
Vilnius (ELTA, ,,Draugo” info) –
JAV ambasadoje Vilniuje paminėtos
236-osios Nepriklausomybės dienos
metinės. Tai – paskutinis metinių mi-
nėjimas su ambasadore Lietuvoje
Anne E. Derse, kuri netrukus baigs
savo kadenciją. Šių metų JAV amba-
sados priėmimu buvo paminėtos ne
tik JAV Nepriklausomybės metinės,
bet ir JAV ambasadorės Anne E. Der-
se išvykimas. Savo kalboje ji padėko-
jo Lietuvai už bendradarbiavimą ir
šiltą priėmimą. Ambasadorė sakė,
kad Lietuva jai primena namus – JAV
Vidurio vakarų regioną, iš kurio ji
kilusi.

A. Derse pabrėžė sėkmingą JAV
ir Lietuvos bendradarbiavimą įvai-
riose srityse. ,,Visų pirma mums pa-
vyko sustiprinti bendradarbiavimą
saugumo srityje. Lietuva tapo vienu
iš patikimiausių mūsų partnerių
NATO, puikiu partneriu Afganista-
ne”, – sakė ambasadorė, paklausta,
kokioje srityje JAV ir Lietuvai ben-
dradarbiauti sekasi geriausiai. Ji
pažymėjo, kad Afganistane kai ku-
riais atvejais amerikiečių kariams
vadovauja lietuviai, o tai, anot jos,
amerikiečiams yra labai neįprastas
dalykas, kuris rodo, kaip amerikie-
čiai vertina lietuvius ir jų profesio-
nalumą.

A. Derse priminė ir kitas saugu-

mo sritis, kuriose JAV ir Lietuva sėk-
mingai bendradarbiauja: energetinio
saugumo centro Lietuvoje kūrimą,
priešraketinę gynybą. Taip pat ji pa-
sveikino Lietuvos Vyriausybę dėl
šios ryžtingos veiklos siekiant užtik-
rinti Lietuvos energetinį saugumą,
tiek statant suskystintų dujų termi-
nalą, tiek atominę elektrinę. Pasak
ambasadorės, JAV visiškai remia

šiuos Lietuvos projektus ir palaikys
juos ir toliau. Ambasadorė džiaugėsi
ir sėkmingu JAV ir Lietuvos ekono-
miniu bendradarbiavimu.

A. Derse JAV ambasadorės Lietu-
voje pareigas eis iki rugsėjo. Į jas pa-
skirta ji buvo 2009 m. Šių metų ba-
landžio mėn. ambasadorė lankėsi
Jungtinėse Valstijose, kur susitiko ir
su lietuvių išeivių atstovais.  
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Washington, DC (,,Draugo”, NJ apylinkės info) –
Jau trečius metus JAV LB Centrinės New Jersey apylin-
kės rengiamose Joninėse, šiais metais pavadintose ,,Kur
bėga Šešupė, kur Nemunas teka”, buvo prisimintas ir
poeto Maironio 150-asis gimtadienis. Vietos apylinkės bir-
želio 23 d. surengtoje šventėje buvo skaitomos poeto eilės,
koncertavo Philadelphia lietuvių choras ,,Laisvė”, savo
pasirodymą surengė Centrinės NJ apylinkės šokių grupė
„Viesulas”.

Susirinkusius į šventę pasveikino Lietuvos Respub-
likos ambasados JAV ministras-patarėjas Artūras Vaz-
bys. Šiemet šventėje apsilankė netoli 700, o pagalbininkų
bei atlikėjų buvo arti 100. Svečius maloniai sutiko apsau-
gos vyrai, šeimininkės pasirūpino, kad šventės dalyviai
būtų gardžiai pamaitinti, baro darbininkai lietuvišku
alumi visų troškulį malšio. O kur dar deklamuotojai,
šventės ir stipruolių varžytuvių vedėjai, dekoracijų ruo-
šėjai, dailininkės, muzikantai ir technikai, vainikų py-
nėjos ir žolynų skynėjos, vaidilutės ir krivio vaidmens
atlikėjas, Maironiui skirto stendo ruošėjos, meno vadovai
ir scenarijaus konsultantė, mugės organizatoriai, fotog-
rafai ir video operatorius!
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50-ties sulaukęs Lietuvių Fondas 
krypties nekeičia – 12 psl.

• Vienoje skiltyje – pasaulis,
išei vija ir Lietuva – 2

• Lietuviai vejami... – 3
• Dievas ir Tėvynė – 3
• Prieš šokių šventę – koncertai

JAV lietuvių telkiniuose – 4
• Baltų vakaras – 5
• ,,Lietučio” ir ,,Lanko” šokėjai

pasirodė festivalyje – 5
• ,,Skautybės kelias” – 6 
• ,,Draugo” lietuviukai – 7
• K. Saja švenčia savo

jubiliejų – 8
• Paskutinė kadencija (40) – 13
• Kupolinės? Rasos? Joninės? –

14
• Pavasario paukštė Tolminkie -

myje – 15

JAV ambasadorė Lietuvoje baigia savo kadenciją

Minėjime dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus (k.) su žmona Alma, ambasadorė
Lietuvoje Anne E. Derse (antra iš k.), premjeras Andrius Kubilius. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

New Jersey lietuvių Joninės – su Maironio eilėmis

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilio-
nis birželio 26 m. Washington Nacio-
naliniame visuomeniniame radijuje
(National Public Radio, NPR) sureng-
to Tarptautinės kultūrinės diplo-
matijos simpoziumo dalyviams pris-
tatė Lietuvos kelią į laisvę bei dabar-
tinius Lietuvos iššūkius. Ž. Pavilio-
nis supažindino su daugiaamže Lie-

tuvos istorija, pabrėžė daugiakultū-
rines ir ekumenines šalies tradicijas,
priminė Lietuvos kovas su autorita-
riniais ir totalitariniais režimais re-
gione ir su tęstine Lietuvos kova už
žmogaus orumą, laisvę ir nepriklau-
somybę, kurią padėjo laimėti tiek
stipri Lietuvos visuomenė, tiek Lie-
tuvos išeivija JAV bei kitose pasaulio
šalyse. Pasak ambasadoriaus, vienas
iš pavyzdžių saugant ir stiprinant

Lietuvos nacionalinę tapatybę JAV
yra netrukus, liepos 1 d. Boston mies-
te įvyksianti Šiaurės Amerikos lietu-
vių šokių šventė, sujungsianti tūks-
tančius lietuvius. 

Tarptautinės kultūrinės diplo-
matijos simpoziumą rengė Vokietijos
kultūrinės diplomatijos akademija
bei JAV Nacionalinis visuomeninis
radijas, vienijantis apie 900 radijo
stočių visoje JAV.  

JAV sostinėje pristatytas Lietuvos kelias į laisvę

JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės nuotr.



Lietuvoje�lietuviai�ruošiasi�leistis�į
giliausią�žemės�urvą�–�2,191�metrų�gy-
lio� Kruberio-Voronjos� urvą� Vakarų
Kaukaze� –� ir� pasiekti� pasaulio� rekor-
dą.�Grupę�drąsuolių�buriantis�didžiau-
sio�Baltijos�šalyse�ir�šiaurinėje�Europos
dalyje� speleologų� klubo� „Aenigma“
pirmininkas,� kelionės� „Gilyn� į� žemės
centrą� 2012“� vadovas� Aidas� Gudaitis
neslepia,�jog�šio�žygio�metu�kiekviena
klaida� gali� kainuoti� gyvybę.� Šį� savo
nuotykį� jis� taip� ir� vadina� –� ,,mirtinu
malonumu”.� Kur� kas� saugiau,� bet� ne
mažiau� įspūdingai� elgiasi� Šiaurės� ir
Pietų�Amerikos�lietuviai�–�šį�savaitgalį
Boston�mieste�susirinksiantys�į�jau�XIV
Lietuvių�tautinių�šokių�šventę�išeivijo-
je.�Sunku�pasakyti,� ar� toks� jau�ne�pir-
mą� dešimtmetį� Šiaurės� Amerikoje
tūkstančius� lietuvių� ir� lietuvių� kilmės
šokėjų� ir� šokiui� prijaučiančių� sutrau-
kiantis� renginys� galėtų� būti� įrašytas� į
pasaulio� rekordų� suvestinę,� bet� nėra
jokių�abejonių,� jog�šventė�ne�vienam
yra�tapusi�tikru�malonumu,�ir�be�jokio
mirties�šešėlio.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Šiomis dienomis
sukanka pen ke -
ri metai, kai

,,Drauge” turiu savo
kam pelį – savo skiltį.
Visas skiltis su dėjus
susidaro 327 rašiniai.
O visus straipsnius
su dėjus tarp dviejų
viršelių, susidarytų
apie 650 puslapių knygelė. 

Kasmet vis atsigręžiu atgal
pažiūrėti, kokiomis te momis rašiau.
Temos sukrenta į tris kategorijas:
bendrą žvilgsnį į gy venimą iš psi-
chologinės bei sociolo ginės perspek-
tyvos; lietuvių išeivijos reikalus ir
gyvenimą Lietuvoje. Nors specialiai
netaikau ir nežiūriu, kad rašiniai
tiktų vienai iš tų kategorijų, per tą
laiką jau susidarė tam tikras pas-
tovumas, metams bėgant, mažai be -
sikeičiantis. Kiekvienais metais dau-
giausia rašiau bendromis temo mis
(viso 149 skiltys), skyriau nema žai
dėmesio išeivijai (130 skiltys). Ma -
žiausiai straipsnių susilaukė  gyve-
nimas Lietuvoje (48 skiltys). Man taip
pat įdomu, kad metinis mano skilčių
skai čius yra labai panašus, beveik
toks pat: pirmųjų metų derlius buvo
60 skil čių, antrųjų – 57 skiltys, tre -
čiųjų – 70, ketvirtųjų – 68, o penktųjų
– 68 skiltys.

Visada malonu susilaukti skaity-
tojų atsiliepimų. Jų randu ,,Draugo”
skaitytojų laiškų skyrelyje, daug
daugiau gaunu el. paštu. O daugiau-
sia dėmesio sulaukiu asme niš kai
dalyvaudamas kokiame nors lietuvių
renginyje. Beveik visada ten ka
apgailestauti, kad girdint atsilie pi -
mus žodžiu vis pritrūksta laiko su
skai tytoju daugiau pabendrauti. Vie -
na iš dažniausiai girdimų pastabų
yra ta, kad skaitytojui sunku numa -
tyti, apie ką rašau, kol neperskai to
viso straipsnio. Iš to atrodytų, kad
mano pavardė nėra automatiškai su -
siejama su kokia nors konkrečia te -
ma. Aišku, tai yra vienas iš mano sie-
kių – būti atidžiam gyvenimui ir bent
da lį to dėmesio įsprausti į vieną ar
kitą skiltį. Ačiū gerbiamiems skaity-
tojams už pa laikymą bei paskatini-
mą. Padėka pri klauso ir redakcijai,
kuri sudaro la bai palankias sąlygas
bendrauti ir prisidėti prie niekada
nesibaigiančių lietuviškos spaudos
darbų.

Noriu pasidžiaugti tais atvejais,

kai ,,Drauge” paskelbtas mano straips-
 nis anksčiau ar vėliau yra perspaus-
di namas Lietuvos žiniasklaidoje.  To-
kius atvejus pastebiu netikėtai, prieš
tai nieko nežinodamas. Po ranka
turiu nuorašus skilčių, per spausdin-
tų ,,Lietuvos aide”, ,,Lietu vių balse”,
,,Lietuvos žiniose”. Taip pat turiu
nuorašus skilčių, rastų in ter nete.
Daugiausia dėmesio man tei kia in-
ternetinis dienraštis Bernardinai.lt,
perspausdinęs aš tuonis mano straip-
snius. Po du paskelbė Punskas.pl ir
Alfa.lt. Bent po vieną išspausdino
Lietuviai.de, Patriotai.lt, Lietuviams.
com, Tinklink.lt ir Kovo1eitynes.lt.
Atrodo, kad daugiau sia – ir teigiamo –
dėmesio susilaukė ma no rašinys
,,Kas blogai su ‘Lietuva lie tuviams’?”

Prie pastarosios temos dar kartą
grįžo ki tas ,,Draugo” bendradarbis
Ginta ras Visockas, aprašęs savo įs-
pūdžius apie Rusijos valstybės die-
nos minėjimą Lietuvoje (,,Draugas”,
2012 m. birželio 19 d). Jo nuomone,
Lie tuvos rusiakalbiai tą dieną Vingio
parke nesijautė esantys tautine ma -
žu  ma – jie rodė visišką pasitikėjimą
sa vo jėgomis, elgėsi taip, kaip el giasi
jokių kliūčių nematanti jėga. Au -
toriui panašų įspūdį paliko ir Lie -
tuvos lenkų eisena Vilniaus Gedimi -
no prospektu. ,,Lenkai žygiavo gau-
siai, disciplinuoti, išdidžiai iškėlę
len kiškas vėliavas ir herbus su len -
kiškais ereliais. Niekas jiems nedrįso
pastoti kelio”, – rašo jis. O kelios lie-
tuviškos ei senos, organizuotos tau-
tininkų Vasa rio 16-osios ir Kovo 11-
osios progo mis, Visockui paliko slo-
gų įspūdį: ,,Žvel giant iš šalies buvo
galima net susi daryti nuomonę, kad
lietuviškos eise nos dalyviai atstovau-
ja ne tiek titulinei tautai, kiek tau-
tinei mažumai. Į gatvę su priešiškais
šūkiais ir plaka tais nuolat išbėgdavo
oponentai, ban dydami sustabdyti
neva ‘naciona lis ti nę eiseną’… O štai
lenkų žygiavi mui Vilniaus gatvėmis
niekas netrukdė. Net nebandė truk-
dyti.” Mano keltas klau  simas, kas

blogai su ,,Lietuva
lie tuviams”, išlieka
opus. 

Per prabėgusį
penkmetį aptariau
daug įvairių temų.
Kai kurios jų buvo
paminėtos vieną kar-
tą, prie kitų sugrįžau
pakartotinai. Tarp jų

yra lietuvių kalbos reikalai. Čia jų
nekartosiu ir nevardinsiu, bet noriu
pasidalin ti vienu atveju. Pernai spa-
lio 13 d. el. paštu gavau kvietimą iš
Lie tu vos, kuriame rašoma: ,,Persiun-
čia me gautą informaciją iš Lietuvos
gy ventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro apie komplekse vei-
kiančias eks pozicijas ir edukacines
programas.” Sakinį nurašiau ant at-
skiro po pieriaus ir daviau perskai-
tyti keletui amerikiečių kolegų dar-
be, kviesda mas pasakyti, ar jie gali
su prasti, kas ten sakoma. Nė vienas
iš jų lietuvių kalbos nemokėjo, bet
visi dau giau ar mažiau atspėjo jiems
parodyto sakinio mintį. Ar neįdo-
mu?

Buvau pradėjęs rinkti spaudoje
ap tinkamus svetimžodžius, bet po
kiek laiko pamačiau, kad tai pasaka
be galo, o akys ir rankos pavargo. Ne -
seniai šovė mintis, kad gal geriau bū -
tų pradėti rinkti pavyzdžius, kur lie -
tuvių kalba nušvinta naujai ir pra -
plečia mūsų žodyną. Sąrašo vesti dar
nepradėjau, bet viename Algio Vaš-
ke vi čiaus  straipsnyje ,,Drauge” (2012
m. birželio 19 d.) užtikau keletą gra -
žių pavyzdžių. Rašydamas apie Mari -
jampolės šventę jis mini pirmąjį Pa -
saulio karšto oro balionų jaunimo
čem pionatą, kurio metu varžėsi jau-
nieji oreiviai iš įvairių šalių. ,,Orei -
viai” – ar ne gražus, man pirmą kartą
matomas žodis? Aprašomos šventės
va kare pasirodė Lietuvos atlikėjai,
dan gų papuošė įspūdingos ugnies
sal vės… Taip, ugnies salvės! Ar ne
gra žiai pasakyta, išvengiant dažnai
ma to mų ,,fejerverkų”? Gal ne sutapi-
mas, kad gražia lietuvių kalba ap -
rašytas renginys, vykęs Marijampo -
lė je, kur 145 metus šventė Rygiškių
Jo no gimnazija. Rygiškių Jonas – tai
garsiojo kalbininko Jono Jablonskio
slapyvardis. Pati gimnazija išugdė
dau gybę garsių žmonių, tarp jų –Vin -
cą Kudirką, Joną Basanavičių, jau
mi nėtą Jablonskį, Petrą Kriau čiū ną,
Jurgį Matulaitį ir kitus.
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Redakcijos žodis

TAKTIŠKAS PRISIMINIMAS
NESUMENKINTŲ

Čikagos lituanistinėje mokykloje
(ČLM) vyko graži šventė, kurios
metu 20-osios laidos abiturientai pa-
rodė gra žią programą. Apie šventę š.
m. birželio 12 d. „Drauge” pasirodė
patrauklus Karilės Vaitkutės straips-
nis, pailiustruotas net penkiomis
ČLM nuotraukomis. Malonu jose ma -
tyti tautiniais drabužiais apsirengu-
sius abiturientus.  Malonu pa stebėti,
kad jų vis dar at si randa po kelias
dešimtis. O ką jau kal bėti apie tokią
jauną mokyklos di rektorę Jūratę Do-
vilienę, lietuvybei atidavusią 20 metų
duoklę!?  

Iš ankstesnių straipsnių apie šią

mokyklą atmintyje užsiliko žinutė,
kad mokykla įkurta mažėjant mo -
kinių skaičiui kitose mokyklose –
Do  ne laičio, Dariaus ir Girėno ir Či -
kagos aukštesniosios lituanistinės.
Netilpo mano galvoje toji paskutinio-
ji, mat jos mokslo kursas lyg ir ne-
tilpo į eilinės (arba pradžios) mokyk-
los rėmus. 

Tačiau minėtoji ČLM, įsikūru si
tame pačiame Jaunimo centre, daž-
nai sudarė įspūdį, kad tai ta pati Či -
ka gos aukštesnioji lituanistinė mo -
kyk la, kuri, nuo 1957 m. rudens įsikū -
rusi erdviose Jaunimo centro patal-
po se, dar tebegyvuoja ir kuriai iki
1992 m. vadovavo direktorius Juozas
Ma silionis. Paieškojęs surandi, kad
tą mokyklą 1950 m. įsteigė  Stasys Ru -
dys, po jo dar tais pačiais metais va -

dovauti  ėmė Benediktas Babraus kas
(1950–1955), vėliau – Alicija Ru gy tė
(1955–1961), o ilgiausiai – net 31 me -
tus – mokyklai vadovavo Masilionis
(1961–1992). 

Do nelaičio lituanistinės mokyk-
los di rektorius Julius Širka direkto-
riavo net 33 metus – nuo 1959 ligi 1992
m. No rėtųsi, kad, rašant apie ČLM
direkto rę Dovilienę, kuri mokyklos
neįstei gė, o tik tapo sujungtų mokyk-
lų vadove ir ČLM vadovavo net 20 me-
tų, tų pirmtakų pa  vardės būtų nors
paminėtos. Tak tiš kas kitų pasišven-
tusių lituanistų prisiminimas var-
giai ar sumenkintų Dovilienės idea-
lizmą ir jos vadovavimo mokyklai
svarbą.

Faustas Strolia 
Oak Forest, IL

LAIŠKAI 

Vienoje skiltyje – pasaulis,
išeivija ir Lietuva
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,DRAUGĄ” galite užsisakyti ir internete
www.draugas.org
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Lietuvos Respublikos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės apsi-
lankymas Čikagoje ir jos susi-

tikimas su rinktine publika Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, sukėlė
spaudoje daug įdomių minčių apie
žmogaus ir valdžios santykį. 

