
Kaunas (ELTA, ,,Draugas”) – Prezidento Valdo Adamkaus bib-
lioteka-muziejus ir Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos
institutas liepos 11 d. surengė JAV lietuvių organizacijos ,,Lithuanian
Mercy Lift” nuotraukų parodos ,,Dvidešimt metų su Lietuva” pri-
statymą, kuris vyko   V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune.

Organizacija ,,Lithuanian Mercy Lift”, kuri neseniai paskelbė
baigianti savo veiklą, daugiau nei dvidešimt metų teikė paramą Lie-
tuvos medicinos įstaigoms ir sveikatos apsaugos projektams. Orga-
nizacijos suteiktos paramos vertė viršija 125 mln. dolerių. Keliolika
bičiulių savo veiklą pradėjo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
1990 metais. Pirmiausia jie rūpinosi informacijos apie padėtį Lie-
tuvoje skleidimu, įkūrę ,,Lithuania Hotline”. Vėliau organizacijos
tikslai keitėsi – pradėta rūpintis medicininės paramos Lietuvai siun-
timu. Per 20 metų į Lietuvą buvo persiųsta daugiau nei 600 talpintu-
vų su medikamentais, įvairiais reikmenimis ir įranga.

Parodoje lankytojai išvys nuotraukas, kuriose įamžinta ,,Lithua-
nian Mercy Lift” veikla. ,,Tai nedidelė paroda dideliam darbui at-
skleisti”, – sako VšĮ Prezidento V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus
vadovas Arūnas Antanaitis. Po Lietuvą keliaujanti paroda, skirta
organizacijos dvidešimtmečiui paminėti, rugsėjį persikels į Panevėžį. 
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Vilnius (BNS) – Lietuvos vyriausybė nusprendė nuo
spalio 1 d. naikinti vienintelę Lietuvos Respublikos am-
basadą Lotynų Amerikos regione, įsikūrusią Argentino-
je, ir vietoj jos kurti generalinį konsulatą Sao Paulo mies-
te, Brazilijoje.

Pasiūlymą uždaryti šią ambasadą ir kurti naują kon-
sulatą Ministrų kabinetui pateikė Užsienio reikalų mi-
nisterija (URM). Tokį žingsnį ji grindžia tuo, jog Lietuvos
ir Argentinos santykiai yra minimalūs, o politinė ir eko-
nominė padėtis šioje šalyje daro neigiamą įtaką ambasa-
dos Buenos Airėse veiklai. Anot URM, uždarius ambasa-
dą Argentinoje ir atidarius generalinį konsulatą Sao Pau-
lo, diplomatinis atstovavimas Lietuvai atitiktų šiandie-
ninę ekonominę ir politinę regiono padėtį.

„Lietuvai iki šiol nėra deramai atstovaujama įtakin-
giausioje regiono valstybėje Brazilijoje, kurios ekonomi-
ka yra stipriausia ir greičiausiai auganti Lotynų Ameri-
koje. (...) San Paulas – Brazilijos ekonominis ir finansų
centras, čia susitelkusi lietuvių bendruomenė. Lietuvos
generalinio konsulato San Paule įsteigimas bent iš dalies
užpildys Lietuvos diplomatinio atstovavimo Brazilijoje
trūkimą”, – rašo URM.

URM duomenimis, Brazilijoje gyvena apie 250,000 lie-
tuvių kilmės asmenų, Argentinoje – apie 200,000. Minis-
terija siūlo generalinį konsulatą Brazilijoje steigti iš jai
skirtų lėšų. Jame norima įsteigti dvi pareigybes: diplo-
mato ir darbuotojo, dirbančio pagal sutartį. URM skai-
čiavimais, konsulatui San Paule įsteigti ir išlaikyti 2012
m. reikėtų 436,200 litų.
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V. Adamkaus bibliotekoje – 
,,Lithuanian Mercy Lift” nuotraukų paroda

,,Lithuanian Mercy Lift” dvidešimties metų veiklos proga 
išleisto leidinio viršelis.

Su 103-iuoju ,,Draugo” gimtadieniu!

Lietuva uždaro ambasadą Argentinoje 

Norfolk (ELTA) – NATO Trans-
formacijos vadavietėje Norfolk, JAV,
liepos 10 d. Energetinio saugumo
kompetencijos centro steigimo doku-
mentus pasirašė Lietuvos, Latvijos,
Italijos ir paskutinę minutę prisijun-
gusios Turkijos įgalioti kariniai
atstovai. NATO vardu dokumentus
pasirašė vyriausiojo NATO pajėgų
vado transformacijai pavaduotojas
gen. Mieczyslaw Bieniek. Kitos susi-
tariančios šalys – Estija ir Prancūzi-
ja – baigia vidinį įgaliojimų derinimą
ir steigimo dokumentus pasirašys

artimiausiu metu. JAV ketina prisi-
jungti, kai tik bus baigtas kompeten-
cijos centro akreditavimas.

