� ,,1000� sluoksnių”� vadinamu,� lie-
tuvių� perkrikštytu� į� ,,Napoleoną”,� at-
radusiu�kelią�ir�į�Ameriką.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT  

Šiuo metu Lietu-
voje yra bent
trys politinės jė-

gos, kurios save sieja
su liberalia politine
tradicija, tačiau bū-
tent Lietuvos Liberalų
sąjūdis (LLS) yra pa-
siryžęs atstovauti „gry-
najam” liberalizmui,
o ne kokiam ideologiniam kokteiliui
su liberalių idėjų prieskoniu. LLS
atrasime daugiausia žmonių, kurie
dar pirmaisiais Nepriklausomybės
metais kūrė Liberalų sąjungą ir jau-
čiasi tęsiantys jos tradiciją, nors to-
kiu pavadinimu politinė organizacija
nebeegzistuoja. Kita vertus, „lietu-
viškasis politinis liberalizmas” nuo
pat įsitvirtinimo pokomunistinėje
Lietuvoje turi didelį trūkumą – daug
labiau rūpinasi ne žmogaus orumu,
bet turtu, ekonominis liberalizmas
akivaizdžiai vyrauja prieš kultūrinį.
Taip pat ir šiandien LLS atstovai ar-
šiausiai kovoja dėl galingų verslo
struktūrų „laisvės” veikti be apribo-
jimų, o ne dėl turto ir galios apsaugos
neturinčių piliečių pažeistų teisių.

Liberalai nuo 2008 Seimo
rinkimų iki dabar

Skelbiant rinkimų rezultatus
2008 metais, LLS nariams teko gero-
kai nerimauti. Kaip įprasta, pradžio-
je gaunami rezultatai iš mažųjų rin-
kimų apygardų, o čia liberalų padėtis
paprastai silpna. Kilo rimtų nuogąs-
tavimų, ar LLS apskritai pereis rin-
kimų barjerą, tačiau Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos rezultatai iš esmės pa-
keitė padėtį ir paaiškėjo, kad už LLS
rinkimuose balsavo 5,73 rinkėjų, ir ši
partija Seime turės mažiausiai 5 vie-
tas. Gana optimistiškai atrodė ir pa-
dėtis vienmandatėse apygardose, kur
praktiškai visi vadovai pateko į ant-
rąjį ratą. Po poros savaičių vykęs bal-
savimas vienmandatėse apygardose
Seimo nario mandatą suteikė dar
šešiems liberalams: Eligijui Masiu-
liui, Vytautui Grubliauskui, Kęstu-
čiui Glaveckui, Gintarui Steponavi-
čiui, Audriui Endzinui ir Algiui Ka-
šėtai. Visa tai užtikrino solidžią Li-
beralų frakciją Seime ir galimybę da-
lyvauti valdančiojoje koalicijoje. Be-
je, LLS frakcija Seime galima vadinti
viena stabiliausių. Ją paliko Vytau-
tas Grubliauskas, nusprendęs pasi-
rinkti Klaipėdos mero pareigas, o pa-
pildė liberalcentristus palikęs Armi-
nas Lydeka ir „prisikėlėlis” Laimo-
nas Dinius.

2011 m. Seimo rinkimuose LLS
gavo daugiau nei 6 nuošimčius visų
mandatų, tačiau, palyginti su Seimo
rinkimais, neteko 8,000 žmonių para-
mos. Taip pat itin skaudi buvo parti-
jos nesėkmė Vilniuje, kur liberalai
neturi nė vienos vietos miesto Tary-
boje, taip pat silpnai LLS pasirodė ir
Kaune. Liberalai savo pozicijas išlai-
kė tik viename iš trijų savo bastionų
– Klaipėdoje.

Valdančiojoje koalicijoje libera-
lams atiteko švietimo ir mokslo,
susisiekimo bei teisingumo ministrų
postai. Finansinių nusikaltimų tyri-
mo taryba skandalo įkarštyje į LLS
gretas perėjo ir kultūros ministras
Arūnas Gelūnas su visa ministerija.
Liberalų sąjūdžio ministrų veiklą
vertinti nėra paprasta. Mažiausiai
kritikos strėlių kliuvo susisiekimo
ministrui ir partijos pirmininkui
Masiuliui. Tiesa, bent man dideliu
šaukštu deguto išlieka šio liberalų

entuziastingas bendravimas su Ki-
nija ir liūdnų minčių keliančio „Sau-
lės” traukinio sutiktuvės.

Ir kalbant apie teisingumo mi-
nistro Remigijaus Šimašiaus veiklą
visada bus primenamas jo vadovau-
jamos ministerijos neleistinas aplai-
dumas, per kurį Baltarusijos opozici-
jos veikėjas atsidūrė kalėjime. Turi-
me pripažinti, jog Šimašius daugiau
nei buvę ministrai padarė, normali-
zuodamas padėtį įkalinimo įstaigose
bei stengdamasis didinti skaidrumą
bei piliečių įtraukimą įstatymų lei-
dybos srityje. Kita vertus, kritiškai
vertinu kiek skubotas Teisingumo
ministerijos pastangas reglamen-
tuoti partnerystę, kol dar trūksta aiš-
kumo dėl šeimos apibrėžimo Lietu-
vos teisėje. Taip pat gerokai nuvylė ir
ministro pasyvumas, reaguojant į
įvykius Garliavoje. Sutinku, kad tei-
singumo ministrui nedera ginčyti
teismų sprendimų, tačiau kaip tik tai
turėjo jį paskatinti reaguoti į tai, kad
gegužės 17 dieną buvo įvykdyta tik
viena dalis teismo sprendimo ir nu-
mota ranka į kitą.

Dar sudėtingiau vertinti švieti-
mo ir mokslo ministro Gintaro Ste-
ponavičiaus veiklą. Galima pasi-
džiaugti, kad ministras buvo veiklus
ir gana nuoseklus, daugiausia dėme-
sio skirdamas aukštojo mokslo siste-
mos pertvarkai. Tačiau turime pri-
pažinti ir tai, kad požiūris į aukštąjį
mokslą, kaip išskirtinai į savito vers-
lo sritį, yra ribotas, ir šio ribotumo
padarinius matome. Ypač apmaudu,
kad tokioje svarbioje švietimo srityje
susipriešinimas tik didėjo. Šiandien
absoliuti dauguma prie aukštojo
mokslo reformos ištakų buvusių spe-
cialistų griežtai kritikuoja reformos
vykdymą ir vadina ją pernelyg tech-
nokratine. Būtų galima teigti, kad
politikai, kuriems tenka įgyvendinti
radikalias reformas, retai kada būna
populiarūs, tačiau, jei pažvelgsime į
daugumą kitų Europos Sąjungos val-
stybių, tai pamatysime, kad švietimo
sritį prižiūrintys politikai paprastai
yra vieni populiariausių. Lietuvoje
taip tikrai nėra ir nekelia abejonių,
jog per rinkimų kampaniją libera-
lams teks veikiau gintis nuo kritikos,
nei maudytis švietimo sistemos pert-
varkos šlovės spinduliuose.

Kultūros ministras Gelūnas į
politiką formaliai buvo deleguotas
Tautos prisikėlimo partijos, kuri
vėliau įsiliejo į liberalcentristų są-
jungą (LiCS). Nors LiCS pirmininkas
Algis Čaplikas išsakė daug karčių
žodžių Gelūnui, pastarojo perėjimas
pas LLS turėtų būti vertinamas ne
kaip bailus bėgimas, bet veikiau kaip
drąsus apsisprendimas, suteikęs pro-
gą išlikti Vyriausybei ir po liberal-
centristų pasitraukimo, kuris atrodė
neišvengiamas. Tiesa, po sunkiai
protu suvokiamo Andriaus Kubiliaus
ir Čapliko susitaikymo Prezidentū-
roje valdančioji koalicija išliko tokia,
kokia buvo, o Gelūno perėjimas iš
vienos partijos į kitą atrodo kiek fan-
tasmagoriškai. Tuo labiau, jog kokių
nors personalinių ar programinių
pertvarkų šioje ministerijoje, kiek

suprantu, neįvyko.
Gelūnas solidžiai
papildo margaspal-
vę LLS komandą.
Kita vertus, labai ti-
kėtina, kad esminės
ir negrįžtamos per-
mainos kultūros
politikoje, apie ku-
rias entuziastingai

kalba kultūros ministras, gali taip ir
likti kalbomis arba planais, kuriuos
po rinkimų atėjusi naujoji valdančio-
ji dauguma gali iš esmės pataisyti.
Per rinkimų kampaniją veikiausiai
jau liberalams teks aiškintis dėl vis
brangstančio Valdovų rūmų projekto
ir įtarimų, kiek skaidriai vyko Ope-
ros ir baleto teatro remontas. (...)

Įvairios sociologinės apklausos
LSS ramaus gyvenimo, laukiant Sei-
mo rinkimų, nežada. Jei liberalams
nepavyks sutelkti bent dalies poli-
tikai abejingų žmonių, paskatinti
jaunimą dalyvauti rinkimuose, dau-
giamandatei apygardai keliamas bar-
jeras gali būti neįveikiamas. Taip pat
ir vienmandatėse apygardose galima
tikėtis nebent 3–4 vietų. Didžiausiu
varžovu liberalams per rinkimus
turėtų būti net ne LiCS, bet Artūro
Zuoko vadovaujamas judėjimas TAIP,
kuris per Savivaldos rinkimus Vil-
niuje perviliojo didelę dalį buvusių
Liberalų sąjūdžio simpatikų.

Drungnas lietuviškas 
liberalizmas

Lietuvos liberalai tam tikrose
srityse labai nuoseklūs. Pavyzdžiui,
jie griežtai priešinasi į šeimą nu-
kreiptai socialinei politikai bei šei-
mos siejimui su vyro ir moters san-
tuoka. Jie tvirtai kovoja prieš progre-
sinius bei įvairius turto mokesčius.
Taip pat jie įsitikinę, kad visos alko-
holio prieinamumo ir patrauklumo
mažinimo priemonės šiurkščiai pa-
žeidžia kiekvieno žmogaus teisę da-
ryti su savo gyvenimu, ką panorėjus.
Deja, Lietuvos liberalų angažavima-
sis ginti žmogaus teises kiek kon-
junktūrinis. Liberalai griežtai pasi-
sako už homoseksualių asmenų tei-
ses, bet abejingai tyli, kai susidoroja-
ma su žmonėmis, kurie pabandė ko-
voti su korumpuotos sistemos slibi-
nu. Bandymus riboti alkoholio rek-
lamą liberalai vadina „talibano siau-
tėjimu”, tačiau nepasiūlo, kaip gel-
bėtis iš vis klampesnės socialinės sis-
temos skolų pelkės. Tiksliau, vienin-
telis Lietuvos liberalų atsakymas –
skęstančiųjų gelbėjimas – tai pačių
skęstančiųjų reikalas. Turtingam
verslininkui toks posakis skamba lo-
giškai. Tikiu, kad pamenate pasako-
jimą, kai pas vieną karalienę atėjo
žmonės skųstis, kad nebeturi duonos,
o ji nustebusi atsakė: „Na ir kas, tada
valgykite pyragą.” Tačiau žmonėms,
nepatenkantiems į elitą, liberalai at-
rodo ateiviai iš kitos planetos, kurie
nieko nesupranta apie kasdienį gy-
venimą.

(...)
Nuvylė ir liberalų Dalios Kuody-

tės bei Algio Kašėtos puolimas prieš
Valstybės saugomų teritorijų sis-
temą. Jis dar kartą patvirtino įtari-
mą, kad LLS visada mieliau palaiko
vieną ar kitą galingą interesų grupę,
bet ne viešąjį interesą. Taip pat ir libe-
ralas Gediminas Navaitis per šią ka-
denciją labiausiai įsiminė išradingu-
mu leisdamas kanceliarinėms reik-
mėms skirtas lėšas ir originaliais pa-
siaiškinimais.         Nukelta į 11 psl. 

LLS ir drungnas 
lietuviškas liberalizmas
ANDRIUS NAVICKAS



Savo metiniame pranešime pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė pa-
žymėjo, kad socialinė politika

yra „labiausiai politinių vėjų blaško-
ma sritis”. Ji pasiūlė tris veiklos gai-
res, kurioms turėtų pritarti visi Lie-
tuvos politikai. „Pirma, skatiname dar-
bą, o ne pašalpas, antra, paramą ski-
riame tam, kam labiausiai jos reikia, o
ne tam, kas ja akivaizdžiai piktnau-
džiauja”, – vardijo prezidentė. Ji pami-
nėjo ir trečią principą – paramos
skirstymą perkelti iš centro į savival-
dą, kur geriau žinoma, kam iš tikrųjų
reikia valstybės pagalbos, o kam ji tik
priedas prie šešėlinio uždarbio.

Gal pirmiausia apie pastarąjį –
siūlymą paramos skirstymą patikėti
savivaldybėms. Pasiūlymas patrauk-
lus ir dera su kertiniu Europos Są-
jungos (ES) subsidiarumo principu,
pagal kurį sprendimai turi būti pri-
imami kuo žemesnėje valdžios gran-
dyje. Į aukštesnes grandis kreipia-
masi tik tuo atveju, kai žemesnės
negali veiksmingai spręsti problemų.
Pasak prezidentės, bandymas pasi-
tvirtino penkiose savivaldybėse, pa-
tys žmonės naują tvarką laiko ra-
cionalia ir teisinga.

Kad tik taip būtų! Reformos vyk-
sta mažiau nei metus, nes Vyriausy-
bė joms iš principo pritarė tik 2010-
ųjų pabaigoje. Tad trūksta duomenų,
kurių pagrindu būtų galima daryti
gilesnes išvadas. Neaišku, pagal ką
vertinant nustatyta reformų sėkmė.
Sumažėjęs pašalpų gavėjų skaičius –
ar tai reformų, ar ūkio gerėjimo
pasekmė? Kas tie „patys žmonės”,
patenkinti reformomis: savivaldybės
tarnautojai, pašalpų gavėjai ar pa-
prasti vietos gyventojai?

Vyriausybei paskelbus apie ke-
tinimą vykdyti reformą nuogąstauta,

kad savivaldybėms kils pagunda dalį
lėšų skirti kitoms, jų nuomone, svar-
besnėms funkcijoms. Dar nepraėjo
pakankamai laiko, kad į šį klausimą
turėtume atsakymą. Reforma gal ir
perspektyvi, bet dar per anksti skelb-
ti pergalę.

Negalima nepritarti kitiems
dviem prezidentės principams, iš-
reiškiantiems neginčytinas, bet ir
banaliausias tiesas. Mažai kas teigs,
kad reikia skatinti ne darbą, bet pa-
šalpas, o tas pašalpas skirti piktnau-
džiautojams. Tačiau nesutariama dėl
priemonių, kurios veiksmingiausiai
skatintų darbą ir užkirstų kelią pikt-
naudžiavimui.