Vitalija Dunčienė šių metų birže-
lio 14 d. ,,Drauge” rašė, kad ,,Vie -
niems dėl ‘tyliosios akcijos’ Čikagoje
buvo gėda, kitiems – pikta”. Pa -
čiai  straipsnio autorei buvo liūdna,
kad neapy kantos virusas iš Lietuvos
sugebėjo su priešinti žmones ir Ame-
rikoje. Pa sak jos, prezidentė galėjo su
vi sais susirinkusiais pasisveikinti ir
pa kviesti visus pasipriešinti prieš
blogį. Tačiau toks pasiūlymas iškelia
svarbų klausimą: ar kova prieš blogį
yra prezidentės valdiška pa reiga? Ar
tai – ne Dievo darbas? Pre zidentės pa-
reiga yra išryškinti Lietuvos santy-
kius tiek su NATO apsaugos, tiek su
Dievo moraline sistema.

Būtų naudinga, ypač artėjant
liepos 4-ajai – JAV Nepriklausomybės
šventei, panagrinėti sudėtingus val -
džios ir Dievo santykius. Kiekviena
tauta ir valdžia turi skirtingą supra-
timą, kaip reikia elgtis su Dievu ir su
religija. Amerikos žemynas buvo su -
rastas ir apgyvendintas žmonių, ku -
rie sąmoningai siekė išplėsti Dievo
karalystę. Juk Kristoforo Kolumbo
var das reiškia ,,Kristaus nešėjas”,
o  jo laivas buvo ,,Santa Marija” –
Šventoji Marija, Dievo Motina. Ispa-
nai ir pran cūzai skleidė katalikybę.

Anglų kolonijos susidėjo iš pabėgė-
lių, ieš kančių religinės laisvės, nes
Anglijoje juos persekiojo valstybinė
Anglijos bažnyčia. 

JAV Nepriklausomybės skelbėjai
apeliavo į Dievą ir prašė jo pagalbos
kuriant naują valstybę. Nuo tų laikų
JAV Kongresas valstybės darbo sesi-
ją pradeda su malda. Prezidentas
baigia savo kalbas su prašymu, kad
Dievas palaimintų Ameriką. Visuo -
me nėje meldžiamasi už Amerikos
kareivius, švenčiama Padėkos diena.
Ant JAV banknoto užrašyta: ,,Die  vu
pasitikim.” Kapitalistai juo kau ja, kad
tai reikia suprasti, jog Die vu pasiti-
kime, o visi kiti turi mokėti grynais...

Kai kurie teigia, kad Dievo vaid-
muo visuomeniniame gyvenime jau
yra pasikeitęs. Jie mano, kad Dievas
ir religija yra grynai asmeniškas
žmo gaus reikalas ir neturėtų būti
viešai minimi. Tokie žmonės argu-
mentuoja, kad yra tiek skirtingų re-
ligijų, nuomonių ir nusiteikimų, jog
negalima visų jų patenkinti. 

Ame rican Civil Liberties Union
(ACLU) organizacija aktyviai bando
išstumti visus religinius paminklus
ir maldą iš Amerikos gyvenimo. Ji
net sugalvojo naują sąvoką – ,,sepa ra -
tion of  Church and State”, taip siek-
dama pateisinti savo ateistinę veiklą.

Iš tik rųjų tokių žodžių JAV kūrimo
dokumentuose nėra. 

Neseniai išleistas ,,Oba macare
HHS Mandate” bando rei kalauti, kad
tikintys asmenys mokė tų už kitų
žmonių seksualinį elgesį ir dar ne-
gimusių vaikų žudymą. Todėl Ka ta li -
kų vyskupų konferencija yra pa skel-
busi 14 dienų maldos laikotarpį (nuo
birželio 21 ligi liepos 4 d.) už religinę
laisvę, nes vyskupai įsitiki nę, kad
valdžia peržengė savo įgaliojimo ri-
bas. Bai  minamasi, kad JAV gali būti
uždarytos katalikiškos įstaigos, mo-
kyklos ir ligoninės.

Ką tik atšventėme Šv. Jono dieną.
Iš evangelijos skaitymų žinome, kad
Jonas, Kristaus giminė, gyveno dy-
kumoje ir nedalyvavo politikoje. Ta-
čiau jis užsitraukė žydų karaliaus
Erodo rūstybę, nes pasisakė prieš jo
nepa do rų lytinį gyvenimą. Už tai
Erodas nu kirto Šv. Jono Krikštytojo
galvą. Praėjus tūkstančiui metų, lie-
tuviai pa gonys nukirto Šv. Brunono
galvą, nes jis mokė, kad krikščionybė
drau džia ištvirkauti su moterimi.
Praėjus dar 500 metų, anglų karalius
Hen ris VIII, siekdamas išsiskirti su
savo žmona ir laisviau ištvirkauti su
kitomis moterimis, nukirto Šv. Tho-
mas More gal vą ir atskyrė Angliją
nuo katalikybės. Tad išvada aiški:

NUOMONĖ • KOMENTARAS

Prieš keletą dienų beveik pen-
kias valandas Lietuvos Respub-
likos Seime dirbo konferencija,

kurios dalyviai diskutavo, kokių
priemonių derėtų griebtis, norint
sumažinti grėsmingą lietuvių emi-
graciją į svečias šalis. Savo nuomonę
apskritojo stalo posėdyje išdėstė par-
lamentaras tautininkas Gintaras
Songaila, nepriklausomas finansų
žinovas Val demaras Katkus, ekono-
mistas Romas Lazutka, kai kurie
Darbo biržos, smulkiųjų verslininkų,
Lietuvos Pra monininkų konfederaci-
jos, visuo me ninių organizacijų atsto-
vai.

Emigracijos skaudulius nagrinė -
ju sios diskusijos svarba – neabejotina.
Dar sykį Lietuvos parlamento rū muo-
se buvo prisiminta, jog lietuviai va-
žiuoja svetur uždarbiauti žymiai gau-
siau nei kitos Europos Sąjungos tau-
tos. Akivaizdu, kad  finansinė kri zė
siautėja visoje Europoje, tačiau lietu-
vių emigracijos lygis svyruoja ne ties
4 proc. barjeru, koks yra ES vidurkis,
o apie 17 proc. Šie skaičiai byloja, jog,
nesu stabdžius įsibėgėjusių emigraci-
jos procesų, Lietuva per artimiausius
keletą dešimtmečių gali likti be lietu-
vių. Pačiu optimistiškiausiu atveju
lietuviai Lietuvoje taps mažuma ir
bus valdomi kitų tautų.  

Jei mums priimtina tokia ateitis,
galime, užuot šalinę priežastis, ir
toliau verkšlenti. Tačiau konferenci-
joje kai kurie pranešėjai jau kėlė
mintis, jog šiandieninė padėtis – be
išeities. Mat Lietuvos politiniam eli-
tui, įskaitant ir Vyriausybę, ir val-
dančiąsias partijas, ir stambiausių
bankų va do vus, tokia padėtis naudin-
ga, nes to kia nuostata priimtina ES
vadovybei. Oficialusis Briuselis slap-
ta linkęs kai ku rias šalis paaukoti ant
ekonominės depresijos aukuro, ir ES
vadovai kuria depresines zonas, į ku-
rias, deja, įra šytas ir Lietuvos vardas. 

Konferencijoje nuskambėjo pa -

sta bų, jog ,,nereikia savęs apgaudi -
nėti, esą mūsų valdantieji nesupran-
ta, ką darantys”. Įsiminė ir tokia
nuo monė: nereikia būti naiviais ir
apsimesti, esą ,,mūsų politinė ir eko -
no minė grietinėlė” klysta nuošir-
džiai, nesugebėdama bent šiek tiek
suma žinti milžiniškos emigracijos.
Jei no rėtų, tai ir sumažintų. Tie,
kurie realiai pajėgtų perlaužti nugar-
kaulį tautos išsivaikščiojimo grės-
mei, šitos misijos atlikti nė neketina.
Mat žaidžia kur kas platesnio masto
ir sudėtingumo žaidimus, kurie nesu-
tampa su vieti nės Lietuvos troški-
mais. O tie, kurie norėtų sustabdyti
lietuvių tautos eva kuaciją, neturi
realių svertų esamai padėčiai pa-
keisti. Tokių galimybių greičiausiai
neturės ir po šį rudenį surengtų
Seimo rinkimų. 

Jei praradimus skaičiuotume
nuo pat Kovo 11-osios Akto paskelbi-
mo, tai realių darbo vietų 1990–2011
m. Lietuva neteko apie milijoną. O tai
reiškia, kad iš Lietuvos greičiausiai
tiek mūsiškių ir išvyks. Šis skaičius
atspindi realiausius būsimos emi-
gracijos dydžius. Svarbu nepamiršti
ir aplinkybės, jog Lietuva, įstojusi į
ES, sulaukė finansinės paramos maž-
daug 3,5 karto daugiau, nei turėjo iki
tol. Tačiau lietuvių pasinaudojimas
šio mis vertybėmis – itin menkas. In -
vesticijų – daug, tačiau sėkminga jų
panauda – vos 27 proc. Akivaizdu,
kad trūksta kryptingumo į našumą,
veiksmingumą. 

Tik negalima sakyti, jog čia kal -

tas lietuviškas charakteris ar lietu-
viškas tingumas. Lietuviai – darbš -
tūs, sumanūs. Lietuvoje juos smaugia
neteisingi, drakoniški, priešiški įsta -
tymai. Kodėl išvykę darbuotis į Va -
karus lietuvaičiai čia pat tampa na-
šiais darbuotojais? Kadangi jų inici-
atyvų nepančioja dažnusyk kvaili,
priešiški lietuviški įstatymai. Lietu -
vos jaunimas sprunka iš namų tik dėl
to, kad savi biurokratai jiems trukdo
dirbti ir užsidirbti. Vakaruose mo-
kesčių inspektorius – draugas. Jis pa-
dės, patars, jokiu būdu negrasins
baudomis. Jei dirbi, užsidirbi ir iš
valstybės nepra šai pašalpų, tai ir to-
liau plušėk. Nie kas tavęs nebandys
apkrauti papildomais mokesčiais.
Lietuvoje mokesčių mokėjimo planai
– tarsi džiunglės: susipainiosi, pasi-
klysi, pražūsi. 

Visos šios pastabos daug sykių
girdėtos. Tačiau naujai nuskambėjo
kelių konferencijos dalyvių užuomi-
nos, esą taip iš pirmo žvilgsnio kvai -
lai elgiamasi tikrai ne dėl ribotumo
ar primityvumo. Kažkam naudinga,
kad Lietuva šiuo metu būtų nepa-
traukli verslui. Mat išstūmus ir su -
naikinus vietinius žaidėjus, bus pas -
kui labai lengva ateiti kitiems vers -
lams. Suprask, savi, lietuviai, išstu-
miami, kad Lietuvoje ilgainiui susi -
darytų palankesnė erdvė užsienio
verslininkams.

Konferencijoje kalbėjusi Lie tu-
vos darbo biržos atstovė duomenų
apie bedarbius ir įdarbintuosius pa -
žėrė itin gausiai. Tačiau Darbo biržos

atstovė ne pateikė svarbiausių duo-
menų – kaip nedarbo didėjimas/
mažėjimas su sijęs su emigracija. Ji
pripažino, jog nėra skaičiavimų, kokį
nedarbo lygį Lietuva dabar turėtų, jei
darbingų asmenų emigracija iš
Lietuvos būtų minimali, bent jau ne
aukštesnė nei ES vidurkis. Išgirdus
atsakymą, jog ,,išsamesnės analizės
šiuo klausimu nėra”, nuvilnijo nepa-
sitenkinimo nuotai kos. Kodėl tokios
analizės nėra? Gal tokio pobūdžio
palyginamosios len telės nėra daro-
mos specialiai? 

Ekonomistas Lazutka apgailesta-
vo, jog Lietuvoje vis dar esama temų,
apie kurias nenorima garsiau pra-
bilti. Jo teigimu, viena iš Lietuvoje
nutylimų temų – socialinė nelygybė.
Taigi emigracijos prie žas tys – ne
vien ekonominės. Bėgti iš Lietuvos
žmones verčia ir socialinė atskirtis:
didžiausias ir mažiausias atlygini-
mas bei pajamos Lietuvoje skiriasi
vidutiniškai nuo 8 iki 14 kartų, kai
Europoje tokie dalykai vidutiniškai
skiriasi apie 4 sykius. Deja, tie, kurie
ekonominėmis ir politinėmis prie-
monėmis šiuos skaičius Lietuvoje
galėtų sumažinti nuo pavojingos iki
normalios ribos, šito nenori padary-
ti, ir nedaro. 

Apibendrindamas konferencijoje
išdėstytas įžvalgas Songaila apgai -
lestavo, jog lietuviai labai išradingai,
drąsiai, vieningai moka priešintis
karo ir okupacijos sąlygomis, o tai-
kos metu pasimeta, nusiramina, ne-
besipriešina. Tautininkų vadovas
taip pat pabrėžė, jog ,,ne visą bėdą
reikia suversti pasaulinei finansų
krizei, nes krizė apėmusi daugelį val-
stybių, tačiau tik Lietuvai ji taip
skaudžiai smogė žemiau juostos”.
,,Taigi į klau simus, kas, kodėl ir kaip
mums trukdo neprapulti taikos sąly-
gomis, privalėtume pirmiausia atsa-
kyti patys sau, ir kuo nuoširdžiau”, –
pastebėjo Songaila. 

Lietuviai vejami specialiai,
kryptingai ir sąmoningai?
GINTARAS VISOCKAS

Dievas ir Tėvynė
LINAS SIDRYS

žmonės nenori Die vo ir religijos, jie
siekia seksualinės laisvės išnaudoti
moteris ir vaikus. Tai dažniausiai
baigiasi žudynėmis, kaip kad nutiko
Garliavoje, Lietuvoje.

Nežinau, kaip dabar yra Lietu -
voje: ar Lietuvos valdžia pradeda
dar  bą su malda? Ar Dievas minimas
vi suomeniniame gyvenime? Prezi-
dentė Grybauskaitė turėjo keletą
progų įvesti Dievą sprendžiant lietu-
viškas problemas. Pakeliui į su si -
tikimą PLC salėje, ji kaip tik praėjo
pro Pal. Jurgio Matulaičio koplyčią.
Tai buvo puiki proga sukviesti visus
,,Ty liosios akcijos” dalyvius į kop-
lyčią, ir pakviesti kun. Antaną Sau-
laitį, SJ sukal bėti maldą už Lietuvos
vaikus, jų tė vus ir Lietuvos karius.
Salėje susiti kimą su svečiais buvo
galima pradėti jei ne su malda, tai
bent tylos mi nu te. Tylos minutė yra
gražus spren di mas patenkinti ir ti-
kinčiuosius, ir netikinčius. Susitiki-
me kun. Jaunius Kelpšas viešai pa-
kvietė prezidentę aplankyti Mar-
quette Park Švč. Mer ge lės Marijos
Gimimo bažnyčią kitos dienos sek-
madieninėse Mišiose. Pre z i dentė pa-
dėkojo už pasiūlymą, bet pasiteisino
turinti dalyvauti NATO viršūnių su -
sirinkime.  

Lietuviai gal turėtų apmąstyti
Šv. Augustino komentarą apie romė -
nų imperiją: ,,Ar galima sakyti, kad
im perija klesti, jei kariuomenė –
stipri ir pylimai aukšti, o žmonių
moralė – griuvėsiai?”  



žausko prizą, skirtą geriausiai, profe-
sionaliausiai muzikuojančiai kape-
lai. 2002 m. ir 2004 m. tradicinėje kai-
mo kapelų šventėje-varžytuvėse
„Grok, Jurgeli” gauti Padėkos raštai.
2004 m. VI tarptautiniame meno fes-
tivalyje „Studentiškas pavasaris” už
puikų pasirodymą apdovanotas Šiau-
lių universiteto rektoriaus Padėkos
raštu. Ansamblis dalyvauja Pasaulio
lietuvių dainų šventėse, Pabaltijo
šalių studentų festivaliuose „Gaudea-
mus” (2004 m. vadovui ir kolektyvui
įteikti Latvijos kultūros ministro Pa-
dėkos raštai). Šiemet ,,Jaunimėlis”,

švenčiantis keturiasdešimties metų
jubiliejų, laimėjo Lietuvių liaudies
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių
dainų šventės fondo įsteigtą meno
kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimą
„Aukso paukštė”.

„Jaunimėlis” su dideliu pasise-
kimu koncertavo daugelyje Europos
miestų ir šalių. 2005 m. kolektyvas
sėkmingai koncertavo JAV – Čikago-
je, Cleveland ir Detroit miestuose.
Ansamblis mielai kviečiamas daly-
vauti įvairiuose miesto, respubliki-
niuose ir kitų šalių renginiuose. Ko-
lektyvo repertuare skamba įvairių
regionų ir laikotarpių muzika, pa-
rengta įvairių programų, išleista
plokštelė. Šiuo metu ruošiama iš-
leisti kompaktinė plokštelė. Muzi-
kantai groja daugeliu instrumentų:
smuikais, armonikomis, akordeo-
nais, lumzdeliais, birbynėmis, kan-
klėmis, skudučiais, skrabalais, ra-
gais, tūba, kontrabosu, žvanguliais,
mušamaisiais instrumentais. An-
sambliečiai ne tik groja, bet ir dai-
nuoja, šoka, įtraukdami savo klausy-
tojus į pasirodymų sūkurį. Ansamb-
lio meno vadovas – Bronislovas Glo-
vickis, choreografė – Violeta Likšie-
nė.

Šiandien, birželio 28 d., prieš XIV
Lietuvių tautinių šokių šventę, ,,Jau-
nimėlis” nemokamai koncertuos
šventės dalyviams ir svečiams.  
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TELKINIAI

Chicago,�IL

Nors iki XIV Lietuvių tautinių
šokių šventės Boston mieste
liko dar kelios dienos, bet  jos

dalyviai jau kilnoja kojas ir laukia
nesulaukia šventės pradžios. Būsi-
moje šventėje dalyvausiantys šokėjai
iš Lietuvos, Vilniaus universiteto
liaudiškos muzikos ansamblis ,,Jau-
nimėlis” – jau šiapus Atlanto. Jau-
nimiečiai ne tik dairosi keliaudami
po Amerikos miestus į šios šalies įžy-
mybes, bet ir pradžiugina juos svetin-
gai priėmusius tautiečius savo kon-
certais. 

Nors ir pavargę po kelionės, ke-
lias paras nemiegoję, jie savo skam-
biomis lietuviškomis dainomis ir
liaudies šokiais šiltą birželio 22 d.,
penktadienio, vakarą linksmino či-
kagiškius, nusprendusius svetingai
priimti ir paremti ,,Jaunimėlį”. Ka-
pelos ,,Sodžiaus” muzikantai ir jų
draugai, pažįstami, susirinkę į an-
samblio koncertą, vykusį vieno iš
,,Sodžiaus” dalyvių sodyboje, buvo
sužavėti puikiu folklorinių tradicijų
ir kūrybiškos choreografijos deriniu
bei atlikėjų nuoširdumu. ,,Jaunimė-
lis” sukūrė nuostabų lietuviškos mu-
zikos ir šokių vakarą visiems, kant-
riai laukusiems atvykstančių svečių.

Vilniaus universiteto liaudiškos
muzikos ansamblis „Jaunimėlis”,

pradėjęs savo veiklą 1971 m., sėkmin-
gai atstovauja Lietuvai ir Vilniaus
universitetui daugelyje ne tik Lietu-
voje vykstančių renginių, koncertų,
konkursų ir festivalių. Ansamblis
yra laimėjęs ne vieną aukščiausią
apdovanojimą respublikinėse šven-
tėse – „Grok, Jurgeli”, respublikinė-
se liaudiškose muzikos šventėse–
konkursuose „Prie ežerėlio” ne kartą
pelnė aukščiausius apdovanojimus.
2001 m. ir 2003 m. tarptautinėje liau-
dies muzikantų šventėje „Linksmoji
armonika” ansamblis gavo išskirtinį
kompozitoriaus maestro Jurgio Gai-

Prieš šokių šventę – koncertai JAV telkinių lietuviams
LORETA TIMUKIENĖ

,,Jaunimėlis” ne tik miklino kojas, bet ir darniai dainavo.     Loretos Timukienės nuotr.