NATO energetinio saugumo cen-
tras steigiamas šiuo metu Lietuvoje
veikiančio Energetinio saugumo cen-
tro prie Užsienio reikalų ministerijos
pagrindu, išplečiant pastarojo veiklą,
pertvarkant jį į NATO kompetencijos
centrą ir suteikiant jam NATO tarp-
tautinės karinės organizacijos statu-
są. Tikimasi, kad šį statusą NATO
Šiaurės Atlanto taryba kompetenci-
jos centrui suteiks iki šių metų pa-

baigos ir taip užbaigs jo akreditavi-
mą.

NATO kompetencijos centras įsi-
kurs Generolo Jono Žemaičio Lietu-
vos karo akademijoje. Jame dirbs
atstovai iš visų Kompetencijos centro
veikloje dalyvaujančių šalių. Centrui
vadovaus Krašto apsaugos ministeri-
jos atstovas, KAM centrui taip pat
skirs penkis specialistus ir adminis-
tracinius darbuotojus. Tam, kad galė-
tų veikti visu pajėgumu, naujasis
Kompetencijų centras turės būti akre-
dituotas pagal NATO reikalavimus.

Lietuvoje steigiamas NATO energetinio saugumo kompetencijos centras



Lietuvoje� pradėta� garsiai� kalbėti
apie� tai,� ką�būtų�galima�daryti,� jog�kuo
daugiau� žmonių� galėtų� išvysti� Baltijos
jūros� dugne� esančius� turtus.� Teigiama,
kad�po�vandeniu�skirtingą�laiką�išbuvęs
paveldas� galėtų� būti� turizmo� dalimi,
kuria� pas� mus� visiškai� nesinaudojama.
Nors� įvairios� tarptautinės� organizacijos,
tarp� jų� ir� UNESCO,� siekia,� kad� povan-
deninis�turtas�būtų�kuo�labiau�matomas,
atrodo,� jog� Lietuvoje� kol� kas� jis� nuo
visuomenės�saugomas.�Mūsų�šalies�teri-
toriniuose�vandenyse�yra�daugybė� įvai-
riausių�vertybių:�pradedant�10,000�metų
amžiaus�povandeniniu�mišku�ties�Juod-
krante,�užlietomis�bažnyčios�bei�gyven-
vietės� liekanomis� prie� Šventosios,� bai-
giant� dešimtimis� įvairaus� laikotarpio
laivų.�Šiuo�metu�povandenines�ekskursi-
jas�organizuoja�gal�pora�nardymo�klubų,
o�sumanymo�ištraukti�po�vandeniu�glū-
dinčių�turtų�kol�kas�atsisakoma,�kadangi
visa�tai�galėtų�kainuoti�dešimtis�milijonų
litų.� Sakoma,� ,,akys� nemato,� širdies� ne-
skauda”,�tačiau�gali�atsitikti�taip,�kad,�nie-
ko�nesiimant,�apie�povandenines�verty-
bes� po� kurio� laiko� liks� tik� gražus� prisi-
minimas.

Redaktorė Loreta Timukienė

Apie emigraciją Lietuvo-
je dabar kalbama daug
ir įvairiose auditorijo-

se. Vieni kalbėtojai muša pavo-
jaus varpais, sakydami, jog
išvažiuoja ge riausi specialis-
tai, Lietuva netenka intelektu-
alaus potencialo, kiti tvirtina
visiškai priešingai – išvyksta
že mos kvalifikacijos, taip pat krimi -
nalinę praeitį turintys asmenys. Ma -
tyt, tiesa glūdi kažkur tarp šių dviejų
priešingų nuomonių. Be to, visiškai
neaišku, kiek žmonių per pastaruo-
sius du dešimtmečius paliko Lietuvą,
kiek buvo tokių, kurie išvykę jau su -
grįžo nuolatiniam gyvenimui atgal į
Tėvynę. 

Apie šias problemas Marijampo -
lėje buvo susirinkę pasikalbėti labai
įdomūs pašnekovai – verslininku ir
politiku pristatytas buvęs prezidento
Valdo Adamkaus patarėjas Raimun -
das Mieželis, taip pat kunigas pran-
ciškonas Astijus Kungys, Lietuvoje
gerai žinomas brolio Astijaus vardu.
Kartu atvyko ir dramaturgas, rašyto-
jas Marius Ivaškevičius, kurio nau-
jausias spektaklis „Išvarymas” apie
lietuvių emigrantų gyvenimą Londo -
ne susilaukė daugybės įvairių verti -
nimų ir laikomas vienu įdomiausių
teatro reiškinių pastaruoju metu.
Dar viena pašnekovė – Ieva Davy den -
ko, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos atstovybės Lietuvoje vadovė.

Pirmą kartą savo gyvenime į Sū -
duvos sostinę atvykęs Mieželis, daug
metų gyvenęs ir dirbęs Pietų bei
Šiaurės Amerikoje – Kolumbijoje,
Venesueloje, Argentinoje, JAV, 1997
metais savo bičiulio Valdo Adamkaus
pakviestas sugrįžo į Lietuvą ir 1998–
2003 metais dirbo tuomečio preziden-
to Adamkaus patarėju bei turėjo
daug įtakos įvairiems sprendimams.
Šiandien, prisimindamas tą laiką,
kai apsisprendė ir grįžo į Lietuvą, ku -
rią su tėvais buvo palikęs 1944 me -
tais, jis sakosi patyręs nemažą šoką.