Lietuvoje madinga nurodyti, esą
vis daugiau žmonių gauna pašalpas,
ir teigti, jog dauguma jų nesąžiningi
veltėdžiai. Iš tiesų 2009 ir 2010 metais
pašalpą gaunančių žmonių skaičius
ūgtelėjo net 191 proc. Panašiu laiko-
tarpiu darbo biržose registruotų be-
darbių skaičius išaugo keturis kar-
tus. Tačiau šie skaičiai padidėjo to-
dėl, kad kraštas išgyveno milžinišką
ūkio krizę, per kurią šalies bendrasis
vidaus produktas smuko daugiau
kaip 15 proc. Veltėdžiai būtų prašę
paramos gerokai anksčiau, nei krizė
įsisiūbavo. Pašalpų buvo prašoma,
nes jų žmonėms tikrai reikėjo. Jei
nėra darbo vietų, žmogus negali įsi-
darbinti. Taškas. Iš minimalios algos

žiemą nepragyvensi. Kartais siūloma
mažinti bedarbių pašalpos dydį ir
trukmę, aiškinant, jog tai skatins ar
privers žmones uoliau ieškoti darbo.
Tačiau jei kaime darbų nėra, šios pa-
skatos liks bergždžios. Moderni vals-
tybė negali palikti šių žmonių likimo
valiai, ji turi ištiesti pagalbos ranką.

Kita vertus, yra nesąžiningų
žmonių, kurie piktnaudžiauja pašal-
pų sistema. Žiniasklaida plačiai pra-
nešinėjo apie įmones, dirbtinai didi-
nusias atlyginimus nėščioms mote-
rims, tam, kad ir bendrovė, ir mote-
ris pasipelnytų iš motinystės išmo-
kų. Tiesa, auga išlaikytinių menta-
litetas, bet ne tik Lietuvoje. JAV pusė
vaikų, kuriuos pagimdo 30 metų dar
nesulaukusios moterys, yra nesan-
tuokiniai. Tai ne tik seksualinės re-
voliucijos pasekmė. Dauguma šių
moterų turi nuolatinį partnerį, bet
nesituokia ir dėl nenoro netekti įvai-
rių vienišoms ir nepasiturinčioms
motinoms skiriamų pašalpų. Finan-
siniu požiūriu vedybos yra nuostolin-
gos, todėl vengiamos.

Socialinių pašalpų sistema grin-
džiama prielaida, kad nebus ja pikt-
naudžiaujama ir bus prašoma pagal-
bos tik tada, kai jos reikia. Prieš 50
metų ši nuostata JAV dar buvo gaji.
Netekę darbo žmonės kartais skolin-
davosi pinigų iš giminių, nes vyravo
nuostata, kad tapę valdžios išlaiky-

tiniais jie užtrauktų gėdą ne tik sau,
bet visai giminei. Tokie kolektyvinės
atsakomybės bei garbės jausmai se-
niai išblėso.

Kaip galima užkirsti kelią pikt-
naudžiavimui? Juk nepriversi žmo-
nių tuoktis, net jei jie ilgą laiką gyve-
na kartu. Ir negali jiems uždrausti
gyventi po vienu stogu. Vienas bedar-
bis sąžiningai ieškos darbo, kitas
tenkinsis darbo paieškų vaidyba. Jei
būtų stengiamasi teisinėmis priemo-
nėmis nutraukti pašalpą apsimetė-
liams, jie išmoktų uoliau vaidinti ieš-
kantys darbo. Įstatymais ir baudomis
nepaversi žmogaus sąžiningesnio.

Nenoriu teigti, kad neįmanoma
paveikti žmonių elgesio, bet tai nėra
lengva užduotis. Būtų galima reika-
lauti, kad sveiki ir ilgą laiką pašalpas
gaunantys žmonės dirbtų viešuosius
darbus. Gal kai kas dirbtų sąžinin-
gai, tačiau atsirastų ir tokių, kurie
tik pastovėtų su kastuvu rankose.
Apsunkintume jų gyvenimą, o vargu
ar būtų konkrečios naudos jiems ar
valstybei. Ženklus minimalios algos
didinimas, šešėlinės ekonomikos pa-
žabojimas, teisinių priemonių taiky-
mas sukčiams ir piktnaudžiautojams
turėtų teigiamą poveikį. Prisidėtų
naujų darbų vietų kūrimas ir mo-
kesčių sistemos pertvarkymas, suma-
žinant darbdavio įmokas į „Sodrą”,
bet įvedant ir didinant įvairius kitus
mokesčius. Tačiau jau nebekalbama
vien apie socialinę politiką, ir svars-
tomi klausimai, dėl kurių labai sun-
ku susitarti.

Yra viena paguoda. Visos ES ša-
lys stengiasi rasti būdų keisti socia-
linę politiką, skatinti darbą, kovoti su
piktnaudžiavimu pašalpomis. Tačiau
ir joms sekasi ne geriau negu mums.

Alfa.lt
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Niekados nesmerkiau, o vis
stengiausi pateisinti žmones,
kurie, vos tik Lietuvai atga-

vus nepriklauso mybę, pradėjo plauk-
ti į šį kraštą. Pra džioje daugiausia
važiavo pagyvenusio amžiaus žmo-
nės, kurie norėjo už si dirbti, padėti
sau ir savo šeimoms Lietuvoje. Norė-
dama padėti saviems žmonėms nuta-
riau įsteigti pirmąją lietuvišką darbo
agentūrą ,,Ruta’s Do mestic Service
Agency”. Tuo laiku veikė tik lenkiš-
kos ar rusų agentū ros, labai skriau-
dusios mūsiškius. Per 10 darbo metų
buvo visko. Daug pas mane dirbusių
žmonių užsi dir bę sugrįžo atgal į Lie-
tuvą, net iki šiai dienai su kai kuriais
palaikau glau džius ryšius. Kiti į JAV
atvažiavo kitais tikslais. Kiekvienas
pasirenkame savo kelią: vieni eina
tiesiu keliu, kiti – šun keliais.

Kiekvienas japonas, prieš išvyk-
damas gyventi į užsienį, tu ri duoti
priesaiką, kad, nesvarbu, kur jis be-
gyventų, jis turi jausti atsa komybę
prieš savo kraštą ir neuž mirš ti, kad
jis yra japonas. Tokią prie saiką turė-
tų sau duoti ir lietuvis, iš vyk damas
gyventi į kitą kraštą. 

Tą patį sakė ir mano tėvelis, prieš
išleisdamas mane – kad kiek vienas
netikslus mano žingsnis svetur at-
silieps Lietuvoje. Taip ir yra, juk vi-
siems išeivijos lietuviams krinta
gėda dėl kokio nors vieno netikusio
lietuvio. Atvažiavai čia gyventi, tai ir
junkis prie lietuviškos visuome nės,
kurk gerą jos įvaizdį, puošk ją ge rais
darbais. Nekritikuok ir nekurs tyk
kitų prieš Lietuvą, nejuodink jos. 

Kiekvienas mes, atsidūrę išeivi-
joje, pra randame teisę kištis į Lie-

tuvos vidaus teises, neturime teisės
rinkti ir balsuoti. To kią teisę turi tik
svetimuose kraštuo se atostogaujan-
tys ar su studentų vi zomis studijuo-
jantys, darbo koman di ruotėn išva-
žiavę. Kaip gali balsuoti žmonės, ku-
rie jau daugiau nei 20 me tų  negyve-
na Lietuvoje, nėra gerai susipažinę
su kandi datais, kai gyvenimas kei-
čiasi žaibišku greičiu? 

Kiekvienas, iš Lie tuvos išvykęs
visam gyvenimui, turi priimti šventą
tiesą – kad išvykdamas jis praranda
bet kokią teisę kištis į Lie tuvos gyve-
nimą. Mums, išeivijoje gy venan-
tiems, gal ir nepatinka Lietu vos vi-
daus gyvenimas, nepatinka jos val-
džia ar politinė veikla, bet mes ne -
turime jokios teisės kelti į viešumą
Lietuvos negero ves, juodinti ją kita-
taučių aky se. Tas, kuris taip stipriai
išgyvena savo krašto trūkumus, ku-
ris norėtų pa keisti jo politinę struk-
tūrą, jo valdančiuosius, gali važiuoti
į Lietuvą ir ten protestuoti, kandi-
daduoti, juk kraštas laisvas, Sibiras
negresia. Tačiau jei sėdi Ame   rikoje
ar bet kuriame kitame krašte, gerbk
save ir savo kraštą. 

Jau nuo caro laikų ir dar prieš
tai pirmieji lietuvių išeiviai rado ke-
lią į Ameriką. Jie čia kūrėsi, būrėsi į
tel kinius, glaudėsi vieni prie kitų. Di -
džiausias išeivių telkinys Amerikoje
įsikūrė po Pir mojo pasaulinio karo.
Nors toji lietuvių karta nebuvo mo-

kyta, bet ji gerbė ir mylėjo savo
kraštą. Žinome, kiek tie lietuviai pri-
statė bažnyčių, kiek įstei gė mokyklų
ir organizacijų, kiek leido laikraščių,
knygų, oganizavo šalpos būrelius ir
t. t. Panašiai veikė ir vėliau atvykę
lietuviai emigrantai. 

Antro sios emigracijos bangos
vaikams užaugus, pradėjo silpnėti
mokyklų ir kitų jaunimo organizaci-
jų veikla, bet, sugužėjus naujai emi-
gracijai, vėl prisipildė mokyklos, at-
sigavo skautai, ateitininkai, atgijo
sportinė veikla. Ar nedžiugu, kad
mūsų iškilioji Čikagos lietuvių ope-
ra, kuria didžiavomės ištisus 50 me-
tų, neužsidarė, bet pasipuošė naujais
solistais, choras prisipildė naujų pro-
fesionalių balsų. Kad susikūrė nauji
teatriniai vienetai, kad gyvuoja vai -
kų teatras ,,Pasaka”, kuris tikra to
žo džio prasme yra pasaka. O kur to-
kios meno stu dijos kaip ,,Dance
Duo”, lietuviškų šokių ansambliai ir
kiti meno vienetai?! Paimkime ,,Dai-
navos” ansamblį, kuris Dariaus Poli-
kaičio vadovaujamas, išgarsino mū-
sų vardą po visą pasaulį. 

Garsina Lietuvą tie žmonės ir ne-
maištauja, nes neturi kada. Jie savo
laiką produktyviai išnaudoja, jie ži-
no, kad tik gerais pavyzdžiais mes
įrodysime meilę savam kraštui. Siū-
lyčiau visiems maištautojams prisi-
jungti prie organizacijų, susirasti
sau tinkamas vietas ir kur ti savo atei-

tį. Tegul mūsų veikla parodo mūsų
tautos seną paveldą, kul tūrą ir grožį.

Naiviai skamba pasakymas, kad
prie Pasau lio lietuvių centro, Le-
mont, buvo ruo šiama ,,Tylioji akci-
ja”. Jau vien iš anksto paruošti pla-
katai pra našavo ką kitą. Ar nebūtų
buvę gražiau, jei prezidentę būtume
pasitikę su gražiais šūkiais, pasveiki-
nę ją su atvykimu, tada ji būtų tikrai
išlipusi iš automobilio ir draugiškai
pasisvei kinusi su kiekvienu. Atsime-
nu, kai popiežius Jonas Pau lius II
važiavo per Marquette Park, niekas
jo nesutiko su įžeidi nėjančiais šū-
kiais, jis su visais svei kinosi, visiems
mojavo. Ne bu vo tada tarp mūsų tokių
maištaujančiųjų. 

Amerikoje nusikaltimai įvyksta
kas 6 minutes. Čia visi ge rai žino apie
korupciją teismuose, čia nusikaltėlis
turi daugiau teisių ne gu mes, pa-
prasti piliečiai. Pedofilija yra pasau-
linė epi demija, o štai neseniai prezi-
dentas Barack Oba ma paskelbė apie
savo sprendimą leisti gėjams tuoktis.
Tad ar nustebinsime amerikie tį Gar-
liavos įvykiais? 

Girdint apie rengiamą naują de -
monstraciją norisi klausti, ar galima
iš tokios demonstracijos tikėtis ko -
kios naudos kraštui? Geras paukštis
savo lizdo neteršia – sako liaudies iš-
mintis. Patarčiau de monstracijos ren-
gėjams su visais savo pla katais, gabu-
mais ir energija nuvažiuoti į Lietuvą.
Ten jie ras daug bendražygių, kovo-
jančių prieš valdžią. O mes čia ir to-
liau gražiai kelsi me Lietuvos vardą
per mūsų sportuojantį jaunimą, per
skautus, ateitinininkus, per mūsų
gražius ansamblius ir žaviąją operą.    

Ar sukursime veiksmingą 
socialinę politiką?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Gerbkime save ir savo kraštą
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
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TeLkiniai

Reikia džiaugtis, kad Čikagos
vyskupija kas metai per Atmi-
nimo dieną Šv. Kazimiero ka-

pinėse suruošia iškilmingas pamal-
das, po kurių yra prisimenami šių
lietuviškų kapinių steigėjai. 

Šv. Kazimiero kapinės yra lietu-
vių išeivių, kurie atvyko į šią svet-
ingą šalį prieš 100 metų, nuopelnas.
Lie tuviai nuo seno gerbė mirusius,
norint šią tradiciją tęsti JAV, reikėjo
savų kapi nių. Mes visi, kurie naudo-
jamės šio mis kapinėmis, esame dė-
kingi pirmie siems kapinių steigė-
jams, kurie, nors sunkiai dirbdami,
nepagailėjo pinigų ir prisidėjo prie
kapinių pirkimo. Senajai kartai trau-

kiantis į Am žinybę, reikia tikėtis,
kad naujoji tautiečių banga neapleis
šių kapinių. Nors jos nėra lietuvių
rankose, jos vis dar yra lietuviškos.

Kapinių valdyba vietą pamal-
doms paruošė lauke, prie administra-
cijos pastato. Džiugu, kad pasitaikė
labai gražus, saulėtas oras. Pamal-
doms vadovavo prelatas J. Šarauskas,
jam talkino pre latas Jonas Kuzins-
kas, kun. Antanas Gražulis, SJ, kun.
Antanas Saulaitis, SJ, kun. Jaunius
Kelpšas ir diakonas Vitas Paškaus-
kas. Prie pamaldų pri sijungė Knights
of  Columbus, Ame rikos karo vetera-
nų kuopos ir lietuvių šaulių vienetai.
Chorui vadovavo Jūratė Lukmi-
nienė, giesmes giedojo Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos choristai.

Pasibaigus pamaldoms, dalyviai
pasklido lankyti savo artimųjų kapų.
Iškilmin gai prisiminti kapinių stei-
gėjai. Šv. Kazimiero kapinių sklypų
savininkų draugijos, vadovaujamos
Birutės Matutienės, surengto mi nė-
jimo metu sargybą prie Steigėjų  pa-
minklo sudarė šaulių vienetai. Gar-
bės vainiką nešti šiais metais buvo
pakviestos „Sietuvos” skaučių orga-
nizacijos, šiais metais atšventusios
savo veiklos jubiliejų, narės Aušrelė
Sakalaitė ir Valė Kliknienė. Ameri-
kos ir Lietuvos himnus, giesmę „Ma -
rija, Marija” sugiedojo gražiabalsis
muzikos studentas Martynas Ma -
tutis. Giesmes ir atitinkamas maldas
vainiką laiminant atliko prel. Ku-
zinskas, kuris taip pat eina šių kapi-
nių įgaliotinio pareigas. Iš kil min-

gam minėjimui vadovavo skly pų sa-
vininkų organizacijos pirminin kė
Matutienė.