Washington,�DC

Bėgiojimo entuziastai ir klai-
džiojantys turistai, nuostabų penk -
tadienio vakarą atsidūrę Wa shing ton
paminklo papėdėje, nustebo, išgirdę
nepažįstamas melodijas, pamatę se-
noviškus instrumentus ir žmones,
pinančius vainikus.

Washington, DC apylinkėse gy-
venantys baltai taip šventė artėjan-
čią va saros saulėgrįžą. Viename bū-
ryje bu vo  stiprus vyriškis, vilkintis
marški nėliais su užrašu „LIGO”
(latvių Jo ninės, arba vidurvasario
šventė), pagyvenusi ir aktyvi estų
pora, nepraleidu si nė vieno šokio, o
daugiausia buvo lietuvių. Lietuviai
ne tik muzikos klausėsi, bet ir gyvai
aptarinėjo neseniai pasibaigusį Al-
girdo Paleckio teismą, artėjančią šo-
kių šventę Bos ton mieste bei nerima-
vo dėl Lietuvos krepšininkų, kurie
kitą mėnesį var  žy  sis Venesueloje dėl
teisės žaisti Lon dono olimpinėse žai-
dynėse.

Lauko scenoje lietuvišką melodi-
ją keitė latviška, o po šios skambėjo
estų ritmai. Viena iš vakaro rengėjų
Violeta Pivoriūnas sakė, jog jos vyrui
Dovydui netrūksta minčių, kaip pris-
tatyti baltiškąją kultūrą. Jo suburto-
je grupėje „BalticUs’’ groja ir dainuo-
ja lietuviai, latviai ir estai. Kiekvie-
nas jų muzikuoja ne tik tautiniuose
kolekty vuose, bet randa laiko ir ben-
driems projektams. „BalticUS” ne-
trukus išskris į Latviją, kur pasiro-
dys festivalyje „Baltika”, kasmet
vykstančiame vie noje iš Baltijos

šalių.
Ir kokia būtų saulėgrįža be vai -

nikų pynimo!? Ne vienas vakarėlio
dalyvis, saulei besileidžiant už Geor-
ge Wa shington paminklo, namo
žingsniavo pasipuošęs savo rankomis
supintu vainiku.   Puiku, kad lietu-
viai, latviai ir estai gali susieiti ne
tik tragiškų bendros istorijos datų
paminėti, bet ir pasilinksminti.  

Baltų vakaras Washington paminklo papėdėje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-

WILBUR

Kokia gi vasaros saulėgrįža be tradicinių vainikų py ni mo?!

Baltiškojo vakarėlio sumanytojai Violeta
ir Donatas Pivoriūnai.

Jungtinė lietuvių, latvių ir estų grupė „BalticUs”.
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Seattle,�WA

Memorial Day savaitgalį Seat-
tle mieste vyko festivalis
,,North West Folk Life”, ku-

riame Seattle Lietuvių Bendruome-
nės šokių grupė „Lietutis” pasirodė
jau 23-ią kartą. 

Šiųmetinis „Lietučio” pasirody-
mas buvo lyg ir generalinė repeticija
prieš šokių šventę Boston mieste, į
kurią skrenda 33 „Lietučio” šokėjai.
Ir žinote ką? Ogi galime jau skristi.
Pasiruošėme. 

Pasiruošę ir „Lanko” šokėjai, ku-
rie festivalyje irgi smagiai sušoko
„Šeštinį”. Na, o jei nebuvote tarp
žiūrovų, pasidžiaukite nuotrauko-
mis. Lauksime susitikimo Boston.

Naujas „Lietučio” ženkliukas

„Lietučio” tautinių šokių grupė
turi nuostabią tradiciją. Važiuodami
į šokių šventę šokėjai pasipuošia ne
tik dailiais tautiniais drabužiais, bet
ir tai progai sukurtu ženkliuku.

Bendruomenės menininkai iš visos
širdies kuria šiuos mažulyčius ak -
centus.

Šįmet į Boston važiuosime segė-
dami Jūratės Mažeikaitės-Harrison
sukurtu ženkliuku. Jūratė sakė, kad,
kuriant jį, didžiausias įkvėpimas
buvo nuostabūs šokio „Lenciūgėlis”
prisiminimai, kur „pirmu smuiku
griežė” Andrius Vaštakas.

,,Tulpė Times”,
2012 m. birželis, nr. 2

,,Lietučio” ir ,,Lanko” šokėjų pasirodymas festivalyje parodė, kad jie jau pasiruošę vykti į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Boston.

,,Lietučio” ir ,,Lanko” šokėjai – ,,North West Folk Life” festivalyje
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SKAUTYBĖS KELIAS

Nors mintimis – kartu...
XIV Lietuvių tautinių šokių

šven tė išeivijoje jau čia pat. Šoks,
tryps ir linksminsis lietuviškas jau-
nimas ir senimas liepos 1 d. Boston,
MA. Ir mes, visi kiti, būsime su jais –
nors mintimis.

Keturioliktoji šventė išeivijoje.
Prieš 55 metus – 1957 m. birželio 30
d. – „International Amphi theatre”,
Čikagoje, įvyko pirmoji. Tos šventės
leidinyje (red. Juozas Kreivėnas)
rašoma, kad šventės komiteto pir-
mininkas buvo Bruno G. Shotas,  re-
pertuaro komisiją sudarė Bronė Ja-
meikienė, Vera Radauskienė, Irena
Šilingienė ir Bru no G. Shotas, pro-
gramos vedėja – Juzė Daužvardienė,
dirbo kiti gausūs įvairia veikla už-
siėmę komitetai. Šventėje dalyvavo

28 tautinių šokių grupės iš JAV ir
Kanados ir seselių Kazimieriečių
vadovaujamos Čika gos ir apylinkių
lietuvių parapijinės mokyklos.

„Seniausia” tautinių šokių gru-
pė toje šventėje buvo 1937 m. įsteigta
Boston lietuvių tautinių šokių grupė
(vadovė – Ona Ivaškienė). Visos kitos
grupės buvo įsteigtos po Antrojo
pasaulinio karo. Trys tautinių šokių
grupės šventėje buvo lietuvių skautų
– Toronto skautų „Gintaras” (vad.
Vytautas Turuta), Čikagos jūrų skau -
tų „Neringa” (vad. Gražina Sabaliū -
naitė) ir Čikagos „Grandis” (vad. Ire -
na Šilingienė). Šios pirmosios „Gran -
dies” grupės du šokėjai Vida Tamo -
šiūnaitė ir Šarūnas Rimai šoks ir
XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje
su „Lė tūno” grupe. Sveikinimai vi-
siems! 

ALĖ NAMIKIENĖ

„Aušros vartų” ir „Lituanicos” tuntų tautinių šokių grupė „Grandis”, įsteigta 1953 m. Va -
dovė s. Irena Šilingienė stovi akor deonistei Zitai Čarneckaitei iš deši nės, dešinėje –
administratorius s. Ro mas Račiūnas. 

Vasaros stovykla 
Rako miškuose

Lietuvių skautų veikloje man
tenka nešioti daug skirtingų kepu-
rių. Esu „Aušros vartų/Kernavės”
tunto tun tininkė, Lietuvių Skautų
Sąjun gos, Prityrusių skaučių sky-
riaus va dė, AVK tunto „Živilės” skau-
čių ir pri tyrusių skaučių draugovės
ko-draugininkė, „Skautybės kelio”
,,Drau ge” redaktorė, Rako vasaros
stovyklos iždininkė, registracijos ad-
ministratorė ir direktorė. 

Bet ma no svarbiausia kepurė,
kurią nešioju, yra mamos kepurė –
esu dviejų skautų, ku rie kas vasarą
stovyklauja Rako miškuose, mama.
Mano vyriausias sūnus Te riukas, TJ

yra skautas vytis kandida tas, o mano
jauniausioji Olivija yra pri tyrusių
skaučių kandidatė. Rako miškuose,
kurie yra antri jų namai, mano vai-
kai stovyklauja nuo pat ma žens.  Čia
jie abu užmezgė naujas draugys tes,
išmoko, kaip savarankiškai gy venti,
dirbti. 

Bet  ne tik mano vaikai džiaugia -
si šiais miškais, šia stovykla. Šiais
me tais stovyklauti  jau užsiregistra-
vo beveik 90 skautų ir skaučių iš
Čika gos bei Cleveland lietuvių skau-
tų ir skaučių tuntų. Bus smagi sto-
vykla. O kas paruošia stovyklą sto-
vyklautojams? Kas viską išvalo, pa-
taiso? Kas sudaro įdomią programą?

Kasmet stovyklos ruoša praside-
da rudenį. Tuntininkai, nusprendę,
kada stovykla vyks, pakviečia virši-
nin kus. Viršininkai pasikviečia va-
do vus. Prasideda programos ruoša.

Programą paruošti nėra lengvas dar-
bas. 

Šių metų stovyklos pavadinimas
„Jaunos dienos” parinktas pagal
Maironio eilėraščio pavadinimą. Sto-
vyklos pavadinimas la bai tinka sto-
vyklai, nes visi stovyklautojai tikrai
džiaugiasi jaunystės die nomis. 

Visos stovyklos virši nin kė šiais
metais yra j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta,
kuri jau ilgai ruošiasi šiai stovyklai. 

Š. m. gegužės 25–28 d. grupė dar -
bininkų skautų vyko į Rako sto vyklą
sutvarkyti ežerą, kad mūsų skau -
tukams būtų saugu ir švaru mau dy-
tis. 

Birželio 8–10 d. grupė va dovų ir
vadovių stovyklą išvalė, pataisė, ką

reikėjo, kad mūsų vai kams, skau-
tams ir skautėms būtų šva ru, saugu
ir gražu. Jei šie pasi šventę vadovai
nebūtų nuvažiavę, sto vykla nebūtų
paruošta sto vyklauti mūsų vaikams. 

Noriu išreikšti didelę padėką
visiems, kurie prisidėjo prie Rako
sto vyklos atidarymo. Dėkoju visiems
vadovams, kurie ruošiasi pravesti
įdo mias programas mūsų vaikams.
Dėkoju tėveliams, kurie siunčia savo
vaikus į šią stovyklą. Be Jūsų pasiti -
kė jimo, be Jūsų vaikų ši stovykla ne -
įvyktų. 

Pati smarkiai dirbau, valiau. Ži -
nau, kad tai dariau, nes jaučiu, kad
tai – mano pareiga. Bet taip pat no -
rėjau  žinoti, kad stovykla bus sau gi,
smagi ir švari ne tik mano vai kams,
bet ir kitiems, kurie šią vasarą pa -
sidžiaugs Rako miškais. Tad iki pasi-
matymo stovykloje!

SESĖ AUŠRA

2012�m.�Vydūno�jaunimo�fondo�
fil.�G.�Mustei�kytės�10,000�dol.�

vardinė�stipendija
60 metų gyvuojantis Vydūno

vardo jaunimo fondas (VF) remia
lietuvių studentų studijas ir vertingų
knygų leidimą, skiria Akademinio
skautų sąjūdžio garbės narių var-
dines moks lo premijas, leidžia savas
knygas, skel bia rašinių konkursus.

VF, siekdamas įvykdyti Gražinos
Musteikienės testamentą, įkūrė fil.
Gražinos Musteikytės vardinę sti-
pen diją. Didžioji mecenatė labai my-
lėjo Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir
tikė jo jaunimo ateitimi. Mustei-
kienė, norėdama įprasminti dukros
Graži nos, per anksti iškeliavusios į
Amži nuosius namus, prisiminimą,
kreipė si į VF su prašymu įsteigti
stipendiją lietuvių kilmės studijuo-
jantiems bei skautaujantiems jau-
nuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė
biochemijos mokslus bakalauro
laips niu St. Xavier kolegijoje, magis-
tro laipsniu University of  Chicago.
Vė liau Gražina savo studijas gilino
mik robiologijos srityje Sorbonne
universitete, Paryžiuje. Jos indėlis į

aka de mikų skautų veiklą buvo dide-
lis. Kai Gražina mirė 1974 metais, ji
buvo VF įgaliotinė Illinois valsti-
jai. 

Gra žina buvo draugiška, kukli,
nuoširdi, darbšti ir pa reiginga. Arti-
mos draugės prisimena fil. Gražiną
kaip šiltą, mie lą ir protingą asmeny-
bę.

Reikalavimai ir kriterijai:

– Stipendija skiriama už Lietu-
vos ribų gyvenančiam/gyvenančiai
lietuvių skautui/skautei;

– ne Lietuvos piliečiui/pilietei; 
– aktyviai dalyvaujančiam/čiai

skautų veikloje;
– susimokėjusiam/susimo kėju -

siai Lietuvių skautų sąjungos 2011–
2012 m. nario mokestį.

– Kandidatas turi būti bent dve-
jus metus studijavęs universitete,
kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigoje.

– Stipendiją kandidatas turi nau-
doti studijoms bet kurioje pripažinto-
je mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai:

– Stipendijos prašymo anketa;
– Vėliausias oficialus pažymių

sąrašas (,,transcript”);
– Dviejų dėstytojų rekomendaci-

jos;
– Vieno skautų vadovo rekomen-

dacija.

Stipendijos prašymo anketą gali-
ma gauti paskambinus VF valdybos
sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708/280-8678 arba parašius el. paštu:
vidabrazaitis@hotmail.com.

Stipendijos prašymo anketą su
visa dokumentacija reikia grąžinti
VF iki š. m. liepos 21 d. Stipendija
bus paskirta rugpjūčio pradžioje.

Stovykloje ,,Rakas” 2010 m.                                                            Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Kada žydi papartis?

„Men in Black 3” 
(„Vyrai juodais drabužiais – 3”)

Filmo�įvertinimas�ir�aprašymas

Atskubėjusi išdykėlė vasarėlė uždarė ne tik amerikietiškų, bet ir lituanistinių
mokyklų duris. ,,‘Draugo’ lietuviukai”, kaip ir jūs visi, pradeda vasaros atostogas.
Pailsėkime, sustiprėkime, o atėjus rudenėliui,  vėl prisiminkime vieni kitus. Va-
sara – kelionių metas. Šiemet ji ypatinga dar ir tuo, kad Boston vyks graži XIV
Lietuvių tautinių šokių šventė, kurioje dalyvausite ir jūs. Kiti gal važiuos į Lietuvą
ar keliaus po Ameriką, stovyklaus. Grįžę iš atostogų aprašykite savo įspūdžius ir
atsiųskite mums, pasidalinkite su visais savo atostogų džiaugsmais. Linkime gerų
atostogų ir lauksime jūsų laiškų.

Redaktorė

RITA REPŠIENĖ

Birželio 24 dienos išvakarėse
švenčiama šventojo Jono Krikštytojo
diena, senuose lietuvių raštuose ir
iki šiol vadinama Joninėmis. Tai nuo
seno žinoma vidurvasarį pabrėžianti
šventė, išsaugojusi daugybę lietuvių
tikėjimų bei papročių, perduodanti
mums senolių patirtį ir išmintį. Šią
dieną visa, kas supa žmogų: žemė,
vanduo, gamta, teikdavo jam ypatin-
gų galių ir sveikatos, stiprybės ir lai-
mės.

Daugybę metų šią dieną visi
rinkdavę vaistingas žoles ir gėles,
pindavę iš jų vainikus ar šiaip norė-
davę sužinoti, kas ateityje laukia.

Kaimuose ir miesteliuose kur-
davę laužus tikėdami, kad ugnis ap -
saugos visus nuo piktųjų dvasių ir vi -
sokių negerovių: žmones ir jų gyvu -
lėlius – nuo ligų ir nelaimių, na mus –
nuo negandų, pasėlius – nuo sausros.

Buvo tikima, kad naktį prieš
švento Jono dieną žydi papartis. Kas
suranda tą žiedą, prasiskleidžiantį
patį vidurnaktį, tampa laimingas ir
turtingas. Tik reikia neišsigąsti viso -
kiausių baisybių, norinčių nubaidyti
ir tą žiedą nutverti.

Dar 1889 metais viename pirmų -
jų lietuviškų laikraščių „Varpas”
buvo rašoma, kad norint rasti pa -
parčio žiedą reikia vidurnaktį, prieš
šventą Joną, nueiti vienam prie de -
vyn mečio paparčio krūmo, apsi-
brėžti ratą šermukšniniu pagaliu
arba maršalkos lazda, patiesti šilkinę
skepetėlę, užsidegti žvakę (grab-
nyčią) ir melstis nesižvalgant į visas
piktybes. Žiedas, kaip aukso grū -
delis, nukris ant skepetėlės.

Apie paparčio žiedą pasakojama
įvairiausių dalykų: vieni sako, kad
jis baltas kaip mėnulis ar žiba kaip
žvaigždė, didelis kaip trys kumščiai
ar yra visai mažas. Ne visi paparčiai
žydi, o tik tam tikra jų rūšis arba tik
vienas žiedas per metus visame pa -
saulyje.

Radęs paparčio žiedą, turi jį ge -
rai paslėpti, kad nepamestum ar ne -
pavogtų. Geriausiai prapjauti rankos
odą (mažajame pirštelyje), įdėti jį į
žaizdą ir užgydyti ar delne užsiūti.
Tokie papročiai išties nėra sektini.

Motiejus Valančius rašęs, kad
ieškodami paparčio žiedo žmonės
tikėdavo, kad radę taps didžiai pro -
tingi, galės kiaurai matyti, kur žemė-

je pinigai užkasti, akies mirksniu pa -
žinsią visus negerus žmones ir ypač
žmogui kenkiančias raganas, galės
persikelti iš vienos vietos į kitą ne -
žengdami nė žingsnio. Šitas žiedas
duodąs ir galios žinoti savo ateitį. Vi -
soje Lietuvoje buvo tikima, kad kas
turįs radęs paparčio žiedą, tas viską
žino: ir kas pasaulyje dedasi, ir ką
kiti žmonės galvoja, ir visų gy vūnų,
ir paukščių kalbas supranta, ir ką
medžiai ūžia, ir ką bitelės zvimbia.
Bet tik tai negerai, kad pa partis taip
trumpai žydi, kad niekas nesugeba jo
žiedo rasti.

Švento Jono naktį rinkdavę ir

šviečiančius švento Jono vabalėlius,
kuriuos naudodavo vaistams, bur-
tams ar pokštams. Švento Jono va -
balėlį galima padėti ant baltos lėkš -
tės ir šalia mažą sliekelį. Jei tas va -
balėlis persirita, persiverčia tris kar-
tus per sliekelį, tai tikėta, kad tas
žmogus bus laimingas ir jo norai
išsipildys, jei nepersirita, tai neturės
laimės.

Pernakt nemigę žmonės anksti
rytą eidavę saulės pasitikti, kuri
patekėdama, kaip ir per Velykas,
šokanti ir gražiausiomis spalvomis
besimainanti. O tie, kurie ramiai
miegosią, turi žinoti, kad ką Joninių
naktį sapnuosi, tas išsipildys, jei
sapno spėjimui nusipinsi vainikėlį iš
devynių rūšių gėlių, iš devynių
laukų surinktų, per devynis kaimus
nešdamasi.

Kaip ir visais liaudiškais daly -
kais, Joninių nakties pasakojimais,
tikėjimais, papročiais taip pat ne -
reikia tikėti beatodairiškai. Laikai
kei čiasi, keičiasi ir mūsų gyvenimas,
ir papročiai, bet pažinti savąjį pa -
veldą ir įdomu, ir naudinga.

,,Bitutė”

GYTIS KRIAUČIŪNAS 

Apie ką šis filmas?