„Per tiek metų svetur jau buvau
pripratęs prie kitokio gyvenimo, ki -
tokių žmonių tarpusavio santykių.
Man Lietuva visada buvo svarbi, ma -
no vaikai kalba lietuviškai, nors ra -
šyti šia kalba jiems per sunku. Kai po
tiek metų čia grįžti, tai vėl jautiesi
tarsi iš naujo emigravęs iš tos ap -
linkos, kurioje prabėgo tiek metų.
Išei vijoje lietuviai greitai prisitaiko
ir daugeliui iš jų ten tikrai nėra blo-
gai. Ir tas gyvenimas ten tikrai nėra
toks sunkus, kaip kartais bandoma
sakyti. Aš manau, kad bent dalis
lietuvių emigrantų ateityje grįš į
Lietuvą, nors sutinku, kad iš mūsų
vadina mųjų ‘dipukų’ sugrįžo tikrai
ne daug’’, – sakė Mieželis.

Jo nuomone, sugrįžtančiųjų būtų
daugiau, jei Lietuvoje gyvenimas bū -
tų geriau sutvarkytas. Su šia nuomo -
ne sutiko ir kiti kalbėjusieji. Suo -
mijoje šiuo metu meninį filmą statan-
tis Ivaškevičius sakė, jog lieka vis
mažiau kliūčių ir kompleksų dėl to,
kad esi rytų europietis, o anksčiau jų
būta gerokai daugiau. Tačiau jo nuo -
monė dėl sugrįžtančių atgal nėra
tokia optimistinė:

„Kai buvau Londone, man filmui
reikėjo 6–7 metų berniuko, kuris kal -
bėtų lietuviškai ir angliškai. Lietu -
vos ambasados Londone darbuotojai
padėjo ieškoti tokių vaikų, bet kai su
jais pakalbėjau, visi sakė, kad yra
britai, o jų mama ir tėtis – lietuviai.
Vaikai net kalbėjo to Londono rajono,
kuriame gyvena, dialektu, o jų lietu-
vių kalba buvo labai prasta. Ten

lietuviams nėra lengva, daugelis dir-
ba prastus darbus, bet juos ten laiko
kitoks tos valstybės požiūris į žmogų,
nes socialiniu požiūriu Didžioji Bri -
tanija tikrai sudaro geras sąlygas
žmonėms. Kai paklausi, kodėl negrįž-
ta į Lietuvą, jie sako, kad čia grįžę
nesijaučia socialiai saugūs. Dar tie
30–40 metų lietuviai Londone man
sakė, kad gal po 30 metų grįš į tėvynę,
kur nors prie ežero nusipirks namu -
ką ir gyvens. Tad valstybės vyrų už -
duotis turėtų būti ne bandyti tuos
žmones sugrąžinti į Lietuvą, bet taip
sutvarkyti gyvenimą Lietuvoje, kad
jiems norėtųsi čia grįžti ir ramiai bei
saugiai gyventi.’’

Daug su emigrantais bendrau-
jantis ir juos nuolat lankantis brolis
Astijus neslėpė, kad jo artimieji taip
pat gyvena ne Lietuvoje – vienas jo
brolis gyvena Anglijoje, kitas – Ame -
rikoje,  New York, o sesuo įsikūrusi
Florida valstijoje. „Jie ten bando su -
kurti ir turėti savo Lietuvą, ieškoda-
mi lietuviško maisto ir gėrimų, žiūrė-
dami lietuviškas laidas ir bendrauda-
mi tarpusavyje. Ateina laikas, vaikai
paauga, kai jiems 6–7 metai, reikia
eiti į mokyklą, gal galvoja, kad galėtų
mokytis Lietuvoje, bet štai sako – na,
gal parduosiu tą namelį Florida vals-
tijoje už 300,000 dolerių, o ką už tiek
nupirksiu Lietuvoje?’’, – pasakojo bro-
lis Astijus.

Jis pabrėžė, kad Dievas sukūrė

žmogų laisvą, kuris gali rinktis gy -
venti ten, kur nori. Lietuviai visais
laikais daug keliavo po pasaulį, gy -
veno įvairiose šalyse, ir dabar esanti
padėtis nėra kažkuo išskirtinė. Vie -
nuolis priminė, jog antroji emigran-
tų banga JAV būrėsi prie bažnyčių,
pa rapijų, jiems labai svarbios buvo
kul tūrinės vertybės, šokių ar dainų
bū reliai, o dabar atvykstantiems tre-
čiabangiams tai jau neįdomu, ir, sa-
kysi me, Airijoje vienintelė jų susibū-
rimo vieta – vietos alaus baras. 