Jau tradiciškai po minėjimo Lie-
tuvos vyčių 112 kuopos nariai  ap-
lankė šiais metais mirusių savo na-
rių kapus.

Šv. Kazimiero kapinėse ilsisi
tūkstančiai lietuvių, apleidusių savo
Tė vynę, ilsisi jų jaunoji karta. Šiose
kapinėse palaidoti lietuviai jėzuitai
kunigai, Šv. Kazimiero vienuolės, žy-
mūs meni nin kai, stovi Lietuvos pat-
riotui Romui Ka lantai skirtas didin-
gas paminklas. Tad bran ginkime šias
kapines, nes čia ilsisi mūsų tėvai,
broliai, seserys, giminės, ir draugai.
Tai gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo
vieta.

Iš k. į d.: Sklypų savininkų pirmininkė Birutė Matutienė, prelatas Jonas Kuzinskas,
„Sietuvos” vyresnių skaučių draugovės skautės Aušrelė Sakalaitė, Valė Kliknienė,
Marty nas Matutis ir Antanas Paužuolis.                                            Zigmo Degučio nuotr.

Chicago,�IL

ANTANAS PAUŽUOLIS

Detroit,�MI

Iškilmės Šv. Kazimiero kapi nėse

Paminėtos Gedulo ir Vilties 
71-osios metinės

Jau vagonas – juodas, gyvulinis
Pastatytas Kauno stotyje...
Laukia mūsų Sibiras ledinis!
Laukia mūsų brolių vergija!..

Antanina Garmutė

Šis skaudus mūsų parapijie -
čiams ir lietuvių tautai įvykis buvo
paminėtas sekmadienį, birželio 17 d.,
Šv. Antano lietuvių parapijoje, Det -
roit, MI. Šv. Mišias už ištremtų į Si-
birą sielas atnašavo Šv. Antano para-
pijos klebonas kun. Gintaras An -
tanas Jonikas. Šv. Raštą skai tė para-
pijos tarybos pirmininkas Antanas
Strakšys. Buvo kalbama Švč. Jėzaus
širdies litanija.

Po Mišių dalyviai susirinko
parapijos salėje, kur parapijos tary-
bos pir mininkas pristatė Lietuvos
Res publikos garbės konsulą Detroit
Algį Zaparacką. Zaparackas išsamiai
ir vaizdžiai papasakojo apie Lietuvos
trėmimus į Sibirą, kurių metu tūks -
tančių tūkstančiai lietuvių patyrė
siaubą, kai Raudonosios armijos
kareiviai juos, men kai apsivilkusius,
be reikalingiau sių daiktų, atskyrė
nuo artimų jų ir kaip gyvulius vežė

vagonais į am žino įšalo žemę. 1941 m.
iš Lietuvos buvo ištremta 30,000 lietu-
vių, o iki 1952 m. – 100,000 gyventojų.
Klebonas Jonikas buvo pakviestas į
sceną už degti žvakę už žuvusius Lie-
tuvos žmo nes. Šios sovietinio teroro
aukos buvo pagerbtos tylos minute.
Po to kunigas pasidalino mintimis
apie savo tėvų ištrėmimą į Sibirą. Jis
taip pat prisiminė savo pirmąjį apsi-
lankymą Arlington kapinėse, Wa -
shing ton, DC, kur perskaitė buvusio

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

JAV prezidento John  Kennedy žo-
džius: ,,Ne klausk, ką šis kraštas gali
man duoti, bet ką aš galiu šiam kraš-
tui duoti.” 

Zaparackas priminė, kad  prieš
daugelį metų Gedulo ir Vilties dienos
minėjimą ruošdavo  Detroit Lietuvių
organizacijų centras  (DLOC), vė-
liau – Detroit Kultūros klu bas, o ne
per seniausiai pradėjo rengti JAV
Lietuvių Bendruomenės Detroit apy-
linkė.

Pagerbėme mūsų tėvelius ir 
parapijietę

Šį sekmadienį savo gimtadienį
atšventė mūsų parapijos narė Zita
Malakauskienė. Ta proga vyko vai-
šės, gražus bendravimas. Zitai bu vo
įteikta daug gražių vasaros spal vo-
mis tviskančių žiedų. Parapijiečiai
palinkėjo Zitai daug svei katos, ener-
gijos, saulėtų ir šypse nų kupinų
dienų! Padėkota jai už nuoširdumą ir
pagalbą parapijoje, sugiedota „Il-
giausių metų”. Zita pa dėkojo visiems
dalyviams už jai skir tą dėmesį šią jai
svarbią dieną.

Tėvų dienos proga sveikinome
mūsų parapijos tėvelius ir senelius,
išsakėme nuoširdžius linkėjimus. Se -
selė Zosė Strakšytė perskaitė jaunojo
Ričardo Strakšio sveikinimą, skirtą
Šv. An ta no parapijos tėveliams ir se-
ne liams. Tebūna mūsų tėveliai ir se -
 ne liai apsupti vaikų ir anūkų meilės
bei šilumos. Nuvykę ant kapų pasi -
melskime už jau mirusius tėvelius ir
senelius.

Prisimintas rašytojas 
a. a. Vytautas Alantas

Tą patį sekmadienį 110 metų gi-
mimo ir 22 metų mirties metinių pro-
ga buvo                   Nukelta į 8 psl.

Šv. Antano parapijos naujienos

Atšventėme parapijietės Zitos Malakaus-
kienės gimtadienį.

Garbės sargybą prie Steigėjų paminklo ėjo Čikagos šaulių vienetai. Sklypų savininkų
vainiką, skirtą pagerbti kapinių steigėjus, padėjo ,,Sietuvos” draugovės skautininkės
Aušrelė Sakalaitė ir Valė Kliknienė. 

Paskaitą skaito Lietuvos Respub likos gar-
bės konsulas Detroit Algis Zaparackas.
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Šių metų birželio 10 dieną Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi-
jos salėje įvyko LB ,,Spindulio”,

kuriam šiais metais sueina 63-eji, 56-
toji ,,Jau nimo šventė”. Mokytojos
Onos Razu tie nės 1949 m. įkurtas kuk-
lus ansamblis  išaugo į mūsų lietuviš-
ko tel kinio pažibą, pasižymėdamas
tęstinumu ir ištverme! 

Tiek švenčių, tiek jubiliejų! Šiais
metais vyksta pasiruošimas ne tik
,,Spindulio” metinei šventei, bet ir
kelio nei į dar didesnį susibūrimą –
XIV Lie tuvių tautinių šokių šventę
Bos ton mieste.   

Jaunų ir pagyvenusių šventė

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero para-
pijos kieme bū riavosi gausus šokėjų
būrys – nuo pa čių jauniausių iki ge-
rokai pagyvenu sių. Vieni valgė pie-
tus, kiti repetavo – da ilino programos
šo-kius, o mažieji lakstė ir džiaugėsi
smagiu sekmadie niu. Visi šokėjai,
kurių skaičius siekė per šimtą, ruo-
šėsi XIV Lietuvių tau tinių šokių
šventei. Tą gražų sekma dienį, Cali-
fornia saulei šviečiant, turėjome pro-
gą pasidžiaugti išmoktais šokiais, o
Los Angeles apylinkės vi suomenei
parodyti visų metų dar bą. 

Šventėje dalyvavo ne tik pats LB
,,Spin dulys” su Šv. Kazimiero litu-
anistinės mokyklos ,,Spinduliukais,”
bet ir dvi vyresnio amžiaus šokių
gru pės:  Sigitos Barysienės vadovau-
jamas Los Angeles ,,Retro” ir Aldo -
nos Vaitkienės vadovaujama grupė iš
Arizona ,,Saulė”. 

Šventė prasidėjo grupėms įžy-
giavus į salę, palydint muzikai iš
,,Spindulio” seniai įrašytos plokšte-
lės ,,Valio! Jaunys tei!”. Grojant mu-
zikės Giedrės Gu daus kienės  ,,Tėvy-
nės maršui”,  pirmiau  sia prisistatė
kviestinės grupės. Paskui jas ėjo šim-
tas jaunimo ansamblio LB ,,Spindu-
lys” šokėjų: studentai, jauniai, vai-
kai, suaugusieji ir pa gy venusieji.
Netrukus išgirdome ,,Spin du lio” dai-
ną ,,Šiandien mū sų šventė!”, kurią
visi losangeliečiai myli ir moka
atmintinai. Šią dainą pagal Ber nar-
do Brazdžionio žodžius specialiai
,,Spindulio” ansambliui sukūrė mu -
zikas Bronius Budriūnas; ją savo
šven tėse dainuojame jau daugiau nei
40 metų.

Susirinkusius pasveikino JAV
LB Krašto valdybos vykdomoji vice-
pirmininkė, JAV LB Vakarų apygar-
dos pirmininkė Danguolė Navickie -
nė. Prisiminusi, kad kadaise ir jos

vai kai žygiavo, dainavo ir šoko LB
,,Spin dulyje”, Navickienė palinkėjo
vi siems gražios šventės ir sėkmingos
kelionės į Boston.  

Buvo gražu atidaryti programą
visiems gerai pažįstamais ir myli-
mais, išeivijoje vadinamais ,,auksi-
niais” šokiais:  ,,Kalveliu”  ir ,,Sukti -
niu”. Čia buvo gera proga Šv. Kazi-
miero li tuanistinės mokyklos moki-
niams, ne važiuojantiems į Boston,
pasisukti šokio rate! Toliau sekė net
19 šokių, parinktų iš ateinančios šo-
kių šventės repertuaro. Šie Lietuvos
choreog rafų sukurti šokiai šventės
meno va dovų buvo parinkti norint
supa žindinti išeiviją su dar Ameri-
koje ne ma tytais šokiais. Žiūro vams
buvo įdomu matyti naujus  šokius.
Jie buvo maloniai nustebinti vi sų
grupių pasiruošimu ir prie koncerto
prisidėjo plodami į taktą. Šokėjai
pra džiugino savo gražiomis šyp se-
nomis ir darniais žingsniais.   

Studentai ir jauniai, savo šokius
atlikę pilnu tempu, parodė daug iš -
tvermės, ypač sudėtingo žingsnio
polkose. Ypatingas studentų šo kis
,,Joninių burtai”, nors ,,Spin dulio”
jau šoktas Australijoje, atrodė  mielas
ir savas, pritaikytas bir želio mėne-
siui. Staigmeną padarė ,,Spindulio”
seniūnas Auris Jara šūnas, pasirodęs
Raganos vaidmenyje ir pradžiuginęs
svečius savo šmaikš čia vaidyba ir
kūrybiška apranga! 

Nuo jaunių neatsiliko nei suau-
gusieji, nei pagyvenę šokėjai, nors
šokę kiek lėčiau. Jaunos vedusios
porelės sėkmingai atliko šokį ,,Kaip
du paukšteliai”, tiesa, kai kurios jų
prisipažino, kad pa sigedo pamėgtų
šokių iš praeities. Todėl pagyvenusių
grupei šokis ,,Pra dės aušrelė aušti”
(išeivijos choreog rafė G. Breichma-
nienė) buvo mielas ne tik šo kėjams,
bet ir žiūrovų akiai. Vi si prisijungė
prie bendros dainos.

Paskutinis šokis  programoje  bu -
vo ,,Po malūno sparnais”, kurį sma-
giai sušoko studentų grupė, prie jos
prisijungus ir vaikams. Pasirodo, šis
šokis skirtas XIV Šokių šven tės pa-
baigai. Ir tik di deli ansambliai kaip
Los Angeles LB ,,Spindulys”, kurie
turi vaikų grupes, šventėje šoks šį
šokį. ,,Spindulio” pa tyrę studentai
šokėjai pa dėjo savo jauniems broliu-
kams ir sesutėms nepasimesti ir sėk-
mingai atlikti savo dalį. Losangelie-
čiai džiaugėsi, sužinoję, kad  švnetėje
bus šokamas ir išeivijoje pats mėgs-
tamiausias šokis ,,Malūnas” ir jo
naujas variantas ,,Po malūno spar-
nais”. Visiems buvo aišku, kad mūsų
Los Angeles LB ,,Spindulys” yra
pasiruošęs šokių šventei. 

Nukelta į 8 psl.

Los�Angeles,�CA

DANGUOLĖ R. VARNIENĖ  
VAIDA MIKUCKIENĖ 

LB ,,Spindulys” šventei pasiruošęs!

Bendradarbės ir draugės: Los Angeles jaunimo vedėjos – Marytė New som (k.) ir Dan-
guolė Varnienė.

Studentai šoka ,,Jonpolkį”.

Pas LB ,,Spindulį” svečiuojasi veteranų (pagyvenusiųjų) šo kėjai iš Arizona ,,Saulė” . 

Jaunų veteranų (suaugu sių jų) vedusios porelės: Udriai, Polikaičiai, Memėnai, Rup lėnai
ir seniūnas A. Jarašūnas.

Los Angeles ,,Spindu liukai”. 
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Paberžės bažnyčia.                                 www.lnm.lt/fotos/virtualios_parodos nuotr.

1983 m. sukilimo muziejus kviečia apsilankyti 
Š. m. gegužės 15 d. Seimas, 46

parlamentarams balsavus už ir 2 su -
si laikius, ypatingos skubos tvarka
pri ėmė nutarimo „Dėl 2013 metų
paskelbimo 1863-iųjų metų sukilimo
metais” projektą Nr. XIP-2298(2). 2013
m. sukanka 150 metų nuo 1863-iųjų
metų sukilimo ir pažymėdamas isto-
rinę ir kultūrinę šio sukilimo reikš-
mę lietuvių, baltarusių ir lenkų tau-
toms nutarė paskelbti 2013 metus
1863-iųjų metų sukilimo metais.

Nutarimo projektu Vyriausybei
pasiūlyta iki 2012 m. rugsėjo 1 d. su-
kurti ir patvirtinti 1863-iųjų metų su-
kilimo metų minėjimo renginių pro-
gramą ir numatyti jai finansavi mą.

Kėdainių rajone, Paberžėje, res-
tauruotame Šilingų dvare, veikia
unikalus 1863 metų sukilimo muzie -
jus. Iš Paberžės beveik prieš pus -
antro šimto metų pirmuosius men -
kai ginkluotus sukilėlius į kovą su
carine santvarka išvedė kunigas
Antanas Mackevičius.

1863 m. sukilimo muziejaus
vadovė Regina Galvanauskienė sako,
kad Paberžė – istorinė vieta, iš čia į
sukilimą prieš carinę priespaudą
patraukė apie 300 sukilėlių būrys –
valstiečių ir bajorų, ginkluotų dau-
giausia dalgiais, šakėmis, vienu kitu
revolveriu ar savadarbiu šautuvu.

Įsikūrę Krekenavos miškuose, jie
puldinėdavo rusų kariškius, maisto
ir ginklų vilkstines, trukdė rusų ka-
riuomenės susisiekimui.