Šis filmas – tai trečias filmas iš
serijos „Men in Black”. Filmas pra si -
deda, kai Boris žmona jubiliejaus
pro ga atneša jam pyragą į kalėjimą
(Bo ris yra blogietis, kurį agentas K
buvo areštavęs prieš daugelį metų).
Kai Boris paprašo sargų, kad jie py -
ragą supjaustytų, iš pyrago išlenda
vabalas ir nužudo sargus. Tada Boris
ir jo žmona bando pabėgti iš kalėji-
mo. Staiga daugybė pareigūnų juos
apsupa, bet  Boris prašauna skylę lu -
bose ir ertmė išsiurbė visus pareigū -
nus iš kambario (kalėjimas yra Mė -
nulyje). Tada Boris pabėga  į Žemę.

Tuo metu kai Boris bando pa -
bėgti iš kalėjimo, agentai J ir K tyrė
avariją, susijusią su ateiviais. Jie
nueina į kinų restoraną, ir ten sutin-
ka Boris ir jo pagalbininkus. Po
trumpų muštynių Boris pasako agen-
tui K: „Tu esi negyvas, bet tu to dar
nežinai.” Ką tai reiškia?  Ar agentui
K viskas gerai bus? Kas atsitiks Bo -
ris? Teks žiūrėti filmą ir sužinoti.

Kas vaidina šiame filme?

Šiame filme vaidina Will Smith
(agentas J), Tommy Lee Jones (agen-
tas K), Josh Brolin (jaunesnis agen-
tas K), ir Jemaine Clement (Boris
„The Animal”). Will  Smith ir Tom-
my Lee Jones vaidino  ir kituose šios
serijos filmuose. Will Smith vaidino
filmuo e „I am Legend” ir „I, Robot”, o
Tommy Lee Jones – filmuose „The

Fugitive” ir „No Country for Old
Men”. Josh Brolin taip pat yra vai-
dinęs filme „Milk”.

Kaip aktoriai vaidina?

Apskritai, aktorių vaidyba buvo
gera. Tik man gaila, kad Will Smith
ne ypatingai gerai atliko savo vaid-
menį. Aš taip maniau, nes jo vaid -
muo nebuvo svarbus ir jis pasy viai
elgėsi. Josh Brolin savo vaidme nį
atliko labai gerai. Nors aš jo nesu
matęs kituose filmuose, jis vaidino
įtikinamai. Tommy Lee Jones, kaip
visada, gan gerai atliko savo vaid-
menį. Jis elgėsi kaip tikras agentas –
buvo rimtas, bet nepamiršo ir hu -
moro.

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko veiksmas
ir visi efektai. Nors ir aktoriai neblo-
gai atliko savo vaidmenis, filmo siu -
žetas nebuvo ypatingai geras.

Ar verta šį filmą pažiūrėti?

Aš siūlyčiau šį filmą pažiūrėti
tiems, kuriems patiko „Men in
Black – 1” ar „Men in Black – 2”, ir
tiems, kuriems patinka veiksmo fil-
mai. Kadangi  ma nau, kad filmas ne
toks geras, tai siūlyčiau išsinuomoti
filmą arba iš viso nežiūrėti. Jeigu vis
tik eisite žiū rėti į kino teatrą, tikrai
nesiūlyčiau mo kėti papildomai už
žiūrėjimą „3D” formatu.

Iš 10 balų, duočiau 7 balus.

Filmo ,,Men in Black 3” plakatas.                                                                 

Joninių šokis.                                                                                                    Jono Kuprio nuotr. 

Joninių vainikėlis.     
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Kernavėje – nauja archeologinės
vietovės ekspozicija

Spaudos apžvalga

Rašytojas Kazys Saja švenčia savo jubiliejų
LAIMA APANAVIČIENĖ

Birželio 27 dieną lietuvių rašy-
tojas, dramaturgas, prozinin-
kas, įvai rių kultūros leidinių

straipsnių autorius, visuomenės vei-
kėjas, Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tary bos akto dėl Lietu-
vos nepriklausomos valstybės atkū-
rimo signataras Kazys Saja šventė
savo 80-ąjį gimta dienį. 

K. Saja gimė 1932 metais dabar-
tiniam Pasvalio rajone, Skėrių kaime
prie Lėvens. Tėvai buvo neturtingi
ūkininkai. Kaziukui buvo vos treji,
kai nuo džiovos mirė tėvas. Po ketve-
rių metų mirė ir mama. Kaziukas su
broliu  tapo našlaičiais ir persikėlė
pas dėdienę Žebriūnienę į Kauną. Po
metų Kazys buvo išvežtas į Plungės
rajone esantį Vaištarų kaimą pas
kitą dėdę. Baigusį pradžios mokyklą
Kazį dėdė nebeleido į mokslus, nes
namuose reikėjo darbo rankų. Vis tik
1948 m. K. Sajai pasisekė išlaikyti
stojamuosius egzaminus į Klaipėdos
žemės ūkio technikumą, kurį 1952 m.
baigė su pa gy rimu. 

Jaunuolio svajonė buvo archi -
tektūra, tad K. Saja įstoja į Kauno Po-
litechnikos institutą, tačiau jo ne-
baigė, grįžo į Klaipėdą. Pamažu gims-
ta būsimasis rašytojas. Jis nuspren-
džia mokytis Klaipėdos mokytojų
institute, Lietuvių kalbos ir literatū-
ros skyriuje, tačiau jį priėmė tik į
Gamtos ir geografijos skyrių, kurį
rašytojas baigė 1954 m. Tuo metu jis
parašė savo pirmąją pjesę „Lažybos”,
kuri 1954 m. buvo pastatyta Klai pė-
dos dramos teatre, o 1955 m. Pernu
dramos teatre Estijoje. Tai buvo ko -
medija apie kaimo jaunuolių santy -
kius. 

Baigęs Mokytojų institutą, K. Sa-
ja išvyko į Vilnių ir  pradėjo studijas
Pedagoginio universi teto Filolo gijos
fakultete. 

Čia parašė apsakymų knygelę
„Klumpės” ir su ja atėjo į vaikų lite-
ratūrą. Tuo pat metu 1957 m. sulaukė
ir dviejų savo premjerų: Akademinis
dramos teatras pastatė komediją „Sil -
va studentauja”, o Klaipėdos dramos
teatras – „Septynias ožkenas”. 

Jaunas rašytojas kuria nesusto-
damas. Jo pjesės buvo aktyviai stato-
mos teatruose – „Pirmoji drama”,
„Nerimas”, „Saulė ir stulpas”, „Jo
ekselencija Vabalas”, „Gaidžio penti-
nai”. Šiose dramose vaizduojamas

daugiausia inteligentijos gyvenimas,
smerkiami dvasinio skurdumo, sa-
vanaudiškumo reiškiniai. Huma niz-
mo idealai dramose daugiausiai sie-
jami su teisumo, nuoširdumo, jaut -
rumo aplinkiniams žmonės tei gimu. 

Kiek vėliau gimsta jo trys vieno
veiksmo groteskai: „Oratorius”,
„Maniakas” ir „Pranašas Jonas”.
Juose atskleidžiami etikos, psicho-
logijos paradoksai, smerkiamas susi-

taikymas su blogiu, miesčioniškas
galvosenos primityvumas, dvasinių
polėkių iliuziškumas, lengvatikystė.
Visi, kurie gyvenome tuometinėje
Lietuvoje ir mėgome teatrą prisime-
name, kad į „Mamutų medžioklę” bi-
lietus tikrai nebuvo lengva nusipirk-
ti, o kur dar ,,Šventežeris”, ,,Devyn-
bėdžiai”. 

Žinomas K. Saja ir savo kūryba
vaikams. 1972 m. būtent už apysaką
vaikams „Ei, slėpkitės” rašytojui pa-
skirta Respublikinė premija. Jis susi-
laukė ir kitų apdovanojimų: 1977 m.
Žemaitės premija už apsakymų kny-
gą „Po to, kai jie pavirto medžiais”;
1987 m. J. Grušo premija už dramą
„Žemaičių piemuo”; 1989 m. K. Kubi-
linsko premija už apysaką „Gvidono
apsiaustas”; 1989 m. M. Valančiaus
premija už pjesę „Že maičių piemuo”.

K. Saja žinomas ir savo visuome-
nine veikla, dažnai pasisakantis eti-
kos, socialiniais ir politikos klausi-
mais. 

Į Ivonos Žiemytės, www.ve.lt žur-
nalistės, klausimą: ,,Kokią savo gy -
venimo patirtį vadintumėte aštriau-
siu siužetu? Ką išbrauktumėte iš
autobiografijos?”, rašytojas atsako:
,,Vaikystėj – motinos mirtis, jaunys-
tėj – meilė, kūryba, netikėtai po
daugelio metų surastas vienintelis
brolis. Kai Amerikoje mano knyga
‘Klumpės’ dalijosi lietuvių išeivių
šeimos, toks Miltonas Starkus, kul -
tūros žmogus, draugavęs su mano
broliu, davė jam perskaityti. Brolis
nustėro: o Jėzau, Kaziukas – tas pats
našlaitėlis, pasmerktas mirti, likęs
kaime, o jis – perėjęs karo audras ir
frontus. Tada jis parašė laišką leidyk-
lai, ir kai susitikome Amerikoje, tai
buvo viena džiaugsmingiausių die-
nų. Paskui – Sąjūdis ir Kovo 11-oji.
Sunku būtų ką nors išbraukti.”

Siūlau skaitytojui užeiti į tink -
lalapį www.manoknyga.lt ir pama -
tysite, kad daugybės K. Sajos knygų
nusipirkti neįmanoma, jų tiesiog nė-

,,Birželio mėnuo – sumišusių
jausmų mėnuo, – savo vedamajame
rašo ,,Bridges” redaktorė Jeanne
Shalna Dorr. – Iš vienos pusės – tai
vestuvinės ir mokslo baigimo nuo-
taikos, iš kitos – liūdnos mintys
prisimenant Sibiro tremtį.” Tad ir
vi sas birželio mėnesio žurnalo nu -
meris persunktas įvairiausiomis
nuotaikomis. Tai ir Marijonos Ven s -
lauskaitės Boyle straipsnis ,,Stren g -

th of  Spirit”, apie daug iškentėjusį ir
nepalūžusį Algirdą Vokietaitį, ir Ži -
vilės Symeonidis  pasakojimas  apie
Detroit, MI vykusią JAV LB apylin-
kių pirmininkų ir atstovų konferen-
ciją, ir Rasos Miliutės sakymas, kad
istorijos pamiršti nevalia, ir apsi-
lankymas su Jeanne Dorr Kryžių
kalne, ir Petro Vainiaus ra šinys apie
žinomą žolininkę dr. Ann Wigmore (
Oną Varapickaitę), ir susitikimas su
dailininke Krista Sval bo nas iš Jer-
sey City, NJ.

Teresė Vekteris skaitytojus su -
pa žindina su Lietuvos naujienomis
ir savo draugais Lietuvoje. 

Paskutiniame puslapyje išspaus-
dintas liepos, rugpjūčio ir rugsėjo
mė nesių renginių JAV Lietuvių
Bendruomenėse kalendorius. 

Fotogalerijoje skaitytojai galės
pasigrožėti gražiomis lietuviškos
vasaros akimirkomis. 

Iš redaktorės vedamojo suži-
nome, kad ji atsisveikina su žurnalu.
Kam perleidžiamas redaktoriavimas,
kol kas nežinia. 

Priminsime, kad žurnalą anglų
kalba leidžia JAV LB. Per metus iš -
eina 10 žurnalo numerių. 

Paruošė L. A.  

,,Bridges”

Kam aš visa tai rašau? Nežinau.
Būtų gėda prisipažinti, kad šitokiu
būdu stengiuos palikti po savęs kokį
nors pėdsaką. Aš greičiausiai sten -
giuos užsimiršti, kaip nors „perrėk-
ti” tą skausmingą nerimo tvinkčio-
jimą. O gal sukoncentruoti mintis ir
pats sau atsakyti, ar man dar verta
visom keturiom kabintis į gyvenimą,
leistis, kad man iš galvos išoperuotų
tą auglį. Bijau, jog, gyvas likęs, galiu
būti praradęs visą „puikybę”. Tai yra
savo privilegiją mąstyti.

Tikrai pasakyčiau – gana kap-
stytis, jeigu žinočiau, kad mirtis tėra
tik perėjimas iš vieno būvio į kitą,
kur jau nebekartosiu buvusių klai -
dų, sužinosiu visų kančių prasmę ir
būsiu maloniai nustebintas atsivėru-
siom naujom galimybėm...

Bet jeigu pomirtinis būvis tėra
graži saviapgaulė (tokia abejonė
veikiausiai aplanko ir tuos, kurių
pašaukimas – įtikinti mus, kad esam
nemirtingi), tada, žinoma, reiktų iš
paskutinių saugoti tą vienintelį,

neįkainojamą turtą – gyvenimą. Toje
nesibaigiančioje gėrio ir blogio kovos
arenoje – Žemėje.

Būna tokių kankinančių dienų ir
naktų, jog, atrodo, mielai sutiktum,
kad kas nurėžtų tą skausmą su visa
galva, bet taip, jog likęs stuobrys dar
galėtų kaip nors egzistuoti. Kaip
koks medis ar pats primityviausias
augalas, glostomas vėjo ir besidžiau-
giantis saule.

Tačiau žinau, kad gyvenime man
šito nepakaktų. Kaip užkeiktas ieš-
kočiau kokios nors prasmės, atsaky-
mo, kuriems galams tas mūsų buvi-
mas, tas mūsų troškimas kuo dau-
giau pažinti, tobulėti...

Gal puikybė, ne kartą buvau ja
apkaltintas, iš tiesų yra pats galin-
giausias gyvenimo stimulas, narko -
tikas, nuo kurio neįmanoma atpras -
ti?

Lietuvos rašytojų sąjungos mėn-
raštis „Metai”, 2009 m. Nr. 8–9 (rug-
pjūtis-rugsėjis)

KAZYS SAJA

Trys�apsakymai.�Puikybė�
(ištrauka)�

Rašytojas Kazys Saja švenčia savo 80-metį.                              Juliaus Kalinsko nuotr.

ra, jos išpirktos. Vadinasi rašytojas
skaitomas, jis rašo ,,ne į stalčių”.

Sulaukęs garbaus amžiaus rašy-
tojas nesnaudžia ant laurų. Jis, kaip
ir kiekvienas kuriantis žmogus, dar
smalsus, viską stebi, kuria, jam rūpi
Lietuva ir jos likimas. ,,Laikas kaip
tėkmė, kaip upė neša naujus sunku-
mus, ledai laužo lieptus. Bus visko.
Bet mes pasimokysime iš savo klai -
dų, statysime stipresnius tuos liep-
tus, kad ledai neišneštų. 

Be to, man norisi, kad Lietuva
būtų lietuviška. Mes turime tokią
gražią skambią savo kalbą. Nuo pat
1918 m. J. Basanavičius svajojo apie
Tautos namus, kurie būtų kaip švie-
sa visai tautai. Ką mes dabar tu rime?

‘Akropolį’! Žodis ‘Akropolis’ reiškia
šventovę, menų centrą. Dabar – tai
pinigo, prekybos centras. Šitie daly-
kai mane liūdina, bet aš matau, kad
tai neapsiriboja vien Lietuva, tai yra
pasaulio problema. Galbūt kada nors
mes turėsime skaudžiai su mo kėti už
tą savo laimės ieškojimą per pilvą,
per išorę”, – apie savo skausmą rašy-
tojas pasakoja žurn. Aistei Almanai-
tei (www.15min.lt).

Suprasdami rašytojo rūpestį
Lietuva, vis tik palinkėkime rašyto-
jui kūrybinių kančių (,,...nedaugelis
rašytojų prisipažįsta, kad koks nors
geras kūrinys gimsta iš skausmo”, –
kažkada yra pasakęs K. Saja) ir svei-
katos jo gražios sukakties proga.

www.draugas.org
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Virtuvės�juokai

Vasaros pradžia – išvykų į
gamtą, gegužinių metas. Sezo-
nui įsibėgėjant, įvairiausių

progų iškylauti padaugėja. Juk sma-
giausia pramogauti gamtoje: ten vis-
kas skaniau ir apetitas didesnis. 

Kad vaišės gamtoje (ir namie)
džiugintų skaniais kepsniais, svarbu
tinkamai paruošti mėsą. Kodėl mėsa
marinuojama? Kad įgautų įdomesnį
skonį ar skonio atspalvį, kad kepsnys
būtų minkštas ir sultingas, kad su-
trumpėtų gaminimo laikas. Lengva
pastebėti skirtumą tarp pamarinuo-
tos ir nemarinuotos viščiuko krūti-
nėlės: marinuota iškepta mėsa yra
sultinga, kvapi ir malonaus skonio. 

Yra šimtai mėsos marinavimo
būdų, o visų marinatų pagrindas –
aliejus, rūgštis (vynas, citrinų sultys
arba actas) ir, žinoma, prieskoniai.
Daugiausia ginčų kelia acto naudoji-
mas: vieni teigia, kad actas yra pra-
žūtingas ruošiamiems produktams,
kiti tvirtina, kad jis nepakeičiamas.
Kiekvienos rūšies  mėsa turi savų
marinato paruošimo subtilybių.

Kiaulienai ir jautienai – 
raudonasis vynas ir konjakas

Kiauliena ir jautiena gali būti
marinuojama beveik su viskuo: vy-
nu, svogūnais, majonezu, kefyru, mi-
neraliniu vandeniu ir t. t. Plečiantis
kulinarijos meno geografijai ir įvai-
riems receptams vis dažniau keliau-
jant po pasaulį, marinatų šeimą pa-
pildė nemažai azijietiškų variantų.
Jų pagrindą sudaro granatų sultys,
sojų padažas ir imbierai. 

Labai svarbi marinato sudėtinė
dalis buvo ir bus įvairiausi priesko-
niai ir rūgštis. Be jų  net pats origi-
naliausias marinatas nesuteiks kepa-
mai mėsai tokių reikalingų aromato
bei skonio atspalvių. Klasikinių
mėsos marinatų pagrindas – sausas
raudonasis vynas.

Štai jautieną galima ,,užmerkti”
tokiame marinate: 1 puodelis sauso
raudonojo vyno, 4 šaukštai alyvuogių
aliejaus, 2 griežinėliais pjaustyti svo-
gūnai, 2 ar 3 laurų lapeliai, po vieną
šaukštelį rozmarinų ir čiobrelių, pa-
gal skonį druskos. Mėsa marinuoja-
ma 3–4 valandas.

Kiaulienai įdomesnį skonį teikia
sojų marinatas. Tereikės sojų padažą
sumaišyti su smulkintais česnakais
ir trupučiu krakmolo. Jau po pusva-
landžio mėsą galima kepti keptuvėje. 

Dar paprastesnis būdas – vande-
niu atskiestomis citrinų sultimis
užpilta mėsa, sluoksniais sudėta su
svogūnų griežinėliais.

Kiaulienai labai tiktų stipresnis
alkoholis, pavyzdžiui, konjakas ar
brendis. Tokiam marinatui reikia: 4
šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 citrinos
sulčių, 3 šaukštų konjako ar bren-
džio, trupučio druskos, pipirų. Po 2–3
valandų mėsa jau paruošta kepti ant
laužo.

Medaus ir vyno deriniai – 
paukštienai

Paukštienos marinatai paprastai
būna švelnesni (išskyrus laukinių
paukščių mėsą).  Dažnai naudojamas
medus ir citrusai, puikiai derantys
prie švelnios mėsos bei suteikiantys
nepakartojamą aromatą.

Vienas paprasčiausių vištienos
aromatų – tai citrinų sulčių, alyvuo-
gių aliejaus, česnakų ir raudonėlių
mišinys. Jame apie 3 valandas mari-
nuota ir orkaitėje arba ant žarijų
kepta mėsa bus minkšta, su auksas-
palve plėvele.

Neįmantrus vištienos arba ka-
lakutienos marinatas su vynu. Jam
reikėtų: sumaišyti 4 šaukštus aly-
vuogių aliejaus, 1/2 puodelio sauso
baltojo vyno, po žiupsnelį mairūnų,
raudonėlių, rozmarinų ir aitriųjų pa-
prikų. Tokiame marinate ,,palepin-
tą” mėsą galima čirškinti jau po
valandos.