Brolis Astijus sakė, kad vyresnės
kartos žmonėms, daug metų gyvenu -
siems svetur ir pripratusiems prie to
gyvenimo, grįžti į Lietuvą yra labai
sunku. Jis pateikė pavyzdį, jog iš 50
emigracijoje gyvenančių lietuvių
bro lių pranciškonų, kurių nesaisto
šeimyniniai įsipareigojimai, jie ne -
turi vaikų, vos vienas grįžo į Lietuvą
ir po trejų metų čia mirė, o kiti ne-
grįžta net numirti – jų palaikai bus
parvežti į tėvynę po mirties. „Kai pa-
klausiu, broli, kodėl nevažiuoji, at-
sako, kad čia pripratau, čia mano
daktaras pažįstamas, mano draudi-
mas, o ten – nežinia. Tegul tik kaule -
liai grįžta namo, ir mes juos tikrai
parvešime’’, – sakė brolis Astijus. 

Kelerius metus Londone gyve -
nusi ir mokiusis Ieva Davydenko

šiuo metu kartu su bendra-
minčiais Lie tuvoje rengia Pa-
saulio lietuvių jaunimo susi-
tikimą, kuriame tikisi kelių
tūkstančių dalyvių iš įvairių
pasau lio šalių. Ji Lietuvos ži-
niasklaidoje yra paskelbusi
straipsnių, kuriuose rašė, jog
emigracija nėra baubas, ir

joje galima įžvelgti ne vieną gerą pu -
sę. „Aš išvažiavau į Londoną moky -
tis, nors mano tėvai tokiam spren -
dimui nepritarė ir siūlė siekti moks-
lo Lietuvoje. Tie treji metai Londone
man labai daug davė. Mes manome
žiną, kodėl lietuviai emigruoja, bet iš
tiesų tos priežastys yra įvairios, ne
vien ekonominės, kaip dažnai teigia-
ma. Juk išvažiuojama ir siekti moks-
lo aukštumų, taip pat daryti karjerą –
jei žmogus daugiau pasiekia, su si -
tvarko savo gyvenimą, ar tai yra blo-
gai? Išvažiavę svetur žmonės pamato
kitokio gyvenimo galimybę, pamato
įvairovę visomis prasmėmis, ir tai
yra gerai’’, – sakė Davydenko.

Ieva tyrinėjo, kaip emigrantas
yra vaizduojamas Lietuvos žinia-
 sklai doje. Daugelis žino, kad apie mū-
sų tautiečius kitose šalyse parašoma,
kai jie ten įvykdo kokį baisų kri mi-
nalinį nusikaltimą. Jos tyrimas paro-
dė, kad emigraciją žmonės iš esmės
vertina teigiamai, tačiau yra įsitiki-
nę, kad šiuo metu Lietuvos visuome-
nėje vyrauja neigiamas po žiū ris į
emigravusiuosius. Pasak žurnalistų,
žiniasklaida, nors ir daro didelę įta-
ką žmonių nuomonei apie įvairius
socialinius reiškinius, nėra esminis
veiksnys, kuriuo remda miesi žmonės
susikuria nuomonę apie emigraci-
ją ir emigrantus. Taip pat žurnalistai
stengiasi parodyti kuo platesnį, įvai-
resnį su emigracija susijusį vaizdą.

Pradėti tokį tyrimą studentę pa -
skatino nuolatiniai straipsniai Lie -
tuvos žiniasklaidoje apie ką nors
nužudžiusius, pavogusius ar kitaip
svetur nusikaltusius mūsų šalies
emigrantus. Ji  pastebėjo, kad pi lie -
čiai, šiandien vertindami emigraciją
ir pačius emigrantus, dažnai atsižvel-
gia į kitus ne ką mažiau jiems svar-
bius dalykus: net 69 proc. apklaustų-
jų Lietuvos lietuvių emigraciją verti-
na remdamiesi asmeniniais ryšiais.
Juo lab žiniasklaidoje pateikti prane -
šimai, nors ir neigiami, ne visada
įtikina skaitytojus, nes tik 16 proc.
jos at liktos apklausos dalyvių teigė
pasiti kintys žiniasklaidos teikiama
informacija apie emigraciją ir emi-
grantus. 

Pašnekovė įsitikinusi, jog tam,
kad emigracijos „problemą” galėtu -
me paversti emigracijos „privalu -
mais’’, turime turėti tokį aiškiai iš -
reikštą vieningą požiūrį: pats emig-
ra cijos procesas nėra neigiamas reiš-
kinys ir, nepaisant iškylančių sunku-
mų, galime jį paversti gali mybe visai
Lietuvai. Tačiau tokia nuomonė turi
ir daug prieštaraujančių – Lie tuvos
ekonomistai pastaruoju metu teigia,
kad jei ir toliau emigracija nemažės,
po kelerių metų jos padari niai skau-
džiai atsilieps šalies ekono mikai. 
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Redakcijos žodis Tema: emigracija

Ar vien tik 
neigiamos pusės?