„Caras sukilimui malšinti at -
siun tė 150,000 puikiai ginkluotų ka -
rei vių, o jiems pasipriešinti ryžosi
tik 15,000 sukilėlių, taigi vienas –
prieš dešimtį. Mes niekaip nega lė jo -
me laimėti, tačiau to meto žmonių
ryžtas buvo begalinis. Sukilimas bu -
vo žiauriai numalšintas, daugybė jo
dalyvių nubausti mirties bausme,
dešimtys tūkstančių ištremti į Sibiro
katorgą”, – primena mūsų istorijos
įvykius muziejaus vadovė.

Vienintelis Lietuvoje 1863 m.
sukilimo muziejus įsikūręs auten-
tiškai restauruotame mediniame vo -
kiečių kilmės baronų Šilingų dvaro
rūmų pastate. Jo restauravimo ir
ekspozicijos modernizavimo darbai
baigti vos prieš metus, skyrus beveik
2 mln. litų pagal Europos ekonomi -
nės erdvės finansinį mechanizmą ir
iš Kėdainių rajono savivaldybės biu -
džeto.

„Paskutinis šiame 1793 metais
pastatytame dvare gyvenęs Šilingas
buvo žinomo politikos ir visuomenės
veikėjo Stasio Šilingo senelis, padė -
jęs sukilėliams, dalyvavęs sukilime
ir už tai kalėjęs tremtyje Sibire kaip
ir 40 tūkstančių sukilimo dalyvių ir

Birželio 2 d. Drevernos kultūros namuose į savo 24-ąjį metinį susirinkimą ar kaip šišioniškiai sako – susiėjimą rinkosi Lietuvininkų bendrijos ,,Mažoji Lietuva” nariai. Šį kartą
Bendrijos valdyba ir jos ilgametė pirmininkė mokytoja Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė pasirinko labai įdomią krašto vietovę – Kuršių marių pašonėje prigludusį žvejinininkų kaimelį
Dreverną. Susiėjimui pirmininkavusi Klaipėdos universiteto prof. Dalia Kiseliūnaitė, papasakojo apie naują Bendrijos nuostatų redakciją – pagal naujausiąją įstatymdavystę šian-
dien ji yra asociacija Lietuvininkų bendrija ,,Mažoji Lietuva”, kurios aukščiausioji taryba – metinis susiėjimas arba Lietuvininkų Seimelis. Tarp susiėjimų veikia Bendrijos valdyba,
iš kurios narių renkamas valdybos pirmininkas. Nariais gali būti kraštiečiai ir jų prieteliai – mylėtojai, mokslo ir kultūros žmonės, miesto ir krašto naujakurių atstovai.  Bendrijos
artimiausi ryšiai – su kraštiečiais Čikagoje ir kituose svečių valstybių miestuose bei miesteliuose – Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje, Karaliaučiaus krašte.

Kairėje: Prie XVII a. pieštinio Klaipėdos krašto žemėlapio kopijos, kurį iš Berlyno  parvežė  mecenatas prof. Helmutas Arnašius. Kalbasi Eva-Milda Jankutė-Gerola,  Dainius
Elertas, Živilė Mačkutė, Vytautas A. Gocentas, kiti kraštiečiai... (Jurgio K. Gocento nuotr.); dešinėje: būrelis kraštiečių iš Klaipėdos, Vilniaus, Priekulės, Šilutės prie Drevernos ev.
liuteronų kapinaičių  (Vytauto A. Gocento nuotr.)

Parengė Vytautas Gocentas

pagalbininkų”, – pasakojo R. Gal va -
nauskienė.

Restauruojant istorinį dvarą, at -
kurtas autentiškas Paberžės dvaro
grindų parketas ir lubos parodų sa -
lėse, dvaro durys, langai ir malksnų
stogas, modernizuota muziejaus
ekspozicija, restauruotas 65 unikalių
žibalinių lempų rinkinys. Joms skir-
toje salėje pristatomas ir žibalinės
lempos išradėjas – 1863 m. sukilimo
rėmėjas Ignacijus Lukošievičius.

Lietuvių, anglų ir lenkų kal -
bomis parengtoje muziejaus ekspozi-
cijoje – autentiški čia gyvenusių
dvarininkų daiktai, to laiko baldai,
indai, Paberžės bažnyčioje išsaugoti
dvaro paveikslai ir knygos, sukilėlių
ginklai – durklai, kardai, savadarbiai
parakiniai šautuvai, revolveriai.

Ekspozicijoje istorinėse nuotrau -
kose galima pamatyti sukilėlių tipa -
žus, uniformas, išdidintas sukilimo
vaizdų projekcijas ant sienų, girdėti
įnirtingų kovų garsus, žvangančius
ginklus ir kovotojų riksmus.

Muziejaus gidai pasakoja ne tik
apie sukilimo priežastis, pradžią ir
eigą, bet ir žiaurias pasekmes, kai
susidorojusi su sukilimo vadais ir
dalyviais carinė valdžia masiškai
uždarinėjo katalikų bažnyčias ir
vienuolynus, mokyklas ir Vilniaus
universitetą, uždraudė lietuviškas

knygas ir raštą.
„Praėjus šimtui metų po 1863 m.

sukilimo, Paberžėje muziejų atidarė
kitas labai garsus kunigas – tėvas
Stanislovas Dobrovolskis, surinkęs
daugybę sakralinių vertybių – proce -
sinių žibintų, liturginių indų ir rūbų,
išsaugojęs ir kunigo A. Mackevi čiaus
mišiolą, Šilingo dvaro paveikslų, in -
dų. Paberžės bažnyčioje puikiai išsi-
laikę šimtamečiai legendinio Kėdai -
nių krašto dievdirbio Vinco Svirskio
kryžiai ir altoriai, medinės Kryžiaus
kelio stacijos”, – vardija R. Galva -
naus kienė.

Muziejaus vadovė dosniai dali-
jasi prisiminimais apie čia gyvenusį,
daug metų Dievui ir žmonėms tarna -
vusį tėvą Stanislovą. Muziejaus lan -
kytojai stabteli ir prie kunigo Stanis -
lovo, mirusio 2005 metų birželį, kapo
Paberžės bažnyčios šventoriuje.

1863 metų sukilimo muziejus
Paberžėje įtrauktas į Turizmo depar-
tamento rengiamo projekto „Didysis
žygis po Baltijos šalis” šių metų
maršrutą. Šeštą kartą Lietuvoje vyk-
stantis projektas iki pat rugsėjo mė -
nesio kviečia aplankyti dešimt iš -
skirtinių gamtos ir kultūros vietovių
bei dalyvauti aktyviausio turisto po
tris Baltijos šalis konkurse.

ELTA

Lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva" metinis susiėjimas 

Kėdainių rajone, Paberžėje, veikia unikalus 1863 metų sukilimo muzie jus. 
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LieTUVoS ir PaSaULio naUjienoS

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

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Lietuvos Respublikos ambasadoje
Washington birželio 21 d. įvyko atsisveikinimas su Latvijos ambasadoriumi Andrejs Pil-
degovics (trečias iš dešinės), kuris po tarnybos Washington tampa Latvijos Užsienio rei-
kalų ministro pavaduotoju politiniams reikalams. Nuotraukoje iš kairės: LR ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis su žmona Lina, Čekijos ambasadorius Petr Gandalovic,
Gruzijos ambasadorius Temuri Yakobashvili su žmona, JAV Valstybės departamento
Šiaurės ir Vidurio Europos vadovė Marie Yovanovich, Latvijos ambasadorius Andrejs
Pildegovics su žmona, Makedonijos ambasadorius Zoran Jolevski su žmona.                                                                                                   

LR ambasados JAV  nuotr.

Išrinktas naujas Egipto prezidentas 

,,WikiLeaks” įkūrėjas nenori būti išduotas JAV
UNESCO rūpinasi planuojamo dujų 
terminalo poveikiu Kuršių nerijai

Talinas (ELTA) – Estijos vyriau-
sybė davė nurodymą ištirti Rusijos
žvalgybos darbo būdus. Užsakymą at-
liks Baltijos centras Rusijai tirti. Ši
organizacija ir Švietimo ministerija
jau pasirašė atitinkamą sutartį. Pro-
jektas Estijos valdžiai atsieis 26,000
eurų.

Centro vadovas Vladimir Juškin
teigia, kad šis tyrimas nesusijęs su
skandalu dėl Aleksei Dressen (Esti-
jos specialiosios tarnybos darbuoto-
jo, suimto dėl ryšių su Rusijos federa-
line saugumo tarnyba). Anot jo, vy-
riausybės užsakymas bus atliktas

maždaug per metus.
Neseniai paskelbtoje savo atas-

kaitoje Saugumo policija (Estijos spe-
cialioji tarnyba) teigė, kad Rusijos
specialiosios tarnybos aktyvina žval-
gybinę veiklą respublikoje. Žinybos
duomenimis, rusų žvalgybininkus,
be kita ko, domina informacija apie
NATO, kuriai priklauso Estija.

2012 m. vasarį Talino oro uoste
buvo suimtas Saugumo policijos dar-
buotojas A. Dresen, ketinęs skristi į
Maskvą. Estijos pareigūnų duomeni-
mis, iš jo ir jo žmonos buvo paimtos
,,laikmenos su slapta informacija”. 

Smogikai mėgino užimti Prancūzijos 
urano šachtą Afrikoje

Vasaros studijos Lietuvoje priviliojo
užsienio studentų

Londonas (BNS) – ,,WikiLeaks”
įkūrėjas Julian Assange paprašė dip-
lomatinių garantijų, kad JAV jo ne-
teis už slaptų dokumentų paviešini-
mą, jei jis nuvyks į Švediją stoti prieš
teismą dėl kaltinimų seksualiniais
nusikaltimais.

Australas J. Assange sakė, kad
yra pasirengęs išvykti į Švediją, kur
yra kaltinamas seksualiniu užpuoli-
mu, bet bijo, kad Stokholmas gali jį
išduoti į JAV, kur jam gresia kaltini-
mai šnipinėjimu ir sąmokslu dėl
,,WikiLeaks” paviešintų slaptų doku-
mentų. 

,,WikiLeaks” įkūrėjas teigė, kad
daug kas priklauso nuo to, kokias ga-
rantijas gali suteikti Didžioji Brita-
nija, JAV ir Švedija. Jis sutiktų vykti

į Švediją, jei, pavyzdžiui, JAV užtik-
rintų, kad nutrauks didžiosios komi-
sijos tyrimą ir bet kokius tolesnius
,,WikiLeaks” veiklos tyrimus. Jis pri-
dūrė, kad ,,diplomatiniai įsipareigo-
jimai turi svorio”.

J. Assange jau savaitę gyvena
Ekvadoro ambasadoje Londone, kad
išvengtų ekstradicijos į Švediją. Jis
kritikavo Australijos ministrę pir-
mininkę Julia Gillard dėl Kanberos
reakcijos į jo bylą. ,,WikiLeaks” įkū-
rėjas teigia pasirinkęs Ekvadoro am-
basadą, nes Australija niekaip nesi-
stengia jam padėti. Australijos vy-
riausybė tai neigia ir tvirtina, kad
nelabai gali jam padėti, nes jis nepa-
žeidė jokių Australijos įstatymų ir
yra užsienyje.

Irake ketinama uždaryti ,,Amerikos balsą” ir BBC

Kairas (BNS) – Islamistas Mo-
hammed Mursi, birželio 24 d. pa-
skelbtas Egipto prezidento rinkimų
laimėtoju, pareiškė ketinąs stiprinti
savo šalies santykius su Iranu, kad
regione būtų užtikrinta strateginė
pusiausvyra.

Irano ir Egipto sanktykių stipri-
nimas ,,taps atsvaru spaudimui re-
gione, o tai yra mano programos da-
lis”, – sakė M. Mursi interviu Irano

naujienų agentūrai ,,Fars”, duotame
likus kelioms valandoms iki oficia-
laus balsavimo rezultatų paskelbimo.

Sunitų Egiptas ir šiitų Iranas yra
vienos didžiausių ir įtakingiausių
valstybių Artimuosiuose Rytuose.
Abiejų šalių diplomatiniai santykiai
buvo nutraukti praėjusio amžiaus
devintajame dešimtmetyje, po to, kai
Irane įvyko islamo revoliucija, o
Egiptas pripažino Izraelį.

Estija tirs Rusijos žvalgybos darbo būdus

Bagdadas (BNS) – Irako ryšių ir
žiniasklaidos komisija nusprendė už-
daryti šalyje 44 žiniasklaidos prie-
mones, kurios perduoda laidas be lei-
dimo arba kurių leidimo galiojimo
laikas jau baigėsi. Tarp žiniasklaidos
priemonių, kurioms iškilo uždarymo
grėsmė, – ,,Amerikos balsas”, BBC,
JAV finansuojama radijo stotis ,,Sa-
wa”, taip pat privatūs televizijos ka-
nalai ,,Sharqiya” ir ,,Baghdadia”.

Pasak komisijos atstovo, žinia-
sklaidos priemonių uždarymas ne-
susijęs nei su politika, nei su cenzū-
ra. ,,Komisija visoms šioms žinia-
sklaidos priemonėms išsiuntinėjo
laiškus, kuriuose įspėjama, kad jų
darbas bus nutrauktas dėl mokesčių
nemokėjimo”, – sakė jis. 

BBC pareiškė vedanti su Irako
valdžia derybas dėl savo leidimo pra-
tęsimo.

Paryžius (BNS) – Birželio 24 d.
Centrinės Afrikos Respublikoje gru-
pė smogikų mėgino užimti urano
šachtą. Užpuolikų taikinys buvo Ba-
kumos šachta, kurios operatorė yra
Prancūzijos branduolinė milžinė
bendrovė ,,Areva”.

Smogikams atkirtį davė vyriau-
sybės kariuomenė. Kariškių ir už-
puolikų skaičius nenurodomas. Įvy-
kio metu šachtoje dirbo apie 170 žmo-
nių. Negalutiniais duomenimis, au-
kų tarp kariškių ir civilių nėra. Įmo-
nei padaryta materialinės žalos, ku-
rios mastas dar nenustatytas. Smogi-

kai pagrobė daug maisto produktų,
taip pat kompiuterinės įrangos.
,,Areva” atstovai kol kas nekomen-
tuoja pranešimų apie mėginimą už-
imti šachtą.

Centrinės Afrikos Respublikoje
veikia kelios banditų grupės, norin-
čios kontroliuoti vieną ar kitą šalies
regioną. Kuri grupuotė mėgino už-
grobti Prancūzijos šachtą, kol kas ne-
žinoma.

Bakumos šachtos naudojimas
yra viena iš svarbiausių bendrovės
,,Areva” veiklos Afrikoje krypčių. Jo-
je ketinama išgauti 32 tonas urano. 

Vilnius (BNS) – UNESCO Pa-
saulio paveldo komitetas rūpinasi
planuojamo šalia Kuršių nerijos, ties
Kiaulės nugaros sala Kuršių mario-
se, planuojamo suskystintųjų dujų
terminalo poveikiu UNESCO saugo-
mai nerijai.