Verta išmėginti marinatą, kurio
pagrindą sudaro majonezas. Į jo su-
dėtį taip pat įeina paprikos, citrinos,
česnakai, laurų lapeliai ir įvairūs ža-
lumynai. 5 valandos marinavimo, ke-
pimas orkaitėje ar kepsninėje – ir
turite puikų patiekalą.

MĖSOS MARINATAI, VASAROS AROMATAI…
Dar vienas niekada nenuvilian-

tis vištienos marinatas – tai baltojo
vyno, apelsinų arba citrinų sulčių,
tarkuotų imbierų, medaus ir krapų
mišinys. Pakanka pamarinuoti 2
valandas.

Kas kam tinka?

Aliejus ir majonezas. Mėsai ma-
rinuoti tinka visi kepimui skirti alie-
jai: alyvuogių, saulėgrąžų, kukurūzų

ir kt. Galima rinktis kvapų, žolelė-
mis paskanintą aliejų. Panašiai kaip
aliejus mėsą veikia majonezas, todėl
jis irgi dažnai naudojamas marina-
tams gaminti.

Šviežios sultys. Paruošę mari-
natą su citrinų, žaliųjų citrinų, apel-
sinų sultimis, suteiksite paukštienai
rytietišką aromatą ir švelnų citru-
sinių vaisių skonį. Natūralios šių
vaisių sultys mažiausiai veikia mėsą
ir išryškina jos švelnumą.

Pieno produktai. Rytiečiai daž-
nai marinuoja mėsą natūraliame jo-
gurte arba kefyre. Rauginti pieno
produktai atlieka iš karto du dalykus
– mėsą minkština ir išlaiko sultingą,
nes neleidžia ištekėti natūraliems
riebalams. Labai skani išrūgose arba
rūgpienyje marinuota aviena.

Prieskoniai ir žalumynai

Kiaulienai pagardinti tinka ba-
zilikai, peletrūnai, juozažolės, mairū-
nai, petražolės, pipirai, laurų lape-
liai, kadugių uogos, kmynai, kalen-
drų sėklos, česnakai, krienai, garsty-
čios, svogūnai. Ypatingą skonį kiau-
lienai suteikia melisos, rozmarinai,
gvazdikėliai. Veršienai reikėtų rink-
tis neaštrius prieskonius: bazilikus,
dašius, peletrūnus, mairūnus, gels-
ves, kalendrų sėklas, pipirus, laurų
lapelius, svogūnus, česnakus. Visi šie
prieskoniai taip pat dera su jautiena.
Jai gerai ir garstyčios, šalavijai.
Avienai siūlomi svogūnai, česnakai,
aštrieji čili pipirai, mairūnai, roz-
marinai, imbieras, kmynai. Žvėrie-
nai ir laukinių paukščių mėsai –
įvairūs pipirai (juodieji, baltieji,
žalieji, kvapieji bei jų mišiniai),
saldžiosios ir aitriosios paprikos,
laurų lapeliai, mairūnai, mėtos, roz-
marinai, čiobreliai, kadugių uogos,
kalendrų sėklos, kardomonas, im-
bieras, muskatų riešutai, kmynai,
gvazdikėliai, petražolės, salierai. 

Dar keli patarimai

Mėsos marinatai būna dvejopi –
natūralūs ir kaitinti. Natūralūs ne-
kaitinti veikia greičiau, todėl jie tin-
ka, kai mėsą norime paruošti greitai.
Kaitintų marinatų poveikis lėtesnis,
tačiau mėsos skonis ir kvapas būna
sodresnis. Tokie marinatai ypač tin-
ka specifinio skonio laukinių paukš-
čių mėsai, žvėrienai, avienai. Ruo-
šiant šiuos marinatus reikia užvirin-
ti ir atvėsinti, o jais užpiltą mėsą ma-
rinuoti  12–24 valandas.

Mėsos nemarinuokite metali-
niuose, plastikiniuose induose. Rūgš-
tis, reagavusi su metalu ar plastiku,
gali suteikti mėsai nepageidaujamą
spalvą ir skonį. Rinkites stiklinius ir
keraminius indus. 

Parengta pagal 

Su meile – visoms šeimininkėms!
Yra tokios neblogos salotos su kumpiu, o šaldytuve kaip tik volioja-

si  gabalėlis – niekas nevalgo. Va, galvoju, pagaminsiu – vis įvairiau  paval-
gysime. Salotoms reikia ananasų. Atidariau skardinę, išėmiau ananasus, liko
sultys. Gerti nenorėjau, nes baisiai saldu. Išpilti irgi gaila. Prisiminiau vieną
kekso receptą, kuriam reikia arba ananasų, arba apelsinų sulčių. 

Užmaišiau tešlą keksui, bet jai, keista, reikėjo tik kiaušinių trynių. Liko
baltymai. Išmesti gaila, o laikyti... vis tiek galų gale išmesiu. Pagalvojau, rei-
kia bizė pasidaryti. Nieko juk sudėtingo. 

Nutarkavau žievelę nuo citrinos. Liko plikut plikutėlė citrina. Jeigu kaip-
mat nesunaudosi – sudžius. Bet, apsidžiaugiau, su  citrina elementaru – pa-
darysiu padažą salotoms. Į salotas supjausčiau pusę svogūno. Visos galvos ne-
reikėjo, nes baisiai jau didelės visos, kurias turėjau. 

Nusprendžiau, kad likusią puselę sunaudosiu pomidorų padažui maka-
ronams – niekas kitas galvon nešovė. Atidariau  trintų pomidorų skardinę,
sunaudojau pusę. O kur dėti likusius?Užmiršiu juk šaldytuve. O ji be konser-
vantų, per kelias dienas suges. Nusprendžiau išvirti ukrainietiškų barščių.
Bet kopūsto neturėjau. Vadinasi, reikia į parduotuvę. 

Prekybos centre nusipirkau kopūstą, morkų, silkės, dešrelių, dešros, tua-
letinio popieriaus, skalbimo miltelių, staltiesę (buvo išpardavimas), šlepetes
(taip pat su nuolaida) ir kelias tūbeles batų tepalo (dėl viso pikto). Pakeliui už-
sukau į banką  atsiimti kortelės, paskui fotosalone prigriebiau nuotraukas,
užbėgau į kepyklą duonos (nes parduotuvėje pamiršau). 

Nuo automobilio iki lifto viską nutempiau baubdama. Išviriau barščius.
Nepastebėjau, liko kokių produktų ar ne. Nukritau ant lovos. Nugara perkry-
pusi, kojų nejaučiu,  rankos, rodos, nukris... Galvoju, kvaile tu, kvaile, avie
tu nelaiminga, gailėjai tas ananasų sultis į kriauklę išpilti!

IEŠkO DARbO

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atosto-
gų. Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813

* Moteris ieško (perka) darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-799-1148.

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-1168.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* 2 studentai iš Lietuvos, atvykę pagal ,,Work &
Travel” USA programą, ieško bet kokio darbo vasa-
rai iki rugpjūčio 25 d. Tel. 331-213-1052.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, kalban-
ti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai, ieško
senelių  priežiūros darbo naktimis. Turi medicininį
išsilavinimą. Tel. 773-387-7232.

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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Nuotraukoje iš dešinės: A. Maziliauskas, Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje
O. Jusys, I. Dunn ir Lietuvos ambasados Londone ministras patarėjas Sigitas Mitkus.

URM nuotr.                                                

M. Romney laimėjo ir paskutinius 
pirminius rinkimus Utah valstijoje

Rusija turkų naikintuvo numušimo nelaiko provokacija

Pasirašyta aukštųjų mokyklų sutartis
Varšuva (BNS) – Lenkijos de-

šimtmečius trukusias pastangos su-
reguliuoti santykius su istorine prie-
šininke Vokietija jau ,,iš esmės baig-
tos” ir dabar abi kaimyninės šalys
yra sąjungos įtvirtinimo stadijoje,
pareiškė Lenkijos užsienio reikalų
ministras Radek Sikorski.

Ši ministro mintis nuskambėjo
viešoje diskusijoje su buvusiu JAV
valstybės sekretoriumi 89-erių metų
Henry Kissinger, kurioje buvo kalba-
ma apie Europos laukiančius strate-

ginius iššūkius. R. Sikorski gavo
klausimą apie didelį lenkų palaiky-
mą, kurį šie rodo Vokietijos naciona-
linei futbolo rinktinei, artėjant jos ir
Italijos rinktinės varžyboms Europos
futbolo čempionato pusfinalyje.

R. Sikorski paaiškino, kad tokį pa-
laikymą lemia vokiečių komandoje žai-
džiantys lenkų žaidėjai ir šalis jungian-
tys politiniai bei ekonominiai ryšiai.
Šie šalių ,,santykiai yra labai artimi,
nes Vokietija yra visų didžiausia mūsų
prekybos partnerė”, – sakė jis.

Baltarusijos prezidentas pristatė savo įpėdinį

Santariškėse persodinta širdis 3 mėnesių kūdikiui

Maskva (BNS) – Sirijos sąjungi-
ninkė Rusija nemano, kad turkų nai-
kintuvo numušimas buvo provokaci-
ja. ,,Svarbu, kad šis įvykis nebūtų
traktuojamas kaip provokacija ar są-
moningas veiksmas ir nesukeltų pa-
dėties destabilizavimo”, – pareiškė
Užsienio reikalų ministerija Mask-
voje ir paragino visas puses laikytis
santūriai.

Turkija ir Sirija esą turėtų konst-
ruktyviai bendradarbiauti, kad būtų
išsiaiškintos visos aplinkybės ir kad
ateityje būtų išvengta ,,tokių tragiš-
kų įvykių”.

Turkų žvalgybinis lėktuvas iš ra-
darų ekranų dingo birželio 22 d. vidu-
dienį. Naktį į birželio 23 d. Sirijos ar-
mija pranešė naikintuvą numušusi,
kai šis pažeidė šalies oro erdvę.

Lenkija džiaugiasi gerais santykiais su Vokietija 

Washington, DC (BNS) – Šešis
mėnesius trukęs JAV Respublikonų
partijos pirminių rinkimų marato-
nas baigėsi dar viena Mitt Romney
pergale. Negalutiniais duomenimis,
jis balsavimą Utah valstijoje laimėjo
surinkęs daugiau kaip 90 proc. balsų.

Šioje vakarinėje valstijoje dau-
guma gyventojų, kaip ir M. Romney,
išpažįsta mormonų tikėjimą. Kad bu-
vęs Massachusetts valstijos guberna-
torius taps savo partijos kandidatu į
prezidentus, tapo aišku dar balan-
džio viduryje, kai iš kovos pasitraukė
stipriausias jo priešininkas Rick
Santorum. Gegužės pabaigoje multi-
milijonieriui pavyko surinkti būtiną
delegatų balsų skaičių, kad jis res-

publikonų suvažiavime rugpjūčio pa-
baigoje būtų oficialiai išrinktas pre-
zidento Barack Obama varžovu.

65 metų M. Romney dar prieš
prasidedant pirminių rinkimų mara-
tonui buvo laikomas stipriausiu kan-
didatu, nors jį skeptiškai vertino
konservatyvusis partijos sparnas.
Tačiau galiausiai politikui pavyko
sutelkti partiją.

M. Romney rinkimų kampanijo-
je vyrauja ekonominės temos. Jis kal-
tina B. Obama dėl lėto konjunktūros
atsigavimo po recesijos. Internetinio
tinklalapio ,,realclearpolitics.com”
apklausa rodo, kad M. Romney tik
nežymiai atsilieka nuo dabartinio ša-
lies vadovo.

Lietuvos atstovė išrinkta į JT moterų
diskriminacijos panaikinimo komitetą

Kijevas (ELTA) – Lenkijoje ir
Ukrainoje vykstančio 14-ojo Europos
futbolo čempionato (,Euro-2012”) pas-
kutinėse ketvirtfinalio rungtynėse
birželio 24 d. Italijos rinktinė po 11
metrų baudinių serijos 4:2 įveikė
Anglijos futbolininkus ir pateko į
pusfinalį. Rungtynės vyko Ukrainos
sostinėje Kijeve. Italai pusfinalyje
šiandien Varšuvoje (Lenkija) susi-
tinka su vokiečiais. Kitame pusfina-
lyje Donecke (Ukraina) nugalėtojos
vardą ginanti pasaulio čempionė Is-
panijos rinktinė kovos su Portugali-
jos komanda.

Vilnius (ELTA) – Tarptautinė te-
niso federacija (ITF) pajėgiausiam

Lietuvos tenisininkui Ričardui Be-
rankiui nesuteikė vardinio kvietimo
į Londono olimpines žaidynes. Lie-
tuvos teniso sąjunga ir Lietuvos tau-
tinis olimpinis komitetas dėjo daug
pastangų, kad mūsų šalis pirmą kar-
tą turėtų savo atstovą olimpinėse te-
niso varžybose, tačiau tarp paskelbtų
aštuonių laimingųjų R. Berankis ne-
pateko. Pajėgiausias Lietuvos tenisi-
ninkas, kuriam praėjusią savaitę su-
kako 22-eji, pasaulio vertinimo lente-
lėje užima 169-ąją vietą. Londono
olimpinių žaidynių teniso varžybose
iš viso dalyvaus 45 šalių atstovai. Vy-
rų vienetų varžybose kovos 64 sporti-
ninkai iš 34 šalių. 

Karakasas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka,
vykdamas į Venesuelą su vizitu, pa-
siėmė su savimi jauniausiąjį sūnų
Kolią. Kaip pranešė  ,,Interfax-Za-
pad”, vaikas dalyvavo A. Lukašenka
susitikime su Venesuelos prezidentu
Hugo Chavez.

Kaip pareiškė šia proga H. Cha-
vez, ,,šiandien Venesueloje šventė –
mes priimame prezidentą A. Luka-
šenka ir jo sūnų”. ,,Tu teisingai pa-
sakei, kad šalia mūsų yra mažylis, –
savo ruožtu pareiškė Baltarusijos

prezidentas. – Tai byloja, kad mes
rimtai ir ilgam padėjome mūsų bend-
radarbiavimo pamatus ir kad po 20–
25 metų bus kam perduoti šio bend-
radarbiavimo estafetę.” A. Lukašen-
ka taip pat padėkojo H. Chavez už Ve-
nesueloje įgyvendinamų Baltarusi-
jos projektų rėmimą ir pareiškė įsiti-
kinimą, kad jo kolega išsaugos prezi-
dento pareigas po artėjančių rinki-
mų. 

Dar 2007 m. A. Lukašenka pa-
reiškė, kad savo jauniausią sūnų ruo-
šia į įpėdinius.

Vilnius (ELTA) – Birželio 25 d.
Lietuvos ambasadoje Londone pasi-
rašytas Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto ir Jungtinės Karalystės Co-
ventry University bendradarbiavimo
memorandumas. Memorandumą pa-
sirašė Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto rektorius Antanas Mazi-
liauskas ir Coventry University pro-
rektorius Ian Dunn.

Lietuvos ambasadorius Jungti-
nėje Karalystėje Oskaras Jusys pa-
brėžė, kad tai jau ketvirtoji šiais me-
tais pasirašoma bendradarbiavimo

sutartis tarp Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės universitetų. Jis teigė ti-
kįs, kad sutartis padės abiems uni-
versitetams kartu įgyvendinti moks-
linių tyrimų projektus ir kurti bend-
ras studijų programas.

A. Maziliauskas teigė, kad su Co-
ventry University vadovybe buvo su-
tarta ne tik dėl artimo bendradarbia-
vimo įgyvendinant mokslinius tyri-
mus ir steigiant bendras studijų pro-
gramas, bet ir pradėtos diskusijos dėl
jungtinio studijų ir mokslinių tyri-
mų centro Kaune steigimo. 

New York (ELTA) – Vilniaus
universiteto Lyčių studijų centro di-
rektorė profesorė Dalia Leinartė iš-
rinkta į Jungtinių Tautų Moterų dis-
kriminacijos panaikinimo komitetą.
Rinkimuose dėl vietų iš viso varžėsi
24 kandidatai. 

Lyčių lygybės ekspertė istorikė
D. Leinartė nuo 2000 m. vadovauja
Vilniaus universiteto Lyčių studijų
centrui, yra Moterų ir vyrų lygių ga-
limybių komisijos kviestinė ekspertė
bei Demokratijų bendrijos Lyčių ly-
gybės darbo grupės narė. Sėkmė
šiuose rinkimuose papildo kitus nuo-
seklius Lietuvos veiksmus, skirtus
užtikrinti moterų teises ir lyčių lygy-
bės principų taikymą: moterų lygios
galimybės buvo viena iš pagrindinių

Lietuvos pirmininkavimo Demokra-
tijų bendrijai bei Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijai
(ESBO) temų. Lietuva taip pat finan-
suoja vystomojo bendradarbiavimo
projektus moterų teisių klausimais
Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje,
Moldovoje ir Afganistane.

Moterų diskriminacijos panaiki-
nimo komitetas yra ekspertinis JT
komitetas, kuris nagrinėja šalių na-
rių teikiamas ataskaitas apie JT kon-
vencijos dėl visų formų diskrimina-
cijos panaikinimo moterims įgyven-
dinimą ir teikia siūlymus. Konvenci-
ja vienija 187 šalis. Komitetą sudaro
23 nepriklausomi moterų teisių eks-
pertai iš viso pasaulio. 

Vilnius (ELTA) – Santariškių
klinikose persodinta širdis vos 4 kilo-
gramus sveriančiam 3 mėnesių kū-
dikiui. Birželio 26-osios naktį vyku-
siai transplantacijai vadovavęs San-
tariškių klinikų Širdies chirurgijos
centro širdies chirurgas dr. Virgilijus
Tarutis sako, jog jo darbo praktikoje
širdies persodinimo niekada anks-
čiau neteko atlikti tokio amžiaus
ligoniui.

,,Mūsų centre operuojami įvai-
riausią, sudėtingiausią patologiją tu-
rintys vaikai, tačiau toks atvejis -–
pirmas. Šiam kūdikiui buvo labai
anksti nustatytas ketvirto laipsnio
širdies nepakankamumas ir visą tą
laiką, nuo pat pirmos jo gyvenimo
dienos iki transplantacijos, jis buvo
gydomas mūsų ligoninėje, kurioje

ypač gerai suderintas visų grandžių
medikų darbas”, – teigia V. Tarutis.

Pasak chirurgo, operacija vyko
sklandžiai. Dabar mažasis ligonis gy-
domas Santariškių klinikų Vaikų
anesteziologijos ir reanimacijos sky-
riuje. Šio skyriaus vedėjas dr. Kęstu-
tis Versockas sako, kad nors ir viskas
klojosi sklandžiai, galutiniam pa-
sveikimui dabar reikia ne tik profe-
sionalios priežiūros, bet ir laiko.

Santariškių klinikos – vienintelė
gydymo įstaiga Lietuvoje ir Baltijos
šalyse, kurioje atliekamos tokios ope-
racijos. Tokius ligonius prižiūrinti ir
gydanti Santariškių vaikų kardiolo-
gė dr. Rita Sudikienė sako, jog iki šiol
širdies persodinimai yra atlikti še-
šiems vaikams. Šiuo metu širdies
persodinimo laukia dar 3 vaikai.

SPORTAS
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VERSLO NAUJIENOS

L I E T U V A

Duris atvėrė lietuvių draudimo agentūra

Daugeliui verslininkų dejuojant
dėl mažėjančio pelno, kasdien girdint
apie bankrutuojančias mažesnes ir di-
desnes bendroves, kylančias kainas,
smunkančią pirkėjų perkamąją galią,
suklūstame išgirdę apie drąsuolius,
šiandien pradedančius verslą. Neži-
nau, ar reikia stebėtis, ar džiaugtis, iš-
girdus apie lietuvius, sunkmečio sąly-
gomis čia, Jungtinėse Valstijose, ku-
riančius naujas bendroves ir nerian-
čius į audringą aršios konkurencijos
siūbiuojamą verslo vandenyną. Kaip
besvarstytume, tokie žmonės visų pir-
ma verti pagarbos už drąsą, antra ver-
tus, smalsu sužinoti, kodėl jie nuspren-
dė imtis vienokios ar kitokios veiklos.