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Brolis Astijus: Dievas sukūrė žmogų laisvą, kuris
gali rinktis gy venti ten, kur nori. Lietuviai visais laikais
daug keliavo po pasaulį, gy veno įvairiose šalyse, ir
dabar esanti padėtis nėra kažkuo išskirtinė.
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Daug ką nustebino žinia apie
lie pos 8 d. Notre-Dame de Reims
katedroje įvykusį Vokietijos

kanclerės Angela Merkel ir Prancū-
zijos prezidento Fran cois Hollande
susitikimą, kuriuo paminėta pusės
šimtmečio draugystė tarp Vokietijos
ir Prancūzijos.  Šios ypatingos drau-
gystės tarp šių kraštų paminėjimo
tradicija gimė prieš 50 metų, kai
Charles de Gaulle ir Konrad Ade-
nauer toje pačioje katedroje apsilan-
kė susitaikymo Mišiose. 

Deja, dabartiniai šių kraštų va-
dovai patys negy vena pagal krikš-
čioniškus mora li nius principus. Ne-
seniai Hollande dvi vieno vyro sugy-
ventinės (buvusi ir dabartinė) susi-
ginčijo tarpu savyje, sukeldamos viešą
skandalą ir visuo me nės pajuoką. Vo-
kietijos kanclerė Mer kel ilgai gyveno
su išsiskyrusiu vyru, kol pagaliau su-
situokė. Nuo re voliucijos laikų Pran-
cūzija skelbia esanti sekulari valsty-
bė, atsiribojusi nuo religijos.  Istoriš-
kai Vokie tija, išpažįstanti evangelikų
tikėjimą, žiau riai per sekiojo katali-
kus.  Eilinį sek ma die nį dabar tik 10
proc. pran cūzų ir dar mažiau vokie-
čių lanko pamaldas. Tačiau, atėjus kri-
tiškam laikui (asmeniniame ar vals-
tybės gyvenime), šių kraštų vadovai
vyksta į katalikų katedrą, dalyvauja
Mišiose, apsilanko pas popie žių. 

Liepos 6 d. Lietuva šventė Min -
daugo karūnavimo dieną. Meninin -
kai, vaizduodami tą laiką, 1253 me-
tus, pristato krikščionims pa žįstamą
vaizdą: katalikas vyskupas deda ka-
rūną ant valdovo galvos. Tas vysku-

pas turbūt buvo vokiečių vie nuolis,
tęsęs Šv. Brunono, Saksonijos arki-
vyskupo, 1009 m. pradėtą evangeli-
zacijos misiją Lietuvo je.  Menininkai
pabrėžia, kad visi karaliai, visi val-
dovai savo auto ritetą gauna iš aukš-
čiau – iš Dievo. Su Dievu turės at-
siskaityti, kaip val dė kraštą, kaip el-
gėsi su žmonėmis. Tais laikais, kai
karalius priimdavo krikštą, visa tau-
ta apsikrikštydavo. 

Šiais laikais daug kas mano, kad
religija turėtų būti grynai asmeniš -
kas reikalas, ir sako, jog, pavyzdžiui,
nereikia turėti Biblijos JAV preziden-
to prisaikdinimo iškilmėse. Tokie
žmonės argumentuoja, kad JAV yra
tiek skirtingų re ligijų, jog negalima
visų patenkinti, todėl nieko nereikia
viešai daryti. Įdomu, kad Vokietijos
kanclerė su tuo nesutinka. Neseniai
ji prasitarė, kad Vo kietijos bandymas
pataikauti visiems, ypač musulmo-
nams,  drauge su daugiakultūrine
politika Europoje nevei kia. Bus įdo-
mu stebėti, kaip Merkel tvarkysis su
susidariusia padėtimi.

Ateistinis auklėjimas ir sekulia -
ri pasaulinė kultūra stipriai pa veikė
ir lietuvius. Jie nedaug žino apie savo
tikėjimą, kuris jiems –  tarsi svetimas
pasaulis.  Eilinis lietuvis lanko Mi-
šias tik per Kalėdas ir Velykas, per
krikštynas ir laidotuves. Tačiau be -
veik visi krikštija savo vaikus. Tai

ženklas, kad lietuviai vis dėlto są -
moningai renkasi krikščionybę.  Jie
nepraktikuoja tikėjimo, nes bijo, kad
draugai jų neišjuoktų, kad neišvadin-
tų „da   vat  komis” arba „fanatikais”.
Tačiau su krikštu visi jie pasirenka
dvigubą „pilietybę”: valstybinę ir
Dievo karalystės. Todėl Lietuvos va-
dovai turi šį žmonių laisvą ir sąmo-
ningą pasirin kimą gerbti bei nesielg-
ti taip, lyg re ligija neegzistuotų.   