Kaip pranešė Lietuvos naciona-
linė UNESCO komisija, Sankt Peter-
burge vykstančioje UNESCO komite-
to 36 sesijoje turėtų būti priimti
sprendimai dėl Lietuvoje esančių Pa-
saulio paveldo vietovių – dėl Kuršių
nerijos išsaugojimo būklės ataskai-
tos, Vilniaus istorinio centro apsau-
gos zonų patikslinimo. Lietuva kartu
su Rusija įsipareigojo pateikti jung-
tinę atnaujintą Kuršių nerijos išsau-
gojimo būklės ataskaitą.

Kaip teigiama projekte, iki 2012
m. rugsėjo 1 d. Rusija turi pateikti
Pasaulio paveldo komitetui patvirti-
nimą dėl stabdomos Karaliaučiaus
srities ekonominės zonos plėtros.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į Lie-
tuvos teritorijoje, šalia Kuršių neri-
jos, Klaipėdoje, planuojamas suskys-
tintųjų dujų terminalo statybas. Pri-
pažįstama, kad būtina išnagrinėti ga-
limą poveikį vertybės išskirtinei vi-
suotinei vertei ir pateikti tai peržiū-
rėti Pasaulio paveldo centrui. Taip
pat, anot pranešimo, turi būti pateik-
tas Kuršių nerijos valdymo planas.
Sprendimo projektas dėl Kuršių neri-
jos išsaugojimo būklės ataskaitos
bus tvirtinimas birželio 27–28 d.

Vilnius (lrytas.lt) – Netrukus į
Vilnių atvyks daugiau nei šimtas ba-
kalauro ir magistrantūros studentų
iš viso pasaulio. ISM Vadybos ir eko-
nomikos universitete jie dalyvaus
dviejose vasaros studijų programose.
Jų metu gilins žinias Baltijos šalių
ekonomikos, verslo rinkodaros, vady-
bos srityse. 

„Šiemet pirmą kartą rengiame
mūsų atskirą užsieniečiams skirtą
vasaros studijų programą ‘ISM Sum-
mer University in the Baltics’. Ka-
dangi bendradarbiaujame su daugy-
be universitetų visame pasaulyje, su-
laukiame vis didesnio užsieniečių
studentų susidomėjimo mokymosi
galimybėmis Baltijos šalyse. Pas-
taraisiais metais sustiprinome ry-
šius su kai kuriais JAV universite-
tais, tad šiemet jau sulaukėme ir šios
šalies studentų. Jie sudarys trečdalį
mūsų vasaros studijų programos da-
lyvių”, – teigia Vadybos ir ekonomi-
kos universiteto studijų dekanė prof.
Viltė Auruškevičienė. 

ISM vasaros studijų programa
užsienio studentams prasidės liepos
pradžioje ir truks dvi savaites. Jie da-
lyvaus paskaitose apie tarptautinį

verslą, politinę ekonomiką, tarptau-
tinių projektų valdymą ir rinkodarą,
Baltijos šalių verslo plėtrą bei finan-
sus. Pasak ISM studijų dekanės, at-
vykstantys studentai ypač domėjosi
tarptautinio verslo rinkodaros ir pro-
jektų valdymo studijomis. Studentai
taip pat aplankys Lietuvos įmones,
jiems bus surengta ir pažintinė ke-
lionė į Lietuvos pajūrį, Palangą, pri-
statyti Lietuvos kultūriniai pamink-
lai. ISM programos dalyviams taip
pat ketina organizuoti kelionę į bend-
rovės „Skype” būstinę Taline, Estijoje.

Kiti atvykstantys studentai iš už-
sienio dalyvaus kasmetinėje trijų
Baltijos šalių verslo universitetų ren-
giamoje Baltijos vasaros mokykloje.
Šią ketvirtą kartą vyksiančią vasa-
ros stovyklą užsieniečiams drauge
organizuoja ISM Vadybos ir ekono-
mikos universitetas, Stokholmo
aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje
(SSE Riga ) ir Talino ekonomikos ir
verslo administravimo mokykla
(Talinn School of  Economics and Bu-
siness Management). Šiemet „Baltic
Summer School” sulauks 68 studentų
iš užsienio – tai dvigubai daugiau nei
pernai.



Šiemet vietoj XII eilinio laiko
sekmadienio švenčiamas šv.
Jono Krikštytojo gimimas. Tai

šventė, kurios ištakas randame jau
IV a. Kodėl ji minima birželio 24-ąją?
Apreikšdamas Marijai apie Kristaus
gimimą, angelas sako, jog jos gimi-
naitė Elzbieta laukiasi jau šeštą mė-
nesį. Taigi Krikštytojas turėjo gimti
šešis mėnesius anksčiau nei Jėzus;
tokiu būdu išlaikoma chronologija
(24-ąją, veikiau birželio 25-ąją, nusta-
tyta pagal senovinius skaičiavimus,
apskaičiuota ne pagal dienas, bet
pagal kalendas, senovės romėnų pir-
mąsias mėnesio dienas, Idi ir None).
Taigi šios datos turi liturginę ir sim-
bolinę, o ne istorinę reikšmę. Neži-
nome nei tikslios Jėzaus gimimo die-
nos, nei metų, taigi, nežinome nei Jo-
no Krikštytojo. Tačiau ką tai keičia?
Tikėjimo kelyje svarbus pats gimimo
faktas: kad gimė, o ne kada gimė.

Kultas greitai išplito, ir Jonas
Krikštytojas tapo šventuoju, kurio
garbei dedikuota daugiausia pasau-
lio bažnyčių. Dvidešimt trys popie-
žiai priėmė jo vardą. Popiežiui Jonui
XXIII priskiriama frazė, kurią ket-
virtoji Evangelija sako apie Krikšty-
toją: „Buvo žmogus, siųstas Dievo, ir
jo vardas buvo Jonas.” Nedaugelis
žino, kad septynių natų pavadinimai
(Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) taip pat
susiję su Jonu Krikštytoju – tai li-
turginio himno, sukurto Jono Krikš-
tytojo garbei, pirmi pirmo posmelio
septynių eilučių skiemenys.

Evangelijos ištrauka kalba apie
Jono vardo parinkimą. Tačiau svar-
bu įsiklausyti ir į skaitinių bei psal-
mės žodžius. Pirmajame skaitinyje,
ištraukoje iš Izaijo knygos, sakoma:
„Mane Viešpats pašaukė dar negi-
musį, – dar motinos įsčiose tebesantį,
jis ištarė manąjį vardą. Jis padarė iš
manęs aštrų kalaviją, paslėpė mane
savo rankos šešėlyje. Jis padarė ma-
ne aštria strėle ir įdėjo į savąją strė-
linę” (Iz 49, 1–2). Atliepiamoji psalmė
atitaria minčiai, kad Dievas mus pa-
žinojo dar negimusius: „Juk tu mano
širdį sukūrei, užmezgei mane moti-
nos įsčiose. Tavo akys matė mane dar
negimusį” (Ps 139, 13. 16).

Taigi pagal Bibliją asmuo – tas,
kurį pažįsta Dievas dar negimusį,
kurį Jis kviečia vardu, kurį jo akys
mato dar „besiformuojantį” motinos
įsčiose. Tuo tarpu dabar neretai su-
tinkame abortų šalininkų nuomonę,
kad kūdikis įgyja asmens orumą tik
kai jam jį pripažįsta žmonių valdžia.

Mokslas sako, kad embriono kis-
me užkoduota visa žmogaus ateitis,
pramatyta iki mažiausios detalės;

tikėjimas prideda, kad tai nėra vien
nesąmoninga gamtos dėlionė, tačiau
– Kūrėjo meilės planas. Jono Krikš-
tytojo misija numatyta dar jam negi-
mus: „O tu, vaikeli, būsi vadinamas
Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi
pirma Viešpaties jam kelio nuties-
ti...”

Bažnyčia mano, kad Jonas Krikš-
tytojas buvo pašventintas jau moti-
nos įsčiose akistatoje su Kristumi;
todėl švenčiama jo gimimo šventė.
Tai suteikia mums progą paliesti
jautrų klausimą, tapusį šiandien itin
aktualiu, kai milijonai kūdikių mirš-
ta nepakrikštyti, didelė jų dalis – dėl
gąsdinančiai paplitusių abortų. Ką
apie juos pasakyti? Ar ir jie tam tik-
ru būdu pašventinti motinos įsčiose?
Ar jie bus išganyti?

Mano atsakymas be dvejonių:
žinoma, kad jie bus išganyti. Prisi-
kėlęs Jėzus sako apie juos: „Leiskite
mažutėliams ateiti pas mane.” Vidu-
ramžiais buvo išplitusi nuomonė,
kad nekrikštyti kūdikiai pateks į
Limbą, tarpinę vietą, kur nėra kan-
čios, tačiau Dievas ten neregimas.
Tačiau šios minties Bažnyčia niekuo-
met nepatvirtino kaip tikėjimo tie-
sos. Tai buvo hipotezė, kurios, vys-
tantis žmonių sąmonei ir giliau
pažįstant Raštus, atsisakoma. Tarp-
tautinė Teologijos komisija, vei-
kianti prie Tikėjimo doktrinos kon-
gregacijos, paskelbė dokumentą, pa-
tvirtinantį tą patį.

Kokios priežastys paskatino Baž-
nyčią priimti šią išvadą? Jėzus įstei-
gė sakramentus kaip išganymo pa-
galbininkus. Jie reikalingi, o tas, ku-
ris galėdamas juos gauti, jų atsisako
ar nepaiso, kelia pavojų savo amži-
nam išganymui. Tačiau Dievas nėra
prisirišęs prie šių įrankių. Jis gali
išganyti mus ir ypatingais būdais,
kai žmogus ne dėl savo kaltės nebuvo
pakrikštytas. Ką liudija šventi nekal-
tieji vaikeliai, mirę nepakrikštyti.
Bažnyčia visuomet pripažino krikšto
troškimo galimybę ir krikšto krauju,
taigi daugelis šių vaikelių buvo pa-
krikštyti krauju, nors ir kitoniškai...

Netikiu, kad Bažnyčios išaiškini-
mas padrąsintų abortus. Jei taip nu-
tiktų, būtų tragiška, ir mums išties
reikėtų susirūpinti ne dėl nepakrikš-
tytų vaikelių, bet dėl pakrikštytų
tėvų. Tai būtų pasityčiojimas. Tačiau
toks aiškinimas veikiau turėtų su-
stiprinti tikinčiuosius, sukrėstus
žiaurumų, kuriuos šiandien patiria
daugybė vaikų.

Grįžkime prie Jono Krikštytojo
ir jo gimimo šventės. Pranešdamas
Zacharijui apie sūnaus gimimą ange-
las jam tarė: „Nebijok, Zacharijau,
tavo prašymas išklausytas. Tavo
žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o
tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugs-
mas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis
jo gimimu” (Lk 1, 13–14). Iš tikrųjų
daugelis nudžiugo dėl jo gimimo, jei
praėjus dvidešimčiai amžių dar kal-
bame apie šį vaiką.

Remdamasis šiais žodžiais no-
rėčiau pasveikinti visas mamas bei
tėčius, kurie kaip Elzbieta ir Zacha-
rijas gyvena kūdikio gimimo lauki-
mu: ir jums bus didelis džiaugsmas
bei paguoda kūdikis, patikėtas jums
Dievo, ir džiugins jis jus visą gyveni-
mą.

Parengė Dalia Žemaitytė 
Bernardinai.lt
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Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Jis vadinsis Jonas

ŠVenTaDieniS

RANIERO CANTALAMESSA,
OFM CAP.

Apsilankykite 
,,Draugo” internetinėje svetainėje

www.draugas.org

Atkelta iš 5 psl.

Padėka mokytojams ir
talkininkams

Ilgametė LB ,,Spindulio” vadovė
Danguolė Razutytė-Varnienė padėko-
jo visiems svečiams už atsilankymą
ir pagyrė vadovus už šių metų sunkų
darbą, kiekvienam įteikdama po gra -
žią saulėgrąžą. Buvo džiugu ma ty ti,
kad kiekvienos grupės prity ręs va do -
vas, užaugęs šokdamas Onos Razutie -
nės laikais, dabar augina ir šokdina
savo atžalyną. Varnienė atskirai įver -
tino Liną Polikaitį, kuris vadovauja
suaugusiųjų rateliui ir padeda ko or -
dinuoti visą ,,Spindulio” veiklą, yra
jos dešinioji ranka. Pabrėžė, kad visa
mokytojų/vadovų komanda yra  ne-
pamainoma, daug prisidėjusi prie
XIII Tautinių šokių šventės, vykusios
2008 m. Los Angeles, ruošos! 

Šiuo metu jaunių rateliui (18 šo-
kėjų) vadovauja Regina Polikaitienė,
24 vaikų rate liui – Rita Če ka naus-
kaitė Žukienė. Ilgametė ,,Spindulio”
bendradarbė, pagyvenusiųjų gru pės
vadovė Danutė Augutė Scola suge -
bėjo šokiu sudominti ne tik savo
draugus, Lietuvos vyčius, bet ir savo
amerikietį vyrą John, kuris jau daug
metų remia ir nuoširdžiai padeda
,,Spinduliui”. Mokytoja Daina Že-
mai tai tytė, užaugusi ,,Spindulio”
greto se, su didele meile ir patirtimi
pavyz dingai moko savo studentus.
Vado vams šiemet padėjo ir šio an-
samblio  ištikimi seniūnai. Advoka-
tas Auris Jarašūnas visuomet padeda
,,Spindu liui” susidoroti  su  įvairiau-
siais iššū kiais – net ir teisiniais!
Būsimas mo kytojas Valdas Varnas
padėjo pasi ruoš ti vaikų grupei ir stu-
dentams. Stu dentų šokėjai Gytis Jo-
ga su And re ja Dabšytė pirmąkart
prisijungė kaip mokytojų padėjėjai.
Gilią padėką reiškiame ir Sigitai Ba-
rysienei, kuri vis randa lai ko padėti
,,Spinduliui” ir toliau tęsdama chore-
ografės darbą su naujais ,,Retro” šo-
kėjais. Kadaise, prieš 20 metų, ,,Spin-
dulys” dažnai važiuodavo  į Phoenix,

AZ, atlikti programas, o dabar ,,Sau-
lės” šokėjai nustebino mus, gražiai
prisidėdami prie mūsų programos.
Ačiū visiems!

Gražinos Sirutienės dovana 
šokėjams

Varnienė pakvietė savo draugę ir
bendradarbę, Šv. Kazimiero lituanis -
tinės  šeštadieninės mokyklos vedėją
Marytę Newsom pranešti, kad kiek -
vie nam ,,spinduliu kui”, važiuojan-
čiam į šokių šventę, skiriama dosni
piniginė dovana iš Gra žutės Sirutie-
nės fondo. Pinigai skiriami padėti
padengti kelionės iš laidas. Po šios
šventės nuoširdaus rė mėjo Albino
Markevičiaus dėka tas pats Fondas
paskyrė paramą ir LB ,,Spindulio”
vyresniems šokėjams ir jų mokyto-
jams! Tokios malonios fi nan sinės
staigmenos padeda įgyven din ti to-
limesnius planus ir skatina norą to-
liau šokti, garsinant Lietuvos vardą
per visą pasaulį. Šokių šventės pa -
deda visiems, dideliems ir ma žiems,
prisijungti prie vieno didelio lietuvy-
bės rato, išlaikyti degančius tau tinių
tradicijų žiburius, uždegti tėvynės
meilę jaunimo, gyvenančio toli nuo
tėvynės, širdyje.