Tad tikrai nebuvo gaila skirti vie-
ną iš beįsibėgėjančios vasaros šešta-
dienių rytmečių pokalbiui su dviem
lietuvėmis, neseniai pradėjusiomis
teikti draudimo ir finansų paslaugas.
Birželio 15–16 dienomis viename iš Či-
kagos priemiesčių Hickory Hills vyko
draudimo agentūros ,,JAV Insurance
and Financial” oficialus atidarymas,
kurio metu agentūros darbuotojos Vil-
ma Jarulienė ir Virginija Smuikaitie-
nė pristatė agentūros teikiamas pa-
slaugas. 

Paklaustos, kodėl ir kaip sumanė
imtis draudimo verslo, moterys sakė,
jog jos abi – ne naujokės šioje srityje.
Vilma ir Virginija ne vienerius metus
dirbo draudimo bendrovėje ,,State
Farm”, jos abi nemažai vertingos dar-
bo patirties ir žinių įgijo pas a. a.
Frank Zapolį, kuris išmokė dirbti są-
žiningai, atsižvelgiant į kiekvieno
kliento pageidavimus. V. Jarulienė ke-
letą metų iš eilės siekė tapti ,,State
Farm” agente, deja, jai nepavyko įveik-
ti paskutinio atrankos laiptelio. Tuo-

met lietuvėms ir kilo mintis dviese
pradėti savarankišką verslą. 

Moterys sutinka, kad šiomis die-
nomis pradėti naują verslą gana rizi-
kinga, tačiau pripažįsta, jog turima
patirtis, geranoriškumas ir pasitikėji-
mas turi padėti jų darbe. ,,Jeigu dirbi
iš širdies ir žinai, ką darai, būtinai pa-
sieksi, ko nori”, – sako agentūros va-
dovė V. Jarulienė. Daug kam iš naujų
klientų, tarp kurių yra ne tik lietuvių,
kyla klausimas, ką reiškia agentūros
pavadinime esančios raidės ,,JAV”.
Simboliška, jog bendrovės darbuotojų
inicialai sudaro šalies, kurioje jos ėmė-
si verslo, lietuvišką pavadinimą, Lie-
tuvos valstybės spalvos puošia ir agen-
tūros ženklą. 

,,JAV Insurance and Financial”
dirba su 12 draudimo bendrovių, visos
jos turi geriausią vertinimą. Pagrindi-
nė iš jų – ,,Erie Insurance”, siūlanti ge-
rus įkainius, turinti puikias klientų
aptarnavimo tradicijas, kitos – taip pat
ne mažiau žinomos: ,,Progressive”,
,,BCBS”, ,,Humana”, ,,AETNA”, ,,John
Hancock”, ,,Northland”. ,,JAV Insu-
rance and Financial” darbuotojos tiki-
na, kad atėjęs pas jas žmogus gali gauti
ne vieną, o įvairias draudimo paslau-
gas, t. y. apsidrausti automobilį, moto-
ciklą, laivą, namą, kitą turtą, verslą,
sveikatą, gyvybę, ilgalaikę priežiūrą.
Agentūros tikslas – kiekvienam klien-
tui parinkti tinkamiausią variantą, at-
sižvelgiant į jo poreikius ir finansines
galimybes. Bendrovėje nemokamai tei-
kiamos notarinės paslaugos. 

Norintys susisiekti su agentūra
,,JAV Insurance and Financial”, ją ras
adresu 7667 W. 95th St. Suite 207, Hic-
kory Hills, IL 60457, tel. 708-433-7777.
Daugiau informacijos apie bendrovės
teikiamas paslaugas galima rasti in-
ternete: www.javinsure.com 

Draudimo agentūros ,,JAV Insurance and Financial”  darbuotojos Vilma Jarulienė (k.) ir Vir-
ginija Smuikaitienė. Loretos Timukienės nuotr.Rugsėjo 21 d. Čikagoje vyks pa-

saulio lietuvių ekonomikos forumas
„Lietuva – vartai į  Europą”.  Rengi-
nys, į kurį kviečiami JAV ir tarptau-
tinių bendrovių atstovai, jau turintys
arba dar ieškantys verslo ryšių su
Lietuva, besidomintys investavimo
galimybėmis, taip pat užsienyje gyve-
nantys lietuvių kilmės verslo ir mok-
slo atstovai bei pirmaujančios Lietu-
vos įmonės. Forumo tikslas – prista-
tyti Lietuvą kaip patikimą verslo part-
nerį ir patrauklią šalį investicijoms,
esančią strategiškai svarbioje geo-
grafinėje vietoje, turinčią didžiules
mokslines, intelektines ir profesines
galimybes. Forume bus pristatomos
šios svarbiausios temos: ,,Lietuvos
ekonomikos apžvalga”, ,,Lietuvos in-
vesticinis klimatas”, ,,Lietuvos po-
tencialas kurtis tarptautiniams pas-
laugų centrams”, ,,Geriausia, ką gali
pasiūlyti stipriausi Lietuvos verslo
sektoriai”. Forumo organizatorius –
Lietuvos verslo konfederacija. Dau-
giau informacijos apie konferenciją:
www. plef.lt

***
Perspektyvi Latvijoje įsteigta

bendrovė, sukūrusi „Sellfy” platfor-
mą elektroninei komercijai, susilau-
kė investuotojų grupės – vadinamųjų
verslo angelų – finansavimo. Vienas
iš šių verslo angelų – vienas iš bend-
rovės „Skype” įkūrėjų Toivo Annus.
„Sellfy” – tai interneto platforma,
naudotojams siūlanti patogų spren-
dimą pardavinėti turinį per sociali-
nius tinklus. Rygoje vystoma paslau-
ga „Sellfy” veikia trumpiau nei me-
tus, bet jau aptarnauja apie 3,000
klientų, parduodančių savo fotografi-
jas, muziką ar vaizdo įrašus sociali-
niuose tinkluose.  Įdomu tai, kad
nors paslauga vystoma Latvijoje, ji
priklauso uždarajai akcinei bendro-
vei, kuri registruota Lietuvoje – ir
mokesčius už gaunamas pajamas mo-
ka būtent mūsų valstybei.

***
Per siuntų savitarnos terminalus

,,Siuntos24” į užsienio šalis siuntas
siunčiantys Lietuvos gyventojai galės
dar labiau sutaupyti. Į 22 Europos šalis
siuntas bus galima siųsti net iki 40
proc. pigiau. Daugiausia gyventojai
per siuntų savitarnos terminalus
,,Siuntos24” siuntas siunčia į tas šalis,
kuriose didžiausios lietuvių bendruo-
menės – Didžiąją Britaniją, Airiją,
Vokietiją, Daniją. Būtent į šias šalis ir
buvo labiausiai sumažintos siuntų pri-
statymo kainos. Siuntos kaina priklau-
so nuo jos dydžio. Užpildyti siuntos
duomenis galima internetinėje svetai-
nėje www.siuntos24. lt, o atsispausdin-
ti specialių siuntos lipduką – pasirink-

tame terminale. Šiuo metu veikia 66
,,Siuntos24” terminalai 39-iuose šalies
miestuose. 

***
Vilniuje duris atveria didžiausia

Kinijos bankomatų ir atsiskaitymo
grynaisiais pinigais sistemų gamybos
ir aptarnavimo bendrovė „GRG Ban-
king Equipment”. Visame pasaulyje
sparčiai besiplečianti viena iš dešim-
ties didžiausių šios srities bendrovių
Vilnių pasirinko tolesnei plėtrai Euro-
poje. Lietuvoje įsikūręs naujasis pada-
linys teiks įrangos techninės priežiū-
ros paslaugas ir užtikrins teikiamų
paslaugų kokybės kontrolę visoje Eu-
ropoje. Vilniuje veiks bendrovės regio-
ninis Europos pardavimų ir plėtros pa-
dalinys. Šiame „GRG Banking Equip-
ment” centre per porą metų tikimasi
suburti iki 50 pardavimo, projektų va-
dovų, inžinierių ir techninio aptarna-
vimo specialistų komandą. 

***

Lietuva tiesia pasaulinį turistinį
Gintaro kelią, tikėdamasi pritraukti
dar daugiau turistų į mūsų šalį. Tarp-
tautinė iniciatyva sukurti visų žemy-
nų šalis jungiantį turistinį Gintaro ke-
lią pristatyta Vilniuje surengtoje tarp-
tautinėje konferencijoje ,,Praeitis– da-
bartis–ateitis: bendradarbiavimas ku-
riant Gintaro kelią”. Veiksmų planą,
kaip sukurti pasaulinį turistinį Gin-
taro kelią, įtraukti įvairias šalis ir su-
formuoti turistams patrauklius kelia-
vimo pasiūlymus, Vilniuje aptarė Eu-
ropos Komisijos, Jungtinių Tautų Pa-
saulio turizmo organizacijos (PTO) at-
stovai bei turizmo vadovai ir gintaro
žinovai iš 13 šalių. Jau dabar Lietuva
gali pasiūlyti turistams nemažai pro-
duktų iš gintaro: gintaro arbata
(nuotr.), trauktinė, saldainiai, gintaro
sauna ir masažas, muilas, medicinoje
ir kulinarijoje naudojama gintaro
rūgštis, net obuolių sūris su gintaro
rūgštimi. Lietuvoje siūlomas ne tik
kultūrinis, bet ir medicininis bei spa
turizmas su gintaro produktais. 

***
Seime parengtas Mokslo ir studijų

įstatymo pakeitimo projektas, atve-
riantis kelius mokslo ir technologijų
parkams sudaryti palankias sąlygas
steigtis įmonėms, vykdysiančioms tai-
komųjų mokslinių tyrimų ir eksperi-
mentinės plėtros darbus bei diegsian-
čioms naujoves. Šiuo metu yra tam tik-
rų teisinių kliuvinių, neleidžiančių
sėkmingiau užtikrinti mokslo ir verslo
sąveikos ir mokslinių tyrimų komer-
cializacijos. Įstatymo pataisos leis keis-
ti turto naudojimo teisinį statusą, su-
teikiant galimybę mokslo ir technolo-
gijų parkams naudotis turtu patikėji-
mo teise, o ne panaudos pagrindais.

New York (Delfi.lt) – Pasaulio preky-
bos centro-4 pastato plieninės konstruk-
cijos statyba užbaigta, užkelta paskutinė
dangoraižio detalė – metalinė smailė.
Naująjį dangoraižį planuojama atidaryti
iki kitų metų pabaigos. Jis bus pirmasis
dangoraižis, pastatytas 2001 m. rugsėjo
11 d. teroro išpuolių vietoje, jame dau-
giausia bus įkurti verslo bendrovių biurai.
JAV milijonierius, statybos projekto vyk-
dytojas Larry Silverstein pareiškė, kad pa-
grindinis jo ir jo darbuotojų tikslas buvo
,,sugrąžinti niujorkiečiams miestą, kurį
teroristai mėgino iš jų atimti". ,,Laisvės
bokštas”, pagal projektą, turėtų siekti 541
metro aukštį, ten įsikurs restoranai, biurai
ir vienas iš JAV televizijos kanalų. Dango-
raižio statyba pradėta 2007 m. 

LORETA TIMUKIENĖ 
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Šių metų birželio 19 dieną Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont,
IL, įvyko Lietuvių Fondo (LF)

spaudos konferencija, kurioje pris-
tatyta neseniai išleista trečioji kny-
gos ,,Lietuvių fondas/Lithuanian
Foundation” dalis (redaktorė Danutė
Bindokienė), supažindinta su šiais
metais LF paskirta parama.

Išleista knygos apie 
LF trečioji dalis

LF, šiais metais švenčiantis 50-
ties metų jubiliejų, gražią sukaktį
atšventė ne tik surengdamas kon-
kursą ,,Lietuva, aš Tave turiu”, šven-
tinį pokylį viešbučio ,,The Hyatt
Lodge”, Okabrook, IL, salėje, bet ir
išleisdamas knygos apie Lietuvių
Fondą trečią dalį, kuri apima pas-
kutinį LF veiklos dvidešimtmetį –
nuo 1992 iki 2012 metų. 

Spaudos konferencijoje telefonu
kalbėjusi leidinio redaktorė, buvusi
,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bin-
dokienė sakė, jog ji yra patenkinta
galutiniu rezultatu. Rašant ar su-
darant bet kokią knygą, viena iš pir-
mųjų užduočių, su kuria autorius
susiduria, yra medžiagos apimtis, t. y.
jam reikia nuspręsti, ką dėti ir ko
nedėti į knygą. Pasak Bindokienės,
Lietuvių Fondui skirta knyga nėra
Lietuvos istorija, todėl trečioje dalyje
atsisakyta Lietuvos Respublikos pre-
zidentų ir kitų garbingų žmonių nuo-
traukų, taip pat LF aukotojų pavar-
džių sąrašo, paliekant tik daugiau-
siai (2,500 dol. ir daugiau) iki šiol
Fondui paaukojusiųjų pavardes
(jiems knygoje skirtas devintas sky-
rius ,,Stambiausieji Lietuvių Fondo
rėmėjai”). 

,,Rašant knygą, buvo svarbu pa-
rodyti ne kiek pinigų per tuos de-
šimtmečius LF paskyrė, bet kam jie

buvo skirti”, – sakė trečios dalies
apie LF veiklą redaktorė. Pasak jos,
nė viena lietuviška organizacija JAV
nėra tiek įnešusi į lietuvybės aruo-
dus, kiek LF. Todėl vienas iš knygos
tikslų buvo parodyti, kiek LF per
tuos metus pri-sidėjo prie lietuvių
kultūros (para-mos švietimui,
menui, literatūrai, knygų leidybai ir
t. t.) išeivijoje puo-selėjimo ir to
gražaus rezultato, kurį turime šian-
dien. 

Nors Bindokienė apgailestavo,
jog trečiąją dalį jai teko ruošti be re-
dakcinio kolektyvo (visi, į kuriuos
buvo kreiptasi pagalbos, atsisakė), ji
pasidžiaugė ypač daug pagalbos su-
laukusi iš ilgamečio LF nario, kažka-
da stovėjusio prie Fondo ištakų, Fon-
de ėjusio valdybos ir tarybos pirmi-
ninko pareigas a. a. Vytauto Kaman-
to. ,,Į visus mano klausimus atsakė
Kamantas”, – sakė apie neseniai iške-
liavusį Amžinybėn Kamantą redak-

torė. Daug padėjo ir LF administra-
cijoje dirbančios Vida Bieliauskienė
bei Jūratė Mereckienė.

Iki šiol vienintelis priekaištas,
pasiekęs trečios dalies apie LF redak-
torės ausis, buvo tai, kad knyga yra
ne apie LF, bet apie dr. Antaną
Razmą. Į kritiką Bindokienė atsakė:
,,Taip, per visą knygą lyg raudona
siūlė eina medžiaga apie dr. Razmą.
Mes tiesiog negalime tų dalykų [Lie-
tuvių Fondo ir jį įkūrusio dr. Raz-
mos] atskirti.”  

Rašant knygą, nemažai rūpesčio
redaktorei teikė ne tik medžiagos
apie LF gausa ir jos atrinkimas, bet
ir nuotraukų (kurių per 50 metų
prisikaupė tūkstančiai) kokybė bei
žmonių tose nuotraukose atpažini-
mas. Čia į pagalbą atėjo leidinio tech-
ninio redaktoriaus Gedimino Marke-
vičiaus įgūdžiai (trečioji dalis suma-
ketuota ,,Dirvos” redakcijoje) ir Bin-
dokienės pačios turtinga ir ilgametė
patirtis ,,Drauge”. 

Beje, jau kuris laikas LF raštinė-
je vyksta archyvavimo darbai – kele-
tą mėnesių gausų LF nuotraukų ar-
chyvą padėjo tvarkyti LF stipen-
dininkė dr. Aurelija Tamošiūnaitė.
LF tarybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas patikino, jog LF archyvų
tvarkymas bus tesiąmas ir toliau.
Ateityje galvojama bent dalį LF ar-
chyvų suskaitmeninti ir juos padary-
ti prieinamus internete.

Didžiausia parama – lietuviškam
švietimui Amerikoje

Su šių metų LF skirta parama

supažindinęs Kasniūnas pranešė, jog
nuo šių metų įsigalioja naujas stipen-
dijų paraiškų pateikimo ir jų svars-
tymo laikas. 2012–2013 mokslo metų
stipendijų paraiškų priėmimo pasku-
tinė diena yra 2012 m. spalio 10 d., o
elektroninė paraiška stipendijai gau-
ti LF svetainėje (www.lietuviufon-
das.org) bus paskelbta 2012 m. rug-
sėjo 1 d. Šiais metais stipendijoms iš
viso paskirta 70,152 dol. 

Kaip skelbiama LF tinklalapyje,
skiriant stipendijas, pirmenybė tei-
kiama studentams, studijuojantiems
už Lietuvos ribų. Tiesa, kai kurie LF
nariai yra įsteigę specialius fondus,
kurie remia tam tikras studijų sritis
pačioje Lietuvoje, todėl stipendijos
skiriamos ir Lietuvoje studijuojan-
čiam jaunimui. Šiuo metu LF yra 91
specialios paskirties fondas.

LF stipendijas skiria tik lietuvių
kilmės studentams, studijuojantiems
nuolatinių studijų programoje („full
time”) bei siekiantiems bakalauro,
magistro ar daktaro laipsnio, pagal iš
anksto surašytą pirmumo tvarką,
kurią galima rasti LF svetainėje ad-
resu: www.lietuviufondas.org. Šių-
metinės stipendijų paraiškos bus
svarstomos ir skirstomos rudenį.

Šiais metais LF sulaukė 77
paramos prašymų, kurių suma siekė
1,111,280 dol. Iš viso paramai ir
stipendijoms LF paskyrė 400,952 dol.:

stipendijoms – 90,050 dol., paramai –
310,902 dol. 177,380 dol. paskirta iš
specialiosios paskirties fondų, atsi-
žvelgiant į fondų steigėjų nurodymus
ir pageidavimus.  

Jau ne pirmus metus LF remia
švietimo veiklą JAV. Ir atšventęs 50-
metį LF nekeičia pasirinktos kryp-
ties bei toliau yra pasiryžęs remti li-
tuanistinį švietimą šioje šalyje.
,,Svarbiausia yra švietimas, – spau-
dos konferencijos metu sakė LF val-
dybos pirmininkas Arvydas Tamu-
lis. – Tai turėtų būti visų mūsų pag-
rindinis tikslas.” Šiais metais LF Pel-
no skirstymo komitetas, posėdžiavęs
gegužės 19 dieną, švietimui skyrė
109,500 dol., iš kurių 75,000 dol. ke-
liaus į JAV lituanistines mokyklas. 

Nepamiršta ir jaunimo veikla,
kuriai LF šiais metais paskyrė 70,500
dol. Šioje grupėje didžiausia suma
(22,500 dol.) paskirta jau ne pirmus
metus JAV Lietuvių Bendruomenės
rengiamoms tarp jaunimo populia-
rioms Lietuvių išeivijos studentų

stažuotėms.
Kultūrinei veiklai skirta 55,500

dol. Šioje grupėje didžiausia pinigų
suma paremta: XIV Lietuvių tautinių
šokių šventė (20,000 dol.) bei Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centras
(taip pat 20,000 dol.). 

Visuomeninė veikla šiais metais
sulaukė 23,113 dol. paramos. Šalia ki-
tų projektų, 12,000 dol. paskirta Pa-
saulio lietuvių centro išlaikymui;
5,000 dol. – Vyresniųjų lietuvių cen-
trui Čikagoje; 3,000 dol. – Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovybės
veiklai Lietuvoje paremti.