Kai Lietuvos Respublikos Prezi -
dentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Le -
mont, IL, ji turėjo keletą progų at-
kreipti žmonių dėmesį į aukštesnį dva-
sinį autoritetą. Yra daug tautinių prob-
lemų, kurias galima pradėti spręsti
tik su Dievo pagalba, vadovaujantis
Jėzaus mokymu. Tačiau lietuviai dar
neturi politinių tradicijų, kurios kul-
tūringai religiją įvestų į visuome ninį
gyvenimą. Todėl negalima Prezi den-
tei priekaištauti, kad malda, dva siš-
kiai, Pal. Jurgio Matulaičio šventė
nebuvo jos dienotvarkėje, jai lankan-
tis Čikagoje. Tai buvo Lietuvos diplo-
matinės tarnybos atsa komybė. 

Štai vienas pavyzdys. Prezidentė
su palydovais skubiai praėjo pro Pal.
Matulaičio koplyčios stiklinę sieną
Pasaulio lietuvių centre.  Būtų buvę
la bai prasminga Grybauskaitei įeiti į
koplyčią, susitikti su „Tyliosios akci-
jos”  atstovais, kurie labai išgyveno
dėl Garliavos įvykių, kartu su jais su-

kalbėti maldą. Būtų įvykęs tikras su-
sitaikymas.  Deja, tai neįvyko, ir mi -
nia, palikta už durų, dar labiau su py-
ko.  

Susitikime su lietuviškų organi-
zacijų atstovais Prezidentė neat krei -
pė dėmesio į salėje sėdinčius tris
katalikų kunigus ir vieną evangelikų
kunigą. Jei būtų dalyvavęs koks nors
latvių am ba sadorius, ji, be abejo, bū-
tų vie šai tai paminėjusi ir jam pa-
dėkojusi. 

Kuni gai ir vienuoliai yra Dievo
karalystės atstovai. Jėzus sakė, kad
jo karalystė – ne šioje žemėje, bet vi-
sos valdžios yra pavaldžios jam. Pats
Jėzus laikėsi dip lomatinio protokolo:
kai jį teisė, jis neatsakinėjo į Erodo
klausimus, o ty lėjo, užtat jis atsakė į
Piloto klausimus, nes Pilotas buvo
teisėtas Romos impe rijos atstovas.
Evangelijoje Jėzus dip lomatiškai da-
vė suprasti, kad Jeruza lė ateityje bus
sunaikinta, nes žydų tauta jo nepri-
pažino.

Grybauskaitės susitikimas PLC
nebuvo palydėtas malda. Matyt,
Lietuvos diplomatinė tarnyba tokios
tra dicijos dar neturi. Kitą rytą po
įvykusio susitikimo „The Wall Street
Journal” pirmame puslapyje mačiau
nuotrauką, kurioje – visi NATO kon -
fe rencijos dalyviai Čikagoje, nu lenk -
tomis galvomis, susikaupę bendroje
maldoje. Su savo tautiečiais Lietuvos
valdžios atstovė nesimeldžia, bet su
pasaulio vadovais ir kariais – malda
vis dėlto reikalinga. 

Linas Sidrys – Pal. Jurgio Matu-
laičio komiteto Čikagoje pirmininkas.

NUOmONĖ • KOmeNTaraS

Lengva skelbti partijos ar judėji-
mo kūrimą, gerokai sunkiau
ketinimą įgyvendinti. Šią ba-

nalią tiesą dar kartą patvirtino nesu-
tarimai, susiję su partijos ,,Lietuvos
sąrašas” organizavimu. Jei prieš mė-
nėsį atrodė, kad pasiseks sukurti vie-
ningą, plataus masto judėjimą, dabar
veikia trys skirtingos grupės, kurios
aiškinasi tarpusavio santykius. Tai
nereiškia, kad įvyko galutinis skili-
mas ar kad šios grupės negebės
bendradarbiauti. Bet greitas skaidy-
masis kelia abejonių dėl protesto
judėjimo galimybių veiksmingai da-
lyvauti rinkimuose.

Liepos 2 d. per spaudos konferen-
ciją Drąsos kelio steigėjai bei kitų
organizacijų atstovai pristatė pirmi-
nį 14-os kandidatų sąrašą, pavadintą
,,Lietuvos sąrašu”. Tik du kandidatai
priklauso Drąsos kelio partijai, kiti –
įvairioms visuomeninėms organi-
zacijoms. Ketinama skirti pirmenybę
kovai su korupcija, teisėsaugos, poli-
cijos, teismų sistemų pertvarkai, val-
stybės finansų skaidrinimui.

Po trijų dienų buvo įkurta dar
viena politinė partija – Lietuvos są-
rašas. Daukanto aikštėje į tik steigia-
mąjį suvažiavimą susirinko kelios
dešimtys žmonių, bet turintys dau-
giau negu pusantro tūkstančio įgalio-
jimų. Susirinkusieji patvirtino parti-
jos įstatus, programą, tarybą, parti-
jos vadovu išrinko Darių Kuolį, bet
ne-paskelbė narių sąrašo. Kuolys pa-
sakė, kad naujoji partija bendradar-
biaus su Drąsos keliu, bet sieks su-
kurti platesnį, ne vienos partijos ju-
dėjimą.