Šventei baigiantis, ,,Spindulys”
pa dėkojo visiems didesniems rėmė-
jams: mūsų parapijos klebonui kun.
Tomui Karanauskui, Tautinių namų
valdybai, Vitaliui Lembertui, Jani-
nai Čekanauskienei, Birutietėms,
Mikuc kių šeimai ir kitiems. Aukos
padės iš laikyti ,,Spindulio” archyvą –
šįmet ga lėjome perrašyti 1977 m. įra-
šytą ,,Spin dulio” dainų plokštelę į CD
formatą, kad ją galėtume palikti  savo
atei nančioms  kartoms. 

Pasibaigė graži ir smagi popietė
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos
salėje. Dabar visi skubame vykti  į
va  saros keliones, iš kurių viena tik -
rai atves į XIV Lietuvių tautinių šo -
kių šventę Bostone š. m. liepos 1 die -
ną. Iki pasimatymo!  

Atkelta iš 4 psl.    prisimintas Lietu-
vos prozinin kas, dramaturgas, poe-
tas, žurnalistas ir publicistas a. a. Vy-
tautas Alantas. LR garbės konsulas
Detroit Algis Zaparackas apibūdino
Alanto nueitą gyvenimo kelią ir nu-
veiktus darbus Lietuvoje bei JAV. 

Vytau tas Benjaminas Jakševi-
čius (vėliau Alantas) gimė 1902 m.
birželio 18 d. Sidabrave, Naujamies-
čio valsčiuje. Mokėsi Sidabrave ir Še-
duvoje, vėliau – Šiaulių gimnazijoje.
1923–1924 m. studijavo Lietuvos uni-
versitete Humanitarinių  mokslų
fakultete, po to mokytojavo Plungės
gimnazijoje. 1925–1929 m. studijavo
Monpelje universitete (Prancūzijoje).
Vienu metu buvo laikraščio „Lietu -
vos aidas” vyr. redaktorius. Nuo 1919
m. buvo Lietuvos kariuomenės sava-
noris, vėliau dalyvavo ateitininkų
veikloje. Alantas buvo laikomas vie -
nu žymiausiu tautininkų kultūrinės
politikos ideologu. 1944 m. pasitrau-
kė į Vokietiją, o 1949  m. – į JAV.  Įsi-
kūrė Detroit, MI, paprastu darbinin-

ku įsidarbino automobilių gamyklo-
je „Ford” ir ten dirbo 19 metų iki pat
pensijos.    

Po darbo nakti mis daug rašyda-
vo. Nuo 1967–1971 m. Alantas buvo
lietuvių žurnalistų draugijos pirmi -
ninkas. Mirė 1990 m., palaidotas Det -
roit, MI. 1992 m. birželio 12 d. perlai-
dotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.  

Zita Skučienė buvo pakviesta
paskaityti Alanto parašytą eilėraštį
apie Romą Kalantą. Prie scenos, ant
stalo, buvo padėtos a. a. Vy tauto
Alanto nuotrauka ir kelios jo parašy-
tos knygos: „Pragaro prošvaistės,”
(1951); „Vanagaitis – Antanas Vana-
gaitis – jo gyvenimas ir veikla”
(1954); ,,Tarp dviejų gy ve nimų”
(1960); „Nemunas teka per Atlantą”
(1970); „Šventaragis” (1972); „Amži-
nasis lietuvis #84 ir #85” (1972);
„Romas Kalanta” (1976) ir „9 Dramos
veikalai”.

Džiaugiamės, kad savo tėvelio
pagerbime dalyvavo a. a. Alanto sū -
nus Ginas Alantas.

Šv. Antano parapijos naujienos

LB ,,Spindulys” šventei pasiruošęs!
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELbIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS
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Pabrėžiu, kad jokios politinės
gru pės neturi daryti įtakos šiam tyri -
mui, o visus surinktus duomenis  ir
išvadas būtina  viešai  paskelbti.

Šiomis dienomis tariuosi ir dėl
kan  didatų į laisvas dviejų patarėjų
vie tas. Aišku, jau susidūriau su kai
ku rių partijų mėginimais  prastumti
savus žmones.

2006 metai kovo 10 diena, Vil -
nius. Slegianti dvasinė būsena. Gai-
la abiejų patarėjų, gerai neapgalvo-
jusių savo žingsnių ir nukentėjusių.
Tur niš kių skandalo aidai  jau pasie-
kė ir tarptautinę žiniasklaidą, o nei
Seimo pirmininkas A. Paulauskas,
nei prem jeras A. Brazauskas neparo-
dė jokio noro  aptarti  šią problemą.
Lyg nieko nebūtų įvykę.

Bet darbas sustoti negali. Išsik -
vie čiau  finansų   ministrą Zigmantą
Bal čytį. Kalbėjomės apie Lietuvos ga -
limy bes  įsivesti eurą  nuo kitų metų
pradžios. Vos prieš pusmetį atrodė,
kad  tam nėra  jokių kliūčių, o šian-
dien  padėtis  jau kitokia. Pasikal bė -
jęs su finansų ministru, euro įvedi-
mo ga limybes  kitąmet vertinu maž-
daug 50 procentų. Koją gali pakišti
auganti  in fliacija. Tuomet  planus
įsivesti eu rą tektų nukelti į 2008–2010
metus. Me tų viduryje paaiškės, ar
mūsų pla nai realūs.

Poryt skrendu į Kijevą. JAV Vals   -
ty bės departamentas paprašė  ma nęs
susitikti su prezidentu Viktoru Juš -
čenka ir pasikalbėti apie Rusijos ir
Uk  rainos dujų sandorį. Vakarams tai
kvepia korupcija.

2006 metų kovo 16 diena, Vil -
nius. Neseniai įsukto vadinamojo
Turniškių kotedžų skandalo auko-
mis tapo du mano patarėjai, nors esu
įsitikinęs, kad jie padarė vienintelę
klai dą – nepagalvojo, kaip šių būstų
įsigijimas, nors ir nepažeidžiant įsta -
ty mų, bus vertinamas politiniu po -
žiūriu.

Dabar mano štabe vėl jaučiama
įtampa. Net aš turiu apdairiai kalbėti
per pasitarimus, nes auga nepasiti -
kė jimas vienu mano patarėju – jau-
nu, energingu, neabejotinai talentin-
gu žmogumi, bet... Darių Gudelį per-
nai siunčiau į specialius kursus Har-
var do universitete, tikėjausi, kad tai
duos naudos Lietuvai, išaugs puikus
politikos profesionalas. Deja, jaunas
vyras, gal galvodamas apie karjerą,
atrodo, neatsispiria abejotinam poli-
tikavimui. Juo ima nepasitikėti ben-
dradarbiai.

Šiandien pas mane atėjo būrelis
patarėjų ir pasisiūlė pasitraukti iš
pareigų, kad galėčiau pertvarkyti
savo štabą, nes esą susidariusiomis
sąlygomis jau neįmanoma normaliai
dirbti. Mat D. Gudelis žaidžia politi -
nius žaidimus, mums už nugarų susi-
tikinėja Seime su kai kuriais politi -
niais veikėjais. Prisipažinsiu, aš tai
taip pat jaučiau. Nuraminau juos,
paprašiau ramiai toliau dirbti ir pa -
sa kiau, kad ir pats svarstau apie
štabo pakeitimus. Kalbuosi su arti-
mais žmonėmis apie galimas naujas
svarbiausių patarėjų kandidatūras.

Seime ir toliau skleidžiami gan -
dai, kad aš galiu atsistatydinti. Tiems
ponams pasakyčiau: „Nesulauksite,
nepašalinsite manęs net jėga!”

2006 metų kovo 19 diena, sek-

madienis, Vilnius. Šiandien devin-
tą ryto į svečius atvyko Vytautas
Lands bergis. Maždaug valandą šne-
kučiavo mės apie politinę padėtį šaly-
je. Bet supratau, kad svarbiausias
svečio tiks las – įtikinti mane, kad ne-
tu rė čiau dalyvauti kitą savaitę Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto
rengiamoje konferencijoje „ES ir
Rusija”. Vy tautas Landsbergis įsiti-
kinęs, kad tai pataikavimas rusams
ir net Lietuvos interesų išdavystė.
Esą užuot diskutavę su rusais, kaip
plėtoti ES ir Rusijos bendradarbia-
vimą, turėtume iš jų reikalauti atly-
ginti sovietinės okupacijos žalą.

Atsakiau, kad dabar dar visiškai
nerealu tikėtis, jog Rusija bent leistų -
si į diskusijas šiuo klausimu. Tik
įtemptume santykius, o ir taip prob-
lemų su jais per akis – ir dėl per-
traukto naftos tiekimo naftotiekiu
„Druž ba”, ir dėl gamtinių dujų.
Aiškiai ne pa sakiau V. Landsbergiui,
ar vyksiu į konferenciją, nors žinau,
kaip pasielgsiu.

Pavakare apsilankė Romas Saka -
dolskis. Esame pažįstami jau ne vie -
ną dešimtmetį, vertinu jo ilgametę
la bai profesionalaus „Amerikos bal-
so” žurnalisto patirtį. Jis jau antri
metai gyvena Lietuvoje.

Man Prezidentūroje praverstų jo
patirtis. Pasiūliau pasvarstyti, ar ne -
norėtų padirbėti mano patarėjų šta -
be. Pakalbėjus kelias valandas, su -
pra  tau, kad mūsų požiūriai ne vienu
klausimu skiriasi. Atrodo, jam įtaką
daro kai kurie asmenys. Tačiau aš
nebijau išklausyti ir skirtingų nuo -
mo nių. Galėtume bendradarbiauti,
jei jis sutiktų tapti man patarėju vi -
suomeniniais pagrindais. Galuti nai
tai aptarsime vasarai baigiantis.

Nerimsta prieš kelias dienas
spau dos sukeltas ažiotažas, kad Artū -
ras Paulauskas ir Viktoras Uspaski -
chas tariasi dėl sąmokslo prieš Algir -
dą Brazauską ir mane.

2006 metų kovo 23 diena, Vil -
nius. Priėmiau Rusijos prezidento
Vladimiro Putino specialųjį atstovą
santykiams su Europos Sąjunga Ser -
gejų Jastržembskį, atvykusį į Vil niu -
je, „Reval Lietuva” viešbutyje, su -
reng  tą konferenciją „ES ir Rusija”.

Konferencijoje pasakiau atidary-
mo kalbą gausiai tarptautinei audi-
torijai. Pabrėžiau, kad Lietuva siekia
palaikyti draugiškus santykius su
Rusija, bet mums sunku suprasti,
kodėl Maskva atkakliai atsisako pri-
pažinti Sovietų Sąjungos okupacijos
padarytą žalą Baltijos šalims, tuo tar -
pu lankydamasis Prahoje ir Buda peš -
te prezidentas V. Putinas pasmerkė
sovietinio režimo nusikalti mus. Pa -
sa kiau, kad mums okupacijos žalos
atlyginimas turi ne tik finan sinę, bet
ir moralinę prasmę.

Grįžus į Prezidentūrą, skambino
konferencijos dalyviai ir dėkojo, kad
savo kalba suteikiau aiškią kryptį to -
lesnėms diskusijoms. Net V. Lands -
bergis faksu atsiuntė trumpą žinutę:
„Prezidente, Ačiū. Vytautas.” O va -
kar iš Briuselio atėjo jo laiškas, ku -
 ria  me esu kone keikiamas, kad drį-
sau vykti į konferencijos atidarymo
sesiją, ir tai vadinama tautos išdavi-
mu!                                  Bus daugiau.

JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
ninkė Marija Remienė Gedulo ir Vil -
ties dienai paminėti surengė įspū -
dingą minėjimą. Šventė prasidėjo Šv.
Antano bažnyčioje šv. Mišiomis.
Gausus šaulių būrys su vėliavomis
pakiliai įžygiavo į bažnyčią prie alto-
riaus. Šv. Mišias atnašavo kun. dr.
Kęstutis Trimakas. Jaudinantis ku -
ni go pamokslas, įspūdingai choro at -
lie kamos giesmės palietė visų širdis. 

Po Mišių parapijos kavinėje su -
sirinkusiems dalyviams labai nuo -
širdžiai ir įspūdingai kalbėjo Povilas
Vaičekauskas. Jis pasakojo apie 1941
metų birželio 14 dienos pradėtą vyk -
dyti Lietuvoje sovietų terorą: žmonių
tremtį į gulagus Sibire, kankinimus

kalėjimuose ir smurtą. Nuo 1941 iki
1952 metų buvo ištremta 132,000 žmo -
nių, o siaubingomis sąlygomis žuvo
apie 28,000. Povilas Vaičekauskas,
pats nuėjęs šį golgotos kelią, labai de -
taliai apžvelgė tragiškus lietuvių tau-
tos išgyvenimus sovietų okupacijos
metais.

Pagarba ir nuoširdus ačiū prane -
šėjui ir šventės organizatoriams.

ALDONA BIKULČIENĖ

Cicero,�IL

Įspūdingas minėjimas

SIūLO DARbą

Pastoviam darbui reikalingas
patyręs�darbininkas,�prižiūrėti
daugiabutį�namą.�Privalo�turėti
savo�įrankius�ir�automobilį.�
Tel.�708-699-9062,�Vytas.
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Dr.�Gaška:�„Punskiečiai�verti�studijų�
lietuviškiausiame�universitete”

Birželio 19 d., antradienį, Vytau -
to Didžiojo universiteto diplo-
mai bu vo įteikti mecenatų dr.

Aldonos Gaš kienės ir dr. Remigijaus
Gaškos rem tiems stipendiatams, šie-
met pabaigusiems studijas.

Jau dešimtmetį nuo 2002 m. VDU
Atkuriamojo Senato nariai A. ir R.
Gaškos kasmet skiria ypatingą do va-
ną savo globotiniams, Punsko Kovo
11-osios licėjaus abiturientams: su-
tei kia galimybę studijuoti VDU ir
kiek vieną mėnesį jiems skiria nus-
tatyto dydžio stipendiją. Šie atrinkti
gerai besimokantys punskiečiai pasi-
vadino „Laimės dobilo vaikais”: jie
jau čia si nepaprastai laimingi galin-
tys studijuoti lietuviškame univer-
sitete, puoselėjančiame tautiškumą.
Stipen dijos skiriamos pagal 2001 m.
pasira šytą susitarimą tarp VDU, Gaš-
kų, Punsko Kovo 11-osios licėjaus ir

Pa saulio Lietuvių Bendruomenės
atsto vybės Lietuvoje.