JAV lietuvių žiniasklaidai –
laikraščiui ,,Draugas”, žurnalams
,,Lituanus”, ,,Pasaulio lietuvis”,
,,Bridges”, leidiniui ,,Skautų aidas”,
lietuviškoms radijo laidoms – šiais
metais LF iš viso skyrė 20,500 dol. Di-
džiausią sumą – 12,000 dol. – gavo
,,Draugas”.

50-mečio renginiai truks 
visus metus

Kasniūnas priminė, jog LF 50-
mečiui skirti renginiai vis dar vyks-
ta. Jis neseniai sugrįžo iš Los An-
geles, kur vyko LF sukakčiai pami-
nėti skirtas renginys. Pokylio Los
Angeles metu buvo įteiktas pagrindi-
nis apdovanojimas – 700 dol. čekis –
LF 50-mečio konkurso ,,Lietuva, aš
turiu Tave” nugalėtojui dr. Erikui

Vasiliauskui (Manhattan Beach, CA)
už esė anglų kalba ,,Lithuanian
Braille: The Dots That Connect Our
Children With Our Heritage”.

LF 50-mečiui skirtus renginius
planuojama rengti ir kituose JAV lie-
tuvių telkiniuose, kaip antai Cleve-
land, Philadelphia ir kituose Ameri-
kos miestuose. Jų metu LF įgalioti-
niai ir nariai skleis žinią apie LF,
ieškos būdų, kad kuo daugiau Ame-
rikos lietuvių taptų Fondo nariais ir
rėmėjais. 

LF taryba ir valdyba turi planų
LF narystę ir paramą išplėsti už JAV
sienų. ,,Naujų narių LF yra, – paste-
bėjo Kasniūnas, – bet tai nėra toks
skaičius, kurio mums norėtųsi.” Pa-
sak LF valdybos pirmininko Tamu-
lio, šiuo metu ieškoma kelių, kaip į
LF pritraukti narių iš Lietuvos. Tam,
Tamulio nuomone, galėtų pasitar-
nauti vienas iš dabartinės LF valdy-
bos narių JAV lietuvis Leonas Nar-
butis, kuris jau ne pirmi metai gyve-
na Lietuvoje. 

50-ties�sulaukęs�Lietuvių�Fondas�krypties�nekeičia
DALIA CIDZIKAITĖ

Pelno skirstymo komiteto posėdis įvyko š. m. gegužės 19 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL. Dalis posėdžio dalyvių (iš k.):  Gintautas Taoras, Robertas Selenis ir Dalius
Vasys.                                                                                                              Lietuvių Fondo nuotr.

Spaudos konferencijoje dalyvavo (iš k.): LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis ir LF
tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas.                                         Dalios Cidzikaitės nuotr.

Knygos apie Lietuvių Fondą trečios dalies
viršelis.
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 40

Sekmadienį, birželio 24-ąją, Bir-
žų muziejininkai sulaukė garbingų
ir mielų svečių – Biržuose apsilankė
garsiosios Vavelio Karališkosios pi-
lies specialistai keramikė Dorota
Gabrys, inventorių ir apskaitos sky-
riaus specialistė Aneta Giebuta, fo-
tografijos specialistės Weronika Ros-
tworowska ir Marta Gryglas, teksti-
lininkė Magdalena Ozga, administra-
cijos darbuotoja Jadwiga Laskowska
ir vairuotojas Krzysztof  Janas, beje,
ypatingai besidomintis XVI–XVII a.
sparnuotaisiais husarais, priklau-
santis jų klubui. Juos atlydėjo Nacio-
nalinio muziejaus Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmų
Edukacijos ir lankytojų centro vedė-
jas Gediminas Gendrėnas. Vavelio
Karališkosios pilies specialistai į Val-
dovų rūmus atvyksta pagal mainų
programą. Šiemet vilniečiai pasiūlė
svečiams pasidairyti ir po Biržų mu-
ziejų.

Muziejininkai iškart rado ben-
drų sąlyčio taškų – tai ir Radvilų gi-
minė, grafai Tiškevičiai, tai ir ilga-

metė bendra Lietuvos-Lenkijos isto-
rija. Svečiai domėjosi provincijos
muziejaus specifika, rinkiniais, pa-
rodomis. Tokios pažintys, susitiki-
mai tik sustiprina įspūdį, kad kultū-
ros, istorijos supratimu, nebūna pro-
vincijos neigiama prasme, kad visi
yra įdomūs ir reikalingi kitiems tiek,
kiek sugeba įprasminti ne tik me-
džiaginius reikalus, bet ir pristatyti
savosios tautos savastį, kultūrą ir
istoriją.

ANTANAS SEIBUTIS

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

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

630-941-2609

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

akiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

SkELbIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

2006 metų balandžio 5 diena,
Vilnius. Jau kelias dienas Vilniuje
kunkuliuoja naujas skandalas. Kai
kurie tendencingai mano atžvilgiu
nusiteikę asmenys, kaip antai apž-
valgininkas Tomas Dapkus, iš dalies
ir Darius Kuolys bando „suvalgyti”
ma no patarėją teisės klausimais Ha -
roldą  Šinkūną.

Skandalo pretekstas – praeities
dėmių turinčio Biržų rajono apylin -
kės teismo pirmininko Valento Mar -
ge vičiaus kadencijos pratęsimas. Pa -
aiškėjo, kad padaryta klaidų, kai ku -
rios – gal net iš blogos valios. Aukš -
čiausiojo Teismo pirmininkas Vytau -
tas Greičius nuslėpė nuo manęs Vals -
tybės saugumo departamento infor-
maciją apie V.  Margevičių. Blogiau -
sia, kad dėl to dar labiau nukentės ir
taip menkas teismų autoritetas vi -
suo menėje.

Aišku, netiesioginis puolimo tai-
kinys esu aš. Ieškoma bet kokio pre-
teksto parodyti, kad esu kuo nors su-
sitepęs. Mano laikysenos tai nepa keis.
Seimui pateikiau naujos redakcijos
Teismų įstatymo projektą, o V. Mar-
gevičių atleidau iš pareigų – jis pats
įteikė atsistatydinimo pareiški mą.

2006 metų balandžio 10 diena,
Vilnius. Bręsta ir naujas skandalas
Seime – dėl kanceliarijos darbuotojų
neteisėtų privilegijų, piktnaudžiavi-
mo tarnyba. Tai virto partijų karu,
politikams ne tiek rūpi išsiaiškinti
tiesą, kiek pasinaudoti skandalu
savo partiniams interesams.

Net ir mudu su Alma savaitgalį
praleidę šaltoje Palangoje užkliu-
vome „Lietuvos ryto” žurnalistams.
Esą pabėgome nuo įvykių Vilniuje –
konflikto su Aukščiausiojo Teismo
pirmininku Vytautu Greičiumi. Jau
nekreipiu dėmesio į tokį dirbtinį
kabinėjimąsi.

2006 metų balandžio 11 diena,
Vilnius. Seime įvykdytas pervers-
mas: darbiečiai ir konservatoriai ini-
cijavo nepasitikėjimą parlamento
pirmininku Artūru Paulausku ir jį
pavyko atstatydinti. Tai pirmas kar-
tas Seimo istorijoje, kai jo vadovui
pareiškiamas nepasitikėjimas. Nėra
abejonių, kad tai sukėlė šalyje po li -
tinę krizę.

Viktoras Uspaskichas jau įsis-
magino: reikalauja savo partijai mi -
nis  t ro pirmininko posto (vadinasi,
sau) ir kelių ministerijų, o dar – su -
daryti Seimo komisiją prezidento
veiklai tirti, kuri, jo įsivaizdavimu,
matyt, turėtų inicijuoti man apkaltą!
Vakare kalbėjausi su Algirdu Bra -
zausku. Premjeras patvirtino, kad V.
Uspaskichas kelia reikalavimus Vy -
riau sybei, o jei nebus priimtas jo ul-
timatumas, grasina trauktis iš koali-
cijos. Pasitvirtino ir žinia, kad šį va -
karą su V. Uspaskichu susitiks Juo -
zas Bernatonis ir Gediminas Kirki -
las. A. Brazauskas sakė, kad nesiren-
gia taikstytis su destruktyvia Darbo
partijos veikla. Sutarėme, kad palai -
kysime nuolatinį ryšį telefonu.

2006 metų balandžio 12 diena,
Vilnius. Ryte telefonu kalbėjausi su
A. Brazausku. Jis papasakojo, kad G.
Kirkilas ir J. Bernatonis su V. Uspas -
kichu kalbėjosi iki ketvirtos ryto.
Iškeltas ultimatyvus reikalavimas:
jeigu A. Brazausko Vyriausybė nori

toliau dirbti, turi būti atleistas finan-
sų ministras Zigmas Balčytis, socia -
linių reikalų ministrė Vilija Blinke -
vičiūtė, užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis ir dar žemės ūkio
ministrė  Kazimiera Prunskienė (Fi -
nansų ir Žemės ūkio ministerijos
skirsto daugiausia ES paramos!). Du
atleistų ministrų portfeliai turi būti
papildomai perduoti Darbo partijai.

A. Brazauskas man garantavo,
kad nesileis šantažuojamas ir tokių
reikalavimų netenkins. Šiandien 16
valandą šaukiamas valdančiosios
koalicijos posėdis.

V. Uspaskichas ir prieš mane
pradėjo viešųjų ryšių akciją. Reika -
lauja sudaryti Seimo komisiją prezi-
dento veiklai tirti! Bet nė neketinu
aiškintis jokioms komisijoms – pa gal
Konstituciją prezidentas negali būti
apklausiamas. Svarbiausia, kad net
nėra ką aiškintis.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Nežinau, ką, V. Uspaskicho įsi-
vaizdavimu, būtų galėjusi tirti Seimo
komisija, jei ji būtų sudaryta. Man
buvo priekaištaujama, neva neteisėtai
pratęsiau  Biržų teisėjo V. Marge vi-
čiaus kadenciją, neatsižvelgdamas į
neigiamą VSD informaciją apie jį,
kurią neva nuslėpė mano patarėjas
teisės klausimais H. Šinkūnas, susi -
mokęs su kažkokiais teisėjų kla nais.

Tiesą sakant, leisdamas  V. Mar -
gevičiui toliau teisėjauti, nežinojau jo
ankstesnių nusižengimų, bet kai tik
apie tai buvau informuotas, tuoj pat
patenkinau man įteiktą šio teisėjo
atsistatydinimo pareiškimą. Tačiau
faktą, kad man nebuvo pranešta apie
VSD pažymą, visaip ėmė pūsti kai
kurie apžvalgininkai, kaltinti patarė -
ją H. Šinkūną sąmoningu informaci-
jos slėpimu, pasipylė įtarinėjimai,
kad tai kažkoks teisėjų klano sąmok-
slas, siekiant sukompromituoti Aukš -
čiau siojo Teismo pirmininką V. Grei -
čių, ir į tą sąmokslą neva buvau įpai -
niotas ir aš. Tuomet į šį chorą įsitrau -
kė ir V. Uspaskichas, ėmęs reikalauti
sudaryti Seimo tyrimo komisiją. Jis,
matyt, ti kė josi taip dar labiau desta-
bilizuoti politinę padėtį šalyje ir tuose
drumstuose vandenyse gal net „sužve-
joti” savo svajonę – ministro pirmi-
ninko postą.

Niekuomet nemėginau kištis į
teismų darbą, sąmoningai vengiau
bet kokių veiksmų, kurie galėtų atro -
dyti kaip kėsinimasis į jų nepriklau-
somu mą. Šio principo nuosekliai lai-
kiausi ir kilus konfliktui dėl tei sėjo V.
Mar gevičiaus. Ligi tol mano bendra-
vimas su Teisėjų tarybai va dovavusiu
Aukš čiausiojo Teismo pir mininku V.
Grei čiumi buvo dalykiš kas ir pagar-
bus, bet turiu pripažinti, kad po šios
istorijos mūsų santykiai tapo įtempti
ir to kie liko tol, kol ėjau prezidento
parei gas. Tuo mėgino pa sinaudoti kai
ku rie politikai, trukdydami vykdyti
se niai rengtą teismų pertvarką.

Pats V. Greičius, pasibaigus jo,
kaip Aukščiausiojo Teismo pirminin -
ko, kadencijai, matyt, nusprendė iš po-
litikų intrigų, nukreiptų prieš ma ne,
išpešti sau naudos ir nesitraukė iš pos-
to, nors tai ir neatitiko įstatymo rei-
kalavimų.               Bus daugiau.

Biržiečiai�muziejininkai�sulaukė�kolegų�
iš�Krokuvos
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„Ein Saulelė aplinkui dangų,/ Oi
Kupola, Kupolėli,/ Aplinkui dangų
Mėnulio kelti,/ Oi Kupola, Kupolė-
li./ – Kelkis, Mėnuli, kelkis, šviesu-
sis,/  Oi Kupola, Kupolėli./ – Jau aš
šviesi, seniai kėliausi,/ Oi Kupola,
Kupolė li./ Ir nušviečiau visą svietą,/
Oi Ku pola, Kupolėli:/ Seną, jauną,
mažą ir didį,/ Oi Kupola, Kupolėli”, –
giedama senoje apeiginėje 1902 m.
Šventažeryje užrašytoje gies  mėje,
kurioje Saulė eina kelti savo vyro
Mėnulio.

Prieš metus Long Island ir New
York dalyvavau Joninių šventėje.
Nežinau, ar turi įtakos tai, kad žmo -
nės gyvena toli nuo gimtinės, ar tai,
kad se nesnio amžiaus išeivijos atsto-
vų vis ma žiau, graudu žiūrėti, kaip
šian   dien švenčiama viena iš svar-
biausių mūsų protėvių švenčių. Pa-
sigendu senų tautos papročių dva-

sios, sutaurinimo, naujam gyveni-
mui prikeliant liaudies dainas ir
papročius. Viskas tapo komercija, o
juk Joninėse slypi kur kas rimtesnis
paveldas, negu tik valgymas, alaus
gėrimas ir laužų deginimas.

Norėčiau plačiau papasakoti
apie vasaros saulėgrįžos dieną tiems,
ku rie gimė šiame žemyne, pri  min-
ti tiems, kurie nesinaudoja interne-
tu.

Kupolė – gamtos suvešėjimo 
šventė

Pa vasarį kasmet senovės žmonės
pra šydavo deivių, kad duotų žemei
jiems neapčiuopiamą augimo jėgą.
Ta augmenijos augimo jėga rūpinosi
deivė Kaupolė. Kupolė – tai pilnaties,
di džiausio suvešėjimo, sužaliavimo
metas – didžiausioji gyvybinių galių
san kau pa, palankiausia naujos gyvy-
bės pradėjimui. Iš čia kilęs ir di-
džiausią gyvybinę galią turinčių va-
sarovidžio nakties žolynų pavadini-
mas – kupolė. Kaip pasakyta lietu-
viškoje „Posti lėje” – kupolė yra kiek-
vienas vasa rovidžio žolynas. Žolynų
puokštė – kupolė – iškeliama ant
aukštos karties, iš jų pinami vai-
nikai, jos vartojamos gydymui. Dėl
krikščionybės po veikio užmiršus
Kaupolės sakrali nę reikšmę, jos
šventę mėginta su ta patinti su šv.
Jono Krikštytojo švente, su šv. Jonu,
slavų vadinamu Ivanu Kupala. Svar-

biausios kaupolinės die nos buvo nuo
birželio 24 iki 29 d., t. y. nuo Joninių
iki Petrinių. Lietuvių Kupolė, slavų
Kupala, lietuvių Joninės yra ta pati
didžiausių gamtos gyvybinių galių,
augalijos su vešėjimo, vaisingumo,
derliaus šventė, kuri, krikščionybės
paveikta, pa keitė pavadinimą.

Rasa – atsiradimo, prasidėjimo
šventė

Apie Rasos šventės pradžią Al-
girdas Patackas sako: „Rasa – cent-
rinė ir svarbiausia indoeuropie čių
genties šventė, metų vainikas. Lie-
tuviškoji, baltiškoji Rasa išliko
mums ir mūsų suvešėjimo laikais
yra naujai atgimusi 1967 m. Kerna-
vėje.” Pasak jo, su Rasos švente pra -
sideda dvasinis lietuvių sąjūdis.

Vasarovidžio naktį, kai stojasi
trumpiausia metų naktis ir ilgiausia
diena, yra ypatingas metas – virsmo

metas, kai su siduria kilimo ir leidi-
mosi, vešėjimo ir nykimo, gyvybės ir
mirties prieštara. Tai lūžio metas
augalo gyveni me, kuris užkoduotas
lietuvių kalboje kaip „nokti – nykti”
dėsnis. Augalas subręsta tiek, kad
jau gali pradėti, rasdinti naują gy-
vastį. Rasoja rugiai – virš laukų plau-
kia žiedadulkių debe sys. Tad Rasa,
atsiradimo, rasties, pra  sidėjimo, pra-
džios šventė, yra gyvasties dvasia,
kuri tampa naujos gyvybės priežasti-
mi. Šventės pavadinimas Rasa išreiš-
kia slėpinin giausią, akiai nematomą
gyvybės esmę, be kurios neatsirastų
jokia gyvybė.

Vainikas be pradžios ir pabaigos

Rasos šventės svarbiausias sim-
bolis yra vainikas, kuriuos pindavo
iš surinktų žolynų. Rasos vainikai
pinami ypatingai: tylomis, nevarto-
jant siūlo ir iš devyneriopų kupolių.
Šventės dalyviai būna visi su vaini -
kais. Juos dėvi ir seni, ir jauni, ir ma -
ži, ir dideli, o ypač jaunimas. Vaini-
kas, kaip ir kiekvienas simbolis, turi
ne vieną prasmę. Vainikas be pra-
džios ir pabaigos – tai amžinumo,
nuolati nio pasikartojimo simbolis.
Sidabro rasa padabintas vainikas –
skaistos sim bolis. Iš kupolių, bran-
džiausių žolynų supintas vainikas –
tai brandos simbolis. Tačiau vainikai
yra naikinami kaip brandos simbo-
lis, t. y. reiškia laumės išvarymą. 

Kupolinės? Rasos? Joninės?
Apie vainikų naikini mą išliko

nedaug papročių, galbūt todėl jis ma-
žiau žinomas. Toks papro tys užrašy-
tas Raseinių apylinkėje. Yra užrašyti
ir kiti papročiai. Joni nių vainikus
mergaitės pagarbiai saugojo: laikė
pakabintus po sija, ties lova, greta
šventųjų paveikslų (Ro kiškio apyl.),
ar klėtyje ties lovos ga lu. Burtai su
vainikais daugiausiai būdavo vedy-
biniai. Merginos mesdavo vainikus
per galvą ant medžio ar ba ant šako-
tos karties. Iš kelinto karto vainikas
užsikabins, po tiek metų ištekės.
Apie Panevėžį ir Šven čionis nupin-
tus keturis arba du vai nikus mergi-
nos įmesdavo į šulinį. Jei jie susiei-
davo, tikėdavosi tais metais ištekėti.
Rytprūsių lietuvės nupintą iš devy-
neriopų gėlių vainiką mesdavo pro
langą į pirkią, paskui jį dėdavo po pa-
galve, tikėdamosi susapnuoti skirtą-
jį. Vainikus plukdydavo tekan čiame
vandenyje ir pagal tai, ar jie susilies-

davo vienas su kitu, ar ne, spręs davo,
ar šiais metais ištekės. Bu riama bū-
davo ir iš surinktų žolynų puokštės –
kupolės.

Joninių laužas

Vietą vakaronei ir šventimui pa -
rinkdavo ant kalnelių ar piliakalnių,
kad toliau būtų matyti. Lygumų gy -
ventojai įsikurdavo gražioje vietoje
prie upės ar ežero. Jo ninių laužo ug-
nis ypatinga – ja atnaujindavo namų
židinio ugnį. Ypač Joninių ugnies
stengdavosi par sinešti jaunavedžiai,
kad šeimoje bū tų santarvė ir ramybė.
Baigiant degti laužui, per jį pirmiau-
sia šokinėti pra dėdavo vyrai ir jau-
nuoliai. Nuo jų ne atsilikdavo mergi-
nos ir vaikai. Jeigu vaikinui ir mer-
ginai pavyksta per šokti laužą susi-
kibus rankomis, tai ženklas, kad tais
metais susituoksią. Ugnis visada šva-
rina, apvalo, o ypač – vasarovidžio
nakties ugnis. Per ugnį šokinėjama,
kaip ir maudomasi, no rint apsivalyti
nuo nuodėmių ir vi siems ateinan-
tiems metams apsi draus ti nuo viso-
kių ligų. Tuo atveju per sukurtus
laužus šokdavo visi, per nešdavo ligo-
nius ir pervarydavo gyvulius.