Akivaizdu, kad esama trinties
tarp ,,Lietuvos sąrašo” idėjos rėmėjų.
Priešingu atveju būtų buvęs vienas
renginys, ne du, būtų buvę paaiškin-
ta, koks yra ryšys tarp Sąrašo ir Drą-
sos kelio, kaip bus derinamas kandi-
datų kėlimas ir t. t. Gal prie nesutari-

mo prisidėjo tradicinės Vilniaus ir
Kauno antipatijos ir nepasitikėjimas,
Drąsos kelio skubėjimas iškelti savo
kandidatus, nesuderinus šio žingsnio
su galimais bendražygiais. Ko gero,
yra ir gilesnių priežasčių. Nuogąs-
taujama, kad Garliavos ir Kedžių
istorijos sureikšminimas nukreips
dėmesį nuo kitų, net svarbesnių
klausimų, apsunkins pastangas su-
kurti platesnį, ambicingesnį judė-
jimą. Kyla abejonių ir dėl kai kurių
dalyvių motyvų – ar jiems labiausiai
rūpi jų pačių politinė karjera ir gali-
mybės patekti į Seimą, ar teisėsaugos
ir teismų pertvarkos, piliečių galių
stiprinimas. Karjera besirūpinan-
tiems naudinga kuo greičiau sudary-
ti sąrašą ir jame užimti pirmaujančią
vietą.

Yra ir trečia grupė – judėjimas
,,Už Lietuvą Lietuvoje”. Liepos 5 d.
vienas jos vadovų Romualdas Ozolas
kritikavo Drąsos kelią ir Kuolio vi-
suomeninkus. Drąsos keliui pradėjus
veikti „Lietuvos sąrašo” vardu, esą
sumažėjo vieningo nacionalinio fron-
to kūrimo galimybė. Ozolas tvirtino,
kad antikorupcines ir antiklanines
jėgas vienijantis frontas bus dar la-
biau suskaidytas, jei Kuolys sukurs
savo partiją, kas jau įvyko.

Kuolys iš anksto atmetė Ozolo
kritiką. Pasak istoriko, klausimo es-
mė nesudėtinga: ar ryžtamasi siekti
daugumos Seime, ar iš anksto susi-
taikoma su opozicijos vaidmeniu,
tenkinantis 5 proc. ribos įveikimu.

Jis davė suprasti, kad Ozolas ir jam
pritariančios grupės skiria pirmeny-
bę antrajam siekiui ir ,,į visus, kurie
galėtų prisidėti prie plačios bangos
telkimo, žvelgia kaip į nepageidauja-
mus konkurentus”.

Taigi turime tris grupes: Drąsos
kelią, kurios šerdį sudaro ,,kedinin-
kai”, Kuolio visuomeninkus ir inte-
ligentus, svajojančius apie plačios
apimties pertvarkas, ir su Ozolu susi-
jusį nacionalinį susivienijimą ,,Už
Lietuvą Lietuvoje”. Galime dar pa-
minėti, kad kai kurie pirmųjų mi-
tingų rengėjai, tokie kaip Alvydas Me-
dalinskas ir Bronius Genzelis nebe-
dalyauja renginiuose, nors nežinia,
ar jų pasitraukimas laikinas.

Nesunku kritikuoti valdžią ir
dabartinę padėtį, tai daro visos tra-
dicinės opozicinės partijos ir kiekvie-
nas naujas judėjimas. Nors akcentai
skiriasi ir pabrėžiami kiti dalykai, vi-
si juodomis spalvomis vaizduoja Lie-
tuvos padėtį. Bet ką konkretaus ir
teigiamo gali siūlyti naujos grupės?

Net geriausiomis aplinkybėmis
šioms grupuotėms būtų buvę sudė-
tinga susitarti dėl programos. Birže-
lio 6 d. Kuolys ir Valdas Vasiliauskas
paskelbė steigią visuomeninį judėji-
mą „Lietuvos Tautai”. Turbūt ne-
klystu teigdamas, kad Ozolui ,,Lietu-
vos tautos” sąvoka yra oksimoronas.
Yra lietuvių tauta ir Lietuvos pilie-
čiai, bet nėra tokio darinio kaip ,,Lie-
tuvos tauta”. Tai principinis skirtu-
mas, kurį bus sunku užglaistyti po

naujausių nesutarimų. Įtariu, kad
bet koks bendradarbiavimas bus
paviršutiniškas.

Nėra aiškių idėjinių skirčių tarp
Drąsos kelio ir visuomenininkų, bet
nėra ir didesnių, ypač asmeninių, jung-
čių. Garliava ir Vilniaus inteligentai
nepriklauso dviem skirtingiems pa-
sauliams, bet, esant normalioms ap-
linkybėms, kedininkai ir visuome-
ninkai gatvėje vienas kito neatpažin-
tų. Suartėti neįmanoma be tarpinin-
kų. Kai kurie visuomenininkai laiki-
nai prisiėmė tą vaidmenį, bet nesude-
rintas sąrašo skelbimas rodo, kad tar-
pininkams, ko gero, reikia tarpininkų.