Punsko miestelis yra Lenkijoje,
visai šalia sienos su Lietuva, o trys
ketvirtadaliai jo gyventojų – lie tu -
viai. Stipendijas įsteigusių mecenatų
teigimu, licėjų baigusiems abiturien-
tams paramą jie teikia siekdami pri -
sidėti prie šios vietovės lietuviškumo
išsaugojimo. Toks užmojis jau davė
vaisių: Gaškas nuolat pasiekia jaudi-
nantys padėkos laiškai, liudijantys
apie sėkmingai su siklosčiusius iš
Punsko kilusių lie tuvių gyvenimus.
„Nuoširdžiai ta ria me ‘Ačiū’ už jūsų
begalinį norą sėti mumyse mokslo
sėklas ir už tai, kad padėjote jas dai-
ginti visus ketverius stu dijų metus.
Šiandien mes galime jais didžiuotis,
nes tai – pirmoji mūsų derlinga ru-
giapjūtė, kuria labai džiaugiamės”, –
šiltame laiške rašė jau aštuntosios
mecenatų paremtos ba ka laurų laidos
absolventai. 

Iš viso Gaškos jau parėmė net 42
VDU bakalauro studijas baigusius
Punsko lietuvius; 20 iš jų čia įgijo ir
magistro laipsnius. Kiti mecenatų
paramą gavę studentai šiuo metu
VDU dar tęsia studijas pirmos ir ant -
ros pakopos programose. Pen kioms
punskietėms bakalauro laipsniai bu -
vo suteikti šiemet: 2012 m. studijas
baigė Informatikos fakulteto Mate -
matikos programos studentė Anna
Ewa Lutynska (su pagyrimu), Huma -

nitarinių mokslų fakulteto Lietuvių
filologijos programos studentės Jur -
gita Stankowska ir Wioleta Anna
Szydlowska, anglų filologijos studen-
tė Lidia Žukowska bei Politikos mok-
slų ir diplomatijos fakulteto Viešo-
jo administravimo studentė Alicja
Szyd lowska.

• • •
Birželio 19 d. iškilmingoje šven-

tėje diplomai buvo įteikti ne tik šie -
met studijas baigusiems Gaškų
globotiniams, bet ir VDU Muzikos
akade mijos absolventams. Renginyje
kalbą susirinkusiesiems sakęs VDU
rektorius prof. Zigmas Lydeka pa-
sveikino gausią mantijomis pasida-
binusių dip lomantų minią. „Gyve-
nime žinios būtų nieko vertos, jei
greta jų nepuoselėtume žmogiškumo,
sąžiningumo ir kitų vertybių, kurios
suteikia prasmę mūsų dalykinei, pro-
fesinei veiklai. Tad tęsdami gražią

gyvenimo kelionę ir toliau nepa-
mirškite šių mokslo bei dorovės švy-
turių”, – absolventams linkėjo rekto-
rius.

Šventėje žodį tarė ir Lietuvos
Respublikos prezidentas, VDU Tary -
bos pirmininkas Valdas Adamkus.
„Šia diena nesibaigia Jūsų įsiparei -
gojimai sau ir kitiems. Ant jūsų pe-
čių gula įsipareigojimai už visos Lie-
tu vos ateitį: tai įsipareigojimai,
reikš mingi jau tūkstantį metų skai-
čiuojančiai valstybės istorijai”, – sa-
kė jis. Naujuosius alumnus šiltai
išlydėjo ir Švietimo ir mokslo minis-
terijos kancleris Dainius Numgau-
dis: „Šiandien Jums viskas tik prasi-
deda – tad te būnie viskas ir visuomet
Jums pui ku!”

Iškilmėse dalyvavęs ir džiugia
proga buvusius stipendiatus pa svei -
kinęs dr. Remigijus Gaška sutiko
trumpai pasikalbėti apie Punsko lie -
tuvių išskirtinį tautiškumą, išsilavi-
nusių žmonių grąžinimą gimtinei ir
sektinus pavyzdžius.

– Kaip atradote Punsko kraštą
ir jo žmones – galbūt bendradar-
biavote dar prieš įsteigdami sti -
pendijas?

– Apkeliavome visą Lietuvą, ta -
čiau tautos tikrąją dvasią atradome
Punske. Čia žmonės gyvena taip,
kaip gyvendavo mūsų tėvai ir sene-

MARTYNAS GEDVILA liai: gra žūs ūkiai, darželiai, sutvar-
kyti sodai, skamba lietuviškos dai-
nos...  Su šiais lietuviais netrukome
rasti bendrą kalbą. 

– Kas paskatino bendradar-
biavimą su VDU – tikriausiai pas -
tebėjote bendrumus tarp Punsko
licėjuje ir Universitete skatinamo
tautiškumo, lietuviškumo?

– Mano asmenine nuomone, VDU
yra lietuviškiausias šalies univer-
sitetas – būtent toks, kokiame nusi-
pelno studijuoti Punsko licėjaus lie-
tuvaičiai. Labai džiaugiamės, kad ky-
la universiteto populiarumas – jis
kils ir toliau, nes tai išties puikiai
tautiš kumą skatinanti aukštoji mo-
kykla.

– Jūsų nuomone, kokie di -
džiausi pavojai šiandien kyla tau-
tiš kumui? Kodėl būtent dabar jį
rei kia ypač branginti?

– Lietuvai pavojus kilo ir kyla
visais laikais. Kiek okupacijų jai jau
teko ištverti: šalį buvo užėmę švedai,
prancūzai, rusai, lenkai, vokiečiai...
Ir kiekvieną kartą pasiimdavo, at -
kirp davo dalelę mūsų. Rusams oku-
pavus Lietuvą, žmonės buvo tremia-
mi į Sibirą, tai buvo intelektualai,
patriotai, mokytojai... Vokiečiai taip
pat mus skriaudė: daugybė Lietuvos
žydų buvo išvežta į koncentracijos sto-
vyklas. Kiti, norėdami išvengti Stali-
no represijų, pasitraukė į Va karus.

Tas pats tęsiasi ir dabar – paplito
frazė „protų nutekėjimas”, tai yra, iš -
silavinusių žmonių emigracija. Ta -
čiau mes su žmona sakome, kad atėjo
metas „protų atitekėjimui” į Lietuvą:
todėl ir kviečiamės lietuvius iš sve-
tur, iš Punsko, studijuoti čia. Didelė
jų dalis čia pasilieka ir pabaigę sti -
pendijomis remiamas studijas. Štai
puikus pavyzdys: punskietė Irena
Markevičiūtė VDU pasirinko mate-
matikos srities doktorantūros studi-
jas. Buvo jau daugybė atvejų, kai mū-
sų stipendiatai, kuriems padėjome
ženg ti pirmuosius savarankiškus žings-
 nius, po studijų įsitvirtina šalyje. 

Šiems žmonėms svetima sovieti-
nė galvosena, jie dori, nepaperkami.
Tokios asmenybės Lietuvos valdžio-
je, Seime būtų lyg deimantas šalies
politiniame gyvenime. 

– Tikriausiai užsienyje taip

pat siūlomos panašaus pobūdžio
sti pendijos? Ar teko girdėti apie
kitų šalių bandymus kovoti su
grėsmėmis tautiškumui?

– Esu girdėjęs, kad Trakų krašto
totoriams turkai kasmet skiria dvi
stipendijas studijoms Turkijoje... Ki -
tas itin ryškus pavyzdys – Izraelis, į
kurį kiekvienais metais studijuoti at -
vyksta daugybė JAV studentų. Tokių
atvejų visame pasaulyje yra labai
daug. Lietuvoje trūksta didesnio rū -
pinimosi šia sritimi, iki šiol sudaro-
ma per mažai galimybių mūsų išei-
viams studijuoti čia, gimtinėje, nes-
varbu kur jie gyventų – Vokietijoje,
D. Britanijoje, Airijoje, JAV, Kanado-
je, Australijoje ar kitur.  

– Kaip manote, kodėl Punsko
lietuviai tokie atsidavę lietuviškai
kultūrai – galbūt kartais net la -
biau, nei gyvenantieji kitoje sie-
nos pusėje?

– Šie žmonės išvengė komunis-
tinio režimo priespaudos, jiems ne-
buvo primestas sovietinis mąstymas.
Punsko lietuviai vadovaujasi nuo
Antano Smetonos laikų išlikusiu po -
žiūriu: dirbama tautos vardan, rū -
pinamasi jos gerove, puoselėjama
kalba... Lietuvoje mes išrenkame
žmo nes į Seimą ir pirmiausia klau -
siame: „Kokia iš to nauda man?”
Punskiečiai, priešingai, yra nesa-
vanaudiški, geraširdžiai žmonės, su
jais malonu bendrauti, tad savo ruož-
tu ir mums malonu jiems pagelbėti.

– Kokiais idealais, lietuvybės
idėjomis rėmėtės, imdamiesi to -
kios atsakingos misijos?

– Mums tiesiog rūpėjo, kad jauni
lietuviai turėtų galimybę studijuoti
gimtajame krašte. Nesvarbu, ką jie
veiks po to, ar gyvens Lietuvoje ir
liks pareigingi šalies piliečiai, ar bus
aktyvūs Lenkijos lietuvių bendruo -
menės veikėjai, svarbiausia – kad šis
jaunimas įgytų kokybišką išsilavini -
mą savo gimtąja kalba. 

Gimtoji kalba punskiečiams –
lietuvių, kurią jie puikiai moka, nors
gimė ne Lietuvoje ir turi lenkiškas
pavardes, suteiktas pagal anuomet
galiojusius įstatymus. Bet tai tikrų
tikriausi lietuviai, ir mes norime
jiems padėti.

– Dėkui už pokalbį!

Dr. Aldona ir dr. Remigijus Gaškos (apsirengę šviesiai) jų įsteigtų stipendijų Punsko lietuviams, studijuojantiems VDU, įteikimo šventėje.
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Ateinančiais metais Vytauto
Di džiojo universiteto (VDU)
Kauno botanikos sodas (KBS)

švęs savo gyvavimo 90-ąjį gimtadienį.
Daugeliui kauniečių tai įsi min tina,
istorija ir romantizmu dvel kianti
vieta. Vieniems jis siejasi su Juo zo
Godlevskio rūmų ansambliu ir peiza-
žiniu parku, kitiems – tai didžiausios
Lietuvoje oranžerijos, į kurias, nyk-
stant dvarams, keliavo ispūdingi
egzotiniai augalai iš Žagarės, Rie ta -
vo, Kretingos oranžerijų. Iki šių die -
nų išlikusiam valgomajam dijonui
(Dion edule) šiuo metu per 120 metų.
Kiti augalai yra atnaujinti ar naujai
padauginti. 

Tačiau labiausiai įsimintina vie -
ta, apie kurią kalba visi čia apsilan -
kiusieji, – tai seniausia ir didžiausia
Lietuvoje rožių kolekcija – rozariu-
mas. Rožės KBS pra dėtos auginti dar
1925 m. medelyno teritorijoje. Kiek
vėliau jos pasodintos sodo centre
įruoštoje ekspozicijoje. 1935 m. čia
augo 79 pavadinimų ro žės. 1957 m. ro-
žių ekspozicija at kurta naujai. Naujo
rožyno planą pa ruošė ir jį įgyvendi-
no dr. Ona Skei vienė – pirmoji Lie-
tuvos profesionali  gėlininkė, moksli-
ninkė. Tuomet čia au ginta 300 veislių
rožių.

1975 m. architektė Dainora Juch -
nevičiūtė parengė rožių ekspozicijos
atnaujinimo projektą – rožių veislės
buvo sugrupuotos atsižvelgiant į
spal vas. 1977 m., vadovaujant dr. Ali -
nai Boguševičiūtei, buvo pradėtos
sodinti arbatinės hibridinės, flori-
bun dinės rožės, 1980 m. – poliantinės
ir miniatiūrinės, 1993–1994 m. – vi-
joklinės  ir pusiau vijoklinės rožės.

Šiuo metu didžiausias ir seniau-
siais Lietuvos rožynas užima 26 a.
skly pą, jame auga apie 350 veislių ro -
žių. Deja, jis yra pasiekęs brandą (per
30 metų) ir perėjo į nykimo stadiją.
Rožynai turi būti atnaujinami kas
10–15 metų. Gaila, kad pirmajam Lie -
tuvos profesionalų įkurtam ir ugdy-
tam  rozariumui atkurti nei Lietuvos
vyriausybė, nei Kauno miesto savi-
val dybė neranda lėšų. Liūdna, kai de -
šimtmečiais Kauno vardą garsinusi
vieta šiandien pati šaukiasi pagal-
bos.

KBS specialistai visais įmano-
mais būdais bando iš gelbėti rožių ko-
lekciją, daugina au galus, tačiau Sodo
finansi nės galimybės yra labai ribo-
tos. Ruo šiamas projektas pergolės
atstatymui, etapais atnaujinami ro-
žyno ta kai. Tačiau vien šių pastangų
nepa kan ka. Takai gali būti nauji ir
labai gražūs, tačiau koks bus rožyno
estetinis vaizdas, jeigu jame liks silp-
ni ir per senę rožių kerai, augantys 30
me tų nekeistame dirvožemyje? Roza-
riu mo teritorija yra suskirstyta į 15
12,5x12,5 m kvadrato formos plotų.
Vienam tokio ploto atkūrimui reikia
apie 5,000 Lt. Tad vien gerų norų ir
darbštumo nepakanka. 

KBS kreipiasi į lietuvių bendruo-
menes ir organiza cijas, kviesdamas
tapti mūsų rožyno globėjais ir mece-
natais. Atsidėkoda mi atskiras rožyno
dalis pavadintu me Jūsų bendruome-
nių ir organiza cijų vardais. Rėmėjų
įamžinimui bus sukurta speciali at-
minimo lentelė. Tikimės, kad išsi-
barstę po pa saulį Kauno ir Lietuvos
patriotai pa dės mums atkurti jau
istoriniu tapusį Kauno rožyną. Kas
galėtų būti gražiau ir kilniau už

padovanotą Tėvynei rožės žiedą!?
Norinčius gauti daugiau infor-

macijos apie galimybę paremti KBS
rožyną prašome kreiptis: Ž. E. Žili-
bero g. 6, 46324 Kau nas, tel. 8-642-
22984 arba el. paštu: V.Mildaziene@
bs.vdu.lt

Apie Kauno botanikos sodo sodą 

VDU Kau no botanikos sodas
(http://botanika.vdu.lt) užima 62,5
ha žaliąjį plotą pačiame Kauno cen-
tre. Atsižvelgiant į teritorijos ir
botani nių kolekcijų dydį VDU KBS
yra ant rasis tarp keturių Lietuvos
universitetų botanikos sodų, Kauno
regione – vienintelis. Čia yra per
daugybę me tų sukauptos turtingos
augalų kolekcijos (per 7,000 augalų
taksonų), taip pat unikalios erdvės
šiuolaikinių švietimo, kultūrinių ir
rekreacinių bendruomenės veiklų
įvairovė. 