Slėpiningiausioji šventės apeiga

Apie vidunaktį degančiais deg-
lais nešini ir dainuodami dalyviai
patraukia prie tekančio vandens.

Prasideda įspūdingiausioji šventės
dalis – ugnies ir vainikų plukdymas.
Buvo paprotys vasarovidžio naktį
ežeruose ir upėse plaukioti vainikais
ir žolynais išpuoštomis valtelėmis,
kuriose kūrendavosi ugnis. Ugnies
plukdymas – tai simbolis, reiškiantis
gyvybės, kurią vaizduoja iš kupolių
nu pinti vainikai, atsiradimą, jos pra -
džią. 

Kadangi žmogus yra labai sun -
 kiai suderinamų prieštarų – kūno ir
dvasios – junginys, kūnui ir dvasiai
suderinti buvo skirta slėpiningiau-
sioji šventės apeiga – paparčio žiedo
ieškojimas. Apie paparčio žiedo ieš-
ko jimą, apie galias, kurias gauna
paparčio žiedą radęs žmogus, ir apie
jo išsaugojimą yra daug padavimų ir
pasakojimų. Paparčio žiedo ieškoji-
mas užrašytas senovėje 1862 m. Ruoš -
tis žiedo ieškoti pradėdavo iš anksto:
reikėjo prieiti išpažinties ir nuošir -
džiai melstis, kad švaria sąžine galė-
tum vienas eiti į tą vietą, kur vasa -
rovidžio naktį pražystąs vadinamas
„šv. Jono papartis” arba „Ugnies
papartis”. Ieško tojas turėjo eiti į tokį
papartyną, kuris būtų taip toli, kad
nesigirdėtų nei žmogaus balsas, nei
gaidžio gie dojimas ar šuns lojimas.
Atvykus į vietą, šermukšnio lazda
brėžiamas ratas. Rato viduryje tiesia-
ma balta paklodė, statomas indas su
švęstu vandeniu, dedama maldų kny-
ga bei uždegta žvakė, o po paparčiu
patiesiama šilkinė skepetaitė. Taip
pasiruo šęs ieškotojas meldžiasi ir
laukia, ka da ant patiestos skepetaitės
nukris ug nimi šviečiantis, bet nede-
ginantis, panašus į deimantą papar-
čio žiedas. Jeigu jau rado žiedą, terei-
kėjo pri si liesti prie žiedo, kad įgytum
turtus, išmintį, aiškiaregystę, prana-
šavimo dovaną. Legendos apie pa par -
čio žiedą dažnai pabrėždavo, jog žinią
apie surastą žiedą reikia laikyti pas-
laptyje, o patį žiedą paslėpti saugioje
vietoje.

Viliuosi, kad ateityje išeiviai,
nesvarbu kelintos bangos, švęsdami
mūsų bočių vasarovidžio (dabar – Jo -
ninių) šventę, vaikučius mokys pinti
iš žolynų vainikus, kad koncertuos
ne kviestiniai meninin kai, bet visi
šventėje dalyvaujantys dainuos,
šoks, kurs ugnį. Juk, rytui auštant,
ypatingą galią turėjo vasaro vidžio
nakties rasa. Gal ir mūsų jaunimas
prausis rasa, kad veidai būtų skais-
tūs, o oda lygi. Drąsesnieji, norėdami
bū ti sveiki, „maudydavosi” rasose,
t. y. voliodavosi po rasotą žolę. Po
prau simosi ar maudymosi rasoje,
prie dar rusenančio laužo gera ra-
miai išgerti karštos arbatos ir, ne-
skubant miego ti, sulaukti tekančios
ryto saulės su dainomis. 

Jeigu iki organizuojamos vieto-
vės toli vykti, susiraskime gra žų kal-
nelį ar savo sodyboje su ar ti miau-
siais draugais praleiskime trum piau-
sią vasaros naktį. Ta proga išmokime
patys ir draugus išmoky kime bent
keleto Rasos šventei skirtų dainų.
Pajauskime gamtos galias, prisimin-
kime protėvius, užkurkime Šventą
ugnį. Lai ji sušildo mus ir veda pro-
tėvių keliu.

Parengta pagal 
interneto spaudą

Irena Nakienė-Valys – PLB Seimo
narė, JAV LB XX Tarybos narė, JAV
LB Rytinės CT apylinkės vicepirmi -
ninkė.

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Jono Kuprio nuotr. iš ,,Draugo” archyvo
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Pavasario�paukštė�–
Tolminkiemyje

Kasmet paskutinįjį gegužės šeš-
tadienį į Tolminkiemį atvyksta gau-
sus būrys moksleivių ir suaugusiųjų
iš Karaliaučiaus krašto (Kalining-
rado srities) ir Lietuvos. Tai tradici-
nis renginys Donelaičio žemėje –
talka-šventė.

Į Lazdynėlius prie paminklo poe-
to tėviškėje vienu metu suvažiavo
autobusai, pilni moksleivių, iš Kali-
ningrado, Nemano, Sovetsko, Kras-
noznamensko, Gusevo, Gurjevsko,
Černiachovsko. Atvyko Timiriazevo
(Naujosios), Uljanovo (Kraupiško)
vidurinių, Lunino (Lenkviečių) pag-
rindinės mokyklų mokinių ir moky-
tojų. Prie paminklo skambėjo lietu-
vių ir rusų kalba, mokiniams pasako-
jome apie lietuvių grožinės litera-
tūros pradininką, jo gimtinę Lazdy-
nėlius, uždegėme žvakutes, padėjome
gėlių, fotografavomės.

Iš Lazdynėlių važiavome į Tol-
minkiemį, kur vyko vaikų literatū-
ros popietė. Ramus Tolminkiemis,
kur sklando poeto dvasia, menanti
didįjį būrų dainių, tarsi atgijo, išvy-
dęs tiek daug suaugusiųjų ir vaikų.
Kaip ir kasmet, atvyko šiauliečiai,
marijampoliečiai, vilkaviškiečiai,
vilniečiai.

Skambėjo lietuviškos dainos,
posmai apie K. Donelaitį ir Lietuvą.
Pasirodė Pagėgių pradinės mokyklos
mergaičių ansamblis (vad. Irena
Ubartienė), Kaliningrado 4-osios
vidurinės ir 35-ojo licėjaus (vad.
Algirdas Karmilavičius), Sovetsko 3-
osios vidurinės mokyklos (mokyt.
Vitalija Kovalenko), Krasnoznamens-
ko verslo ir paslaugų kolegijos (vad.
Aldona Strojeva ir Alma Janvario-
va), Gurjevsko vaikų ir jaunimo cen-
tro ansamblis (vad. Irena Tiriuba),
Nemano 2-osios vidurinės (mokyt.
Vida Martišauskienė), Gusevo lietu-
viško ansamblio „Nadruvėlė” (vad.
Gražina Koliago), Kaliningrado 48-
osios vidurinės (mokyt. Rūta Leono-
va), antrą kartą Kaliningrado srities
jaunimo kūrybinio konkurso nugalė-
tojai – I. Kanto universiteto studentai
(dėstytoja Violeta Lopetienė) ir Vil-
niaus J. Basanavičiaus vidurinės
mokyklos moksleiviai.

Poezijos paukštė, sklandanti 48-
ąjį kartą, ir šiemet neaplenkė Tol-
minkiemio. Šventėje dalyvavę keturi

poetai iš Lietuvos: Liutauras Degė-
sys, vertėjas Georgijus Jefremovas,
Julius Keleras, Gytis Norvilas, skaitė
savo kūrybos posmus. Svečius lydėjo
Kaliningrado srities rašytojų sąjun-
gos pirmininkas, fizikos mokslų dak-
taras, poetas Boris Bartfeld, taip pat
perskaitęs savo kūrybos eilėraštį. 

Boris ,,Poezijos pavasario” daly-
vius po Kaliningrado sritį lydėjo tris
dienas iš eilės. Lietuvių poetai lan-
kėsi Lietuvos Respublikos generali-
niame konsulate Kaliningrade, I.
Kanto universitete, 4-ojoje miesto
bibliotekoje, svečių namuose „Alber-
tina”, susitiko su visuomene ir Ka-
liningrado rašytojų sąjungos nariais.

Renginyje kanklėmis grojo kank-
lininkė iš Šiaulių, Lietuvos eduko-
logijos universiteto studentai iš Vil-
niaus dainavo dainas poetų Maironio
ir Justino Marcinkevičiaus žodžiais.
Kalbėjo LR konsulato Kaliningrade
kultūros atašė Romanas Senapėdis,
sakydamas, kad ,,Poezijos pavasarį”
Donelaičio žemėje Just. Marcinkevi-
čiaus posmais užbaigė gitaristas Ju-
lius. 

Donelaičio draugijos Šiaulių
skyriaus pirmininkė Izolina Natalija
Lingienė, atvykstanti į Tolminkiemį

EMILIJA ALGAUDĖ
BUKONTIENĖ

27-ąjį kartą, sakė, kad čia prabyla Do-
nelaičio žemės dvasia. Ji atvežė di-
džiulę puokštę savo išaugintų gėlių,
kurios puikavosi ant altoriaus šalia
Donelaičio portreto.

Iš Tolminkiemio autobusai su
moksleiviais ir suaugusiais pasuko į
Gusevą (Gumbinę), kur 2004 m. ati-
dengtas paminklas Donelaičiui. Pa-
gerbėme poeto atminimą, uždegėme
žvakutes, padėjome gėlių. Pasidžiau-
gėme, kad prie paminklo gražiai
tvarkoma aplinka, žydi gėlės. Norė-

tųsi, kad Tolminkiemio muziejaus
teritorija irgi būtų gražiau tvarko-
ma, nes tik pusantrų metų beliko iki
garbingo poeto jubiliejaus.

Guseve tą dieną vyko miesto
šventė, diena buvo graži, miestas
pasipuošęs, atrodė, kad visi jo gyven-
tojai išėjo į gatves. Tokia pat šventė
organizuota ir Nemane, visas mies-
tas šventė, aikštėje susirinko daug
žmonių. Buvo atidengta skulptūra
Raganitai. Ordino dokumentuose Ra-
gainė (Nemanas) vadinama Ragani-
ta, Ragnite, vietovardis siejamas su
žodžiu „ragas”, tai pusiasalis, arba
su Ragana – miškų dievybe.

Už tai, kad Tolminkiemyje įvyk-
tų vaikų literatūros popietė, kad
galėjome į ją nuvežti savo mokslei-
vius, pavaikščioti Donelaičio žeme,
kuria 37-erius metus vaikščiojo būrų
dainius, už finansinę paramą nuo-
širdžiai dėkojame Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijai Čikagoje.

Tą pačią savaitę artėjančiam K.
Donelaičio jubiliejui skirtas rengi-
nys buvo organizuotas Kauno mieste
ir rajone, į jį atvyko Kaliningrado
šviesuomenės atstovai: poetas Bori-
sas Bartfeldas, profesorė Olga Dubo-
vaja ir kiti, daug prisidėję, kad būtų
išsaugotas Tolminkiemio muziejus.

Renginį vedė Algirdas Karmila-
vičius, dirbantis Kaliningrade, api-
bendrino I. Kanto universiteto dėsty-
toja Violeta Lopetienė. Šventę orga-
nizavo Kaliningrado srities lietuvių
kalbos mokytojų asociacijos pirmi-
ninkas Aleksas Bartnikas. 

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mo-
kyklos mokytoja.

Brangiam Vyrui ir Tėveliui

A † A
JONUI MIGLINUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GENO-
VAITEI, sūnums TOMUI su žmona SKIRMANTE ir
JONUI, dukroms RAMUNEI ir AUDRAI su vyru
GRAŽUČIU, visiems giminėms bei artimiesiems.

Liūdime su jumis.

Gražina Vitienė
Alida ir Scott Dow

Gaile ir Robertas Vitai

2012 m. birželio 24 d., savo namuose Farmington Hills, Michi-
gan, mirė Lietuvos savanorio kūrėjo dukra, mylima žmona,
mamytė, močiutė ir teta

A † A
ZUZANA TATARŪNAITĖ

SKIOTIENĖ
Liūdesyje liko: vyras Edvardas; sūnus Rimas ir marti Rita,

vaikaitės Gina ir Daina; dukra Vida, vaikaičiai Antal ir Justin;
sūnus Darius ir marti Krista, vaikaitės Aleksa, Kristina ir Adri -
ja; sūnus Dainius ir marti Kimberly, vaikaitė Katrina; brolis
Bronius Tatarūnas su žmona Ruth, dukterėčia Lina, sūnėnas
Kęstutis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Birželio 28 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž -
nyčioje, a. a. Zuzana buvo palydėta ir palaidota Holy Sepulchre
kapinėse, Southfield, Michigan.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

Uljanovo vidurinės mokyklos moksleiviai Lazdynėliuose prie paminklo K. Donelaičiui.

Guseve prie K. Donelaičio paminklo (Uljanovo vid. m-klos mokiniai)
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

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

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, liepos 1 d.,
10:30 val. r.  paminėsime Amerikos Ne -
pri klausomybės 236-ųjų metų sukaktį.
Eucharistijos šventimą atnašaus klebo -
nas Robertas Coleman. Prieš Mi šias kal -
bėsime Pa lai mintojo Jur gio Matu lai čio
litaniją. Po Mišių – kavutė.

� JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į Mindaugo karūnavimo dienos
paminėjimą liepos 6 d. 7 val. v. PLC Le -
mont. Kartu su dainų atlikėjais A. Mo -
tuza ir L. Janulevičiūte sugiedosime Lie -
tuvos himną, pasilinksminsime. Kviečia -
me visus gausiai dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pija (Marquette Park) Valstybės dieną –
liepos 6 d., penktadienį, 1 val. p. p.
visus tautiečius  kartu su viso pasaulio
lietuviais kviečia giedoti Lietuvos himną.
Renkamės prie bažnyčios, prie lietuviš -
kos vėliavos.  

� Dainininkas Vygantas Kazlauskas
kar tu su grupe – gitaristais Tomu Var na -
giriu ir Audriumi Piragiu bei akor deo-
nistu Ne rijumi Bakula – pa kvies lietuvių
bend ruomenę į vasariškai jau kius gyvo
garso koncer tus. Koncertai „Miesto vai-
kas”  vyks: liepos 6 d., penktadienį, Pa-
saulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Le mont, IL 60439); liepos 7 d., šeš-
tadie nį, 8 val. v. restorane „Kunigaikščių
už eiga” (6312 S. Harlem Ave.,  Su mmit
IL 60501) ir liepos 8 d., sekmadienį,

Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
parapijos salėje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629) po 10:30 val.
r. šv. Mišių.

� Pranešame, kad Švč. Mergelės Ma ri -
jos Nekaltojo Pra sidėjimo parapijos lie -
tu  vių vardu kun. Jauniui Kelpšai buvo
įteikti 325 dol., skirti naujo kunigo iš
Lietuvos vizai paruošti.

� 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 22 d. seselių sodyboje, 600
Li berty Highway, Putnam, CT 60260,
vyks Susiartinimo šventė, skirta Jurgio
Ma  tulaičio paskelbimo Palaimintuoju
25-osioms metinėms paminėti. 11 val.
r. – šv. Mišios; 12 val.  p. p. – pietūs.  1
val. p. p. prasidės šventiniai ren gi niai.
Jūsų laukia specialūs užsiėmimai, vyks
lituanistinių mokyklų vedėjų ir mokytojų
posėdis, Neringos stovyklautojų progra-
ma. Kviečiame atvykti į šventę.

� Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, The
Anthracite Heritage Museum (159 Ce -
dar Ave., Scranton, PA 18505) bus
rodoma nufilmuota Charles Halka opera
„Julius”, kurios premjera vyko Vilniuje
2010 m. kovo mėnesį. Meninę prog -
ramą atliks solistė Marytė Bi zinkauskas,
akompanuos pianistas Michael N.
Andrew. Operos plakatą sukūrė dai  li -
ninkė Ada Sutkuvienė. Įėjimas 5 dol.
Tel. pasiteiravimui 570-963-4804.

� Rugpjūčio 19–26 dienomis ren-
giamos dvi stovyklos suau gu siems:
,,Tikėjimo kelias” ir ,,Meno 8Dienos”.
Plačiau apie šias programas ir regis-
tracijos informaciją surasite stovyklos
tinklalapyje www. neringa.org.

� Lietuviška mokykla ,,Genys”, 2390
Bush St., San Francisco, CA jau prade-
da registruoti vaikus ir suaugusius, no-
rin čius mokytis mokykloje 2012–2013
m. m. Į mokyklą vaikai priimami nuo 4
metų amžiaus; suaugusiems – at s kira
klasė. Re gistracijos ir mokyklos klau -
simais kreip tis į virgilijatali@msn.com

Renginiai St. Petersburg, FL

IŠ ARTI IR TOLI...

� St. Petersburg Lietuvių klubo (4880
46th Ave., North, St. Petersburg, FL
33714) valdyba praneša, kad vieną kar-
tą per mėnesį Klube veiks gaminių ir
ska nėstų iš Lietuvos krautuvėlė. Pirmą
kartą krautuvėlė atsidarė birželio 21 d.,
ir atsi lan kiusių ketvirtadieniniuose prieš-
piečiuo se buvo su džiaugsmu priimta.

� Liepos 5 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p.
JAV nepriklausomybės šventės proga

Lietuvių klubo valdyba ruošia priešpie-
čius su tradiciniais amerikietiškais ir lie-
tuviškais  patiekalais. 

� Klebonas kanauninkas Bernardas Ta -
laišis, Šv. Kazimiero misijos vadovas, lie -
pos 2 d. išvyksta atostogų į Lietuvą. Su-
grįš rugpjūčio 1 d. Atostogų metu jį pa-
vaduos Šiaulių vyskupijos kunigas, stu-
dijuojantis Romoje kun. Tomas Janavi-
čius. Misijos tel. 727-367-2408.

Valstybės dieną, liepos 6-ąją, ly giai 9
val. v. Lietuvos laiku aplink Žemę nu-
siris „Tautiškos giesmės” banga.

Prieš 25-erius metus Romoje 1987 m. birželio 24–30 dienomis vyko Lietuvos krikš-
čionybės 600 metų jubiliejaus iškilmės. Jubiliejaus įvykiu tapo šv. Mišios, kurias
popiežius Jonas Paulius II celebravo su Europos vyskupų konferencijų atstovais Šv.
Petro bazilikoje birželio 28 d. (drauge su jais kaip Vokietijos atstovas buvo kardi-
nolas J. Ratzinger, dabartinis popiežius Benediktas XVI) ir jų metu įvykusi Dievo
tarno arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija. Iškilmėse Vatikane dalyvavo
daug lietuvių. Nuotraukoje popiežius Jonas Paulius II laimina Los Angeles lietu-
vaites Vidą Bruožis Čekanauskaitę ir Alfonsą Pažiūrienę. 

Nuotrauka iš A. Pažiūrienės asmeninio albumo

XIV Lietuvių tautinių šokių šventė 
Agganis Arena at Boston University

925 Commonwealth Ave., Boston, MA
2012 m. liepos 1 d. 2 val. p. p.

Penktadienį, birželio 29 d. 8 val. v. – susipažinimo 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 

,,Kaip mokam, taip šokam”, – skelbia užrašas ant lėtūniečių, kurie kartu su kitais
1,800 šokėjų ruošiasi dalyvauti XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston, MA,
marškinėlių.                                                                                Ramunės Kubiliūtės nuotr.