KBS yra valstybės saugomo kul-
tūros paveldo teritorija. Čia  yra da lis
Aukštosios Fredos dvaro an samb lio
pastatų su unikaliais tvenki niais ir
mažosios architektūros pa minklais.
Dar 1958 m. Aukštosios Fredos dvaro
parkas paskelbtas sau gomu valsty-
bės. 1986 m. priskirtas prie respub-
likinės reikšmės gamtos pa minklų.
2000 m. dendrologinėms kolekcijoms
suteiktas saugomo ob jek to statusas.
KBS teritorijoje taip pat yra dalis
Kauno tvirtovės II forto įtvirtinimų,
kurie taip pat galėtų būti pristatomi
lankytojams kaip istorinio Kau no
paveldo dalis. Kasmet čia apsilanko
per 50,000  žmonių, kurių dalis atvyk-
sta iš kitų Lietuvos regionų ir
užsienio. 

2006 m. atlikto tyrimo duomeni-
mis, pagal lankytojų skaičių tarp
Lietuvos pilių ir dvarų, KBS užima 6-

Kauno�botanikos�sodas�kviečia
padėti�atkurti�rožyną

ALDONA TURAUSKYTĖ

Atkelta iš 2 psl.
Abejonių ir kritikos sąrašą būtų

galima tęsti. Viena iš didžiausių LLS
nesėkmių, mano įsitikinimu, nesuge-
bėjimas pritraukti kultūrinį libera-
lizmą išpažįstančių intelektualų to-
kių kaip Egidijus Aleksandravičius,
Mykolas Drunga, Arūnas Sverdiolas,
Saulius Žukas, Antanas Kulakaus-
kas. Gal tuomet būtų išvengta absur-
diškų šūkių apie „sveiko proto deši-
niuosius”. (...)

Tad nereikia stebėtis, kad ir į
šiuos Seimo rinkimus LLS žengia ne
tiek galvodama apie politinio aki-
račio išplėtimą, kiek kartodama tą
pačią mantrą: mažiau mokesčių, ma-
žiau reguliavimo, deja, tai reiškia ir
mažiau vertybių bei tvirtų principų.

Puiki komanda gerai leisti laiką.
Bet ar tikrai Seime?

Peržiūrėjus LLS kandidatų sąra-
šą, kyla dvejopas jausmas. Viena ver-
tus, sąraše tikrai daug simpatiškų
žmonių. Džiaugiuosi, kad į politiką,
regis, pasiryžęs sugrįžti Eugenijus
Gentvilas, kurį labai gerbiu. Gražu
sąraše matyti ir puikią šachmatinin-
kę Viktoriją Čmilytę, taip pat išmin-
tingas atrodo sprendimas įtraukti į
sąrašą buvusį FNTT vadovą Vitalijų
Gailių. Nebloga komanda, su kuria
galima įdomiai praleisti laiką, pa-
bendrauti.

Kita vertus, dabartinėmis sąly-
gomis, kai politikoje jaučiamas di-
džiulis idėjų badas, sąraše pasigendu
autoritetingų asmenybių, kurios su-
geba derinti tvirtą vertybinį stuburą
su kasdieniu politiniu veikimu, pasi-
gendu didesnių intelektualinių ga-
limybių išnaudojimo. Sąraše daug

gabaus jaunimo, tačiau, vertinant
realistiškai, net pagal optimistinį
LLS scenarijų Seime bus 8–9 parla-
mentarai. Labai tikėtina, jog tai bus
tie patys žmonės, kurie šiandien
Seime neretai tarsi vėtrungės sukio-
jasi pagal įvairių grupių interesų
vėją. Tad vilties, jog artimiausioje
ateityje LLS bus ne tik malonūs vy-
rukai ir merginos, bet ir patikimi bei
bendrojo gėrio sugebantys siekti po-
litikai, labai maža.

Pesimistiškesnis (bet labiau tikė-
tinas) scenarijus – Seime liks 4–6 li-
beralai. Nesinorėtų, kad šios partijos
atstovai visai nepatektų į parlamen-
tą. Nepritariu didžiajai daliai LLS
programinių siekių, tačiau, nepai-
sant to, esu įsitikinęs, jog LLS yra
svarbus Lietuvos partinės sistemos
elementas, turintis neblogų galimy-
bių, jei tik viduje atras jėgų atsinau-
jinti ir nustos būti „Turto partija”.

Vienas didžiausių iššūkių Lietu-
vos liberalams šiandien – pasiūlyti
tokią valstybės pertvarkymo viziją,
kuri patrauktų dėmesį. Mantra „ma-
žiau mokesčių, mažiau reguliavimo”
gali patraukti kelis nuošimčius rin-
kėjų. Būtina pasiūlyti ir kažką tokio,
kas būtų naudinga ir svarbu ne tik
LLS elitui, bet ir daugumai visuome-
nės narių. Pavyzdžiui, teisinės siste-
mos reformą ar tikrą savivaldą įteisi-
nančią valstybės pertvarkos viziją.
Tačiau vargu ar tam Lietuvos libe-
ralai yra pasiruošę. Viena iš priežas-
čių – LLS elitas pamiršta, kad rinki-
muose balsuos ne tik tie, kurie paten-
ka į žurnalų „Žmonės” ar „Stilius”
puslapius.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

LLS ir drungnas lietuviškas liberalizmas

A † A
LILLIAN KVECAS

mirus, reiškiame užuojautą vyrui ALBERTUI, sūnui
ir dukrai su šeimomis, giminėms bei artimiesiems.

Sunny Hills LB valdyba

ąją vie tą. Pagal 2011 m. organizuoja-
mų ren gi nių visuomenei skaičių,
užima 2-ąją vietą tarp Lietuvos pi lių
ir dvarų asociacijos narių. 

Pirmoji Lietuvos gėlininkė dr.
O. Skeivienė sukūrė 19 naujų lietu-
viškų bijūnų veislių. Ši kolekcija
1998 m. buvo įtraukta į mokslo pro-
gramą „Augalų genetinių išteklių
moksliniai tyrimai”, o 2006 m. jai su-

teiktas au galų nacionalinių gene-
tinių išteklių (ANGI) statusas. 

KBS 2011 m. įregistruotos dvi
naujos lietuviš kos šilauogių veislės
„Freda”, ,,Da nu tė”, kurios pasižymi
derlingumu ir uo gų dydžiu bei sko-
niu. Kitos KBS botanikų išvestos
originalios lelijų, raktažolių, apynių
veislės iki šiol nėra įteisintos dėl
finansų stokos.

KBS oranžerijose auga vienas
rečiausių pasaulio augalų – kilnioji
volemija (Wollemia nobilis), Sodo
arboretume-parke kiekvienais me-
tais pražysta antras pagal dydį Lie-
tuvoje tulpme dis, kurio nepaprastai
gražūs žiedai primena tulpės žiedą.
KBS dendrologinėje kolekcijoje auga
3 meta sekvojos, kurios yra vienos se-
niausių ir rečiausių spygliuočių  me-
džių pa vyz džių Lietuvoje.

Unikalioje Birutės Galdikas
ąžuo  liukų giraitėje, pasodintoje 2011–
2012 m., augančių 100 ąžuoliukų po -
skiepiai yra surinkti iš senųjų Lie -
tuvos ąžuolų – gamtos paminklų. 

Aldona Turauskytė – VDU Kauno
botanikos sodo kraštovaizdžio ar-
chitetė.

Centrinio rožyno dalis, 2011 m.

Vakarinio rožyno dalis, 2011 m.
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� Liepos 4 d., JAV – nedarbo diena –
šven čiama Nepriklausomybės diena,
tad  liepos mėnesio pirmą savaitę išeis
du ,,Draugo” numeriai.

� Baleto mėgėjai Millennium Park, Jay
Pritzker Pavilion (N. Michigan Ave. & E.
Randolph Chicago IL 60606) birželio
27 d., trečiadienį, 7:30 val. v. didžiulia-
me ek rane (18’ x 32’) galės pasižiūrėti
filmuotą Paryžiaus operos baleto trupės
(Paris Opéra Ballet) spektaklį – baletą
,,Žizel”. Įėjimas nemokamas. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 27
d., 2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur matysite istorines tarybinės
Lietuvos propagandinių žinių filmų iš -
traukas apie džiaugsmingą Lietuvos
,,išlaisvinimą iš žiaurios buržuazinės, fa -
šis tinės diktatūros”. 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) veikia muziejaus darbuotojos
Daivos Alborov karpinių paroda. Parodą
apžiūrėti galite kasdien nuo 10 val. r. iki
4 val. p. p. Tel. pasiteiravimui 773-
582-6500

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� Blackman Auditorium – Northeas tern
University Campus (342 Huntington
Ave., Boston, MA) birželio 28 d., ketvir -
ta dienį,  7:30 val. v. vyks Vilniaus uni-
versiteto dainų ir šokių ansamblio kon -
cer tas. Įėjimas – nemokamas. Tel. pasi -
teiravimui 617-373-2632.

� Maloniai kviečiame į Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimą liepos 12 –15
dienomis. Pasaulio lietuvių jaun imo su-

sitikimą, į kurį atvyks 3,000 da ly vių iš
Lietuvos ir viso pasaulio, organi zuoja
Pa saulio lie tu  vių jaunimo sąjunga. Su -
sitikimas vyks Lietuvoje, Prienų rajo ne.
Renginio programą ra   si te mūsų interneti -
niame puslapyje www. pljs2012.lt. Ra -
šykite @pljs.org ar ba ka rolis@pljs. org;
skambinkite tel. 370 6085 7673 (Ie va)
arba tel. 370 6226 3202 (Karolis).

� Liepos 16–28 d.: Kaune vyks vasa ros
kursai „Refresh in Lithuania” už Lie -
tuvos ribų gyvenantiems lietuviams (nuo
18 metų). Registruotis el. paštu: pla
@isc.vdu.lt. Daugiau informacijos tel.
8-672-14380 (Vytauto Didžiojo univer-
sitetas), el. paštu: sigita.zemaityte@
fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).

� Ruošos komitetas ir Švč. Mergelės
Ma rijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių
seserų vienuolijos se se rys liepos 22 d.
kviečia į seselių sodybą Pu t nam, CT, kur
vyks Susiartinimo šven tė, skirta Jurgio
Ma tulaičio paskelbimo Pa lai mintuoju
25-osioms metinėms pa minė ti. Prog ra -
mo je: 11 val. r. – šv. Mi šios, ce le bran -
tas – kun. Jonas Puo džiū nas, OFM; 12
val. p. p. – pietūs; 1 val. p. p. – užsiėmi-
mai ir pramogos, lietuviška mugė; 2 val.
p. p. – specialūs užsi ėmimai; 3:15 val.
p. p. – Neringos sto vyklauto jų  prog ra -
ma; 4:30 val. p. p. – didžioji loterija.  

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC praneša, jog įdiegus elek t -
ro ni nės metrikacijos paslaugų informa -
ci nę sistemą – MEPIS – Lietuvos Res -
pub likos piliečiai prašymus Lie tuvos
Respublikos civilinės metrika ci  jos sky -
riams galės teikti in ter netu. Ši pas lau ga
pasiekiama pri sijungus www.epa slau   -
gos. lt. Detali informacija apie pa s lau gą
skelbiama interneto svetainėje ,,Ci  vilinė
metrikacija” https://mepis.vrm.lt Sve-
tainėje pateikiama visa infor ma cija apie
civilinės metrikacijos įstaigų veiklą, ją
reglamentuojančius teisės ak tus, apra-
šytos visos teikiamos paslaugos, ryšiai ir
ki ta naudinga informacija.

IŠ ARTI IR TOLI...

neringos stovyklos žinios
,,Draugo” administracija dėko-

ja JAV LB Brighton Park apylinkės
pirmininkei Salomėjai Daulienei už
padovanotą žolės pjovimo mašiną. 

Salomėja Daulienė ,,Draugo” redakcijoje.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

birželio 23 d. neringa atidarė
savo stovyklavimo se zoną –

pra sidėjo šeimų stovykla 
ang lų kalba 

Rytas Stankūnas, jauniausias Neringos
tarybos narys tvarko Neringos oficialų

,,Facebook”. 
Kviečiame registruotis  

http:// www.facebook.com/campneringa 

Daugiau informacijos rasite 
stovyklos tinklalapyje 

www.neringa.orgJaunosios Neringos stovyklautojos.
news@neringa.org nuotr.

XIV 
Lietuvių tautinių

šokių šventė 
Agganis Arena at Boston University

925 Commonwealth Ave., Boston, MA
2012 m. liepos 1 d.

2 val. p. p.
Pirmą kartą šventė vyks rytiniame pakraštyje. Pirmoji šokių šventė įvyko 1957

m. Čikagoje ir nuo tada ji organizuojama kas ketverius metus. Šių metų šventėje da-
lyvaus per 1,800 šokėjų. Grupės atvyksta iš 12 JAV valstijų, Kanados, Argentinos,
Brazilijos, Švedijos, Anglijos ir Lietuvos. Penktadienį, birželio 29 d. 8 val. v. – susi-
pažinimo vakaras (Grand Ballroom)

Šeštadienį, birželio 30 d. 7 val. v. – ansamblių  vakaras (Republic Room)
Sekmadienį, liepos 1 d. 8 val. v.  – iškilminga vakarienė suaugusiems ir iškil-

minga vakarienė jaunimui (Constitution Ballroom (Grand Ballroom)
Visi renginiai vyks Sheraton Boston viešbutyje (39 Dalton St., Boston, MA). Tel.

pasiteiravimui 617-236-2000.
Šventės informacijos stalas veiks antrame viešbučio aukšte ketvirtadienį  nuo

12 val. p. p. iki 8 val. v.; penktadienį ir šeštadienį nuo 8 val. r. iki 8 val. v.; sek-
madienį nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p.

Daugiau informacijos sužinosite apsilankę šventės tinklalapyje 
www.sokiusvente2012.org 

Birželio 27–29 dienomis Neringos sto vykloje vyks ,,Atvirų durų dienos”. Dau giau
informacijos galite gauti tel. 978-582-5592 (Regina).

Stovykla 7–16 metų vai kams lietuvių kal ba vyks liepos 8–22 die nomis. Liepos
22–28 dienomis rengiama stovykla 12–16 metų vaikams. Dar yra vietų ir kviečia-
me visus vaikus stovyklauti Neringoje. 

Rugpjūčio 19–26 dienomis rengiamos dvi stovyklos suau gu siems: ,,Tikėjimo
kelias” ir ,,Meno 8Dienos”. Plačiau apie šias programas ir registracijos informaciją
surasite stovyklos tinklalapyje www.neringa.org.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į stovyklos vedėją 
Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba el. paštu: regina@neringa.org

Moterų klubas ,,Alatėja” birželio 23 d. vakarą pakvietė į Joninių šventę. 
Evaldo Kataržio nuotr. 

Dėmesio! Dėmesio! 

2012 m. birželio 29–30 dienomis Lie tuvos Respublikos generalinis konsu la -
tas New York rengia konsulinių pa rei gūnų išvykstamąją misiją Boston, MA.  Aptar-
navimas vyks viešbučio ,,Marriott Copley Place” salėje ,,Boylston Room” (110 Hun-
tington Ave., Boston, MA 02116). Norėdami užsiregistruoti ir gau ti išsamesnės in-
formacijos prašome rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį kon sulatą New York el.
paštu ny@urm.lt arba skambinti tel. 212-354-7840.

,,Grandies “ šokėjos.                                                                                       Jono Kuprio nuotr. 