Politinės sėkmės nebus be glau-
desnio bendradarbiavimo, ir jo kol
kas nematyti. Veikiausia ,,Už Lietuvą
Lietuvoje” eis savo keliu. Garliavos
galimybės irgi ribotos. Nijolė Oželytė
pareiškė, kad neteisinga kurti parti-
ją, paremtą vienu, nors ir rezonan-
siniu, įvykiu. Galima pridurti, kad to-
kios partijos perspektyvos yra kuklios.

Kol kas Kuolio sparnui nepasi-
sekė suburti platesnės paramos. In-
teligentai labiau linkę reikšti savo
nuomonę, negu dirbti juodą organi-
zacinį partinį darbą, be kurio neį-
manoma sėkmingai varžytis poli-
tikos arenoje. Abejonių kelia ne tik
nostalgiškos užuominos apie Sąjūdį,
kuris niekada nebus atgaivintas, bet
ir planai po rinkimų stebėti išrink-
tųjų deputatų veiklą. Panašią mintį
1990 m. iškėlė Arvydas Juozaitis, bet
rinkėjų mandatą laimėję nepasidavė
pašalinių priežiūrai.

Politinės partijos ar judėjimo kū-
rimas nėra savaičių ar mėnesių, o
metų reikalas. Nerealu tikėtis greitos
pergalės be prakaito ir sunkaus dar-
bo. Neaišku, ar naujos jėgos turės rei-
kiamo ryžto bei ištvermės tęsti savo
veiklą ir po rinkimų, ypač jeigu jie
bus nesėkmingi.

Alfa.lt

Dvi pilietybės
LINAS SIDRYS

Lietuvos sąrašas – 
kiek jų bus?
KĘSTUTIS GIRNIUS



Smagu buvo matyti savo šokiu
visus džiuginusius mažiausius šokė-
jus, kaip antai „La bas” šokėjėlius,
kurie atvyko iš Seattle, „Juostelės”
Washington, DC, Maironio lituanis-
tinės mokyklos New York mokinu-
kus, kolektyvus iš kitų šalių, tarp jų
ir Lietuvos, suaugusiųjų bei vyres-
niųjų šokėjų grupes, nuosta biais
Mažosios Lietuvos rūbais „Marguvą”
iš Pagėgių bei tiek daug jaunimo ir
studentų.

Nors šventę rėmė įvairios orga-
nizacijos, privatūs mecenatai ir rė-
mėjai, dalį išlaidų visada tenka pa-
dengti patiems šventės dalyviams, o
tai pa daryti gali toli gražu ne visi. 

Širdis džiaugiasi, kai matai to-
kias šventes išeivijoje, kurios pražys-
ta margaspalviais žiedais, šokėjų
išrašomais raš tais, lydimais skam-
bių mūsų liau dies dainų. Žiūrovus
žavėjo jaunųjų šokėjų energingumas
ir neblėstan čios šypsenos. Turėdami
tokį turtin gą paveldą šokėjai drąsiai
žengė į sceną ir užkrėtė visus šven-
tine nuotaika.

Man, kaip trečiosios bangos imi-
grantei, pats nuostabiausias reginys
buvo tai, kad žiūrovai sten gėsi ne tik

šventę palaikyti finansiš kai, parem-
dami savo atvykimu, bet ir, pasipuošę
tautinės trispalvės spalvo mis, rodė
savo patriotinius jausmus, meilę ir
pasididžiavimą Tėvyne.

Šokių šventės tradicija labai pri -
sideda prie visuomenės narių pasau -
lėjautos formavimo, tautoje atlieka
didžiulį darbą, palikdama pačiam
žmogui są moningai apsispręsti dėl
savo tautiškumo. Ši iš kartos į kartą
perduodama šventės idėja, „atsivež-
ta” iš Lietu vos, įskiepyta įvairiose
užsienio ša ly se, yra sėkmingai tęsia-
ma jaunesnių kartų.

Šokių šventės tradicija perduo-
da ma šeimose, lietuviškose mokyk-
lose, telkiniuose, o šventės dalyviai
apima visus išeivijos socialinius
sluoksnius, vyrus ir mote ris, vaikus,
jaunimą, suaugusius ir vyresniojo
amžiaus žmones, lietuvius iš viso pa-
saulio. Todėl puoselė kime lietuviš-
kas tradicijas, papro čius, kalbą, kul-
tūrą, perduodami visa tai iš kar tos į
kartą.

Irena Nakienė-Valys – PLB Seimo
narė, JAV LB XX Tarybos narė, JAV
Rytinės CT apylinkės vicepirminin kė
ryšiams.
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TeLKiNiai

Boston,�MA

Straipsnio autorė su kolektyvo ,,Labas” šokėjėlėmis iš Seattle, Washington.

Skriski skriski Lietuvėlėn 
Tu gandreli, gandreli baltas, 
Ten į aukštą drebulėlę
Lizdas tau įkeltas.

Šiuo prologu prasidėjo XIV Lie-
tuvių tautinių šokių šventė
Boston mieste, sukvietusi 1,774

šokėjus, 50 kolektyvų ne tik iš JAV,
bet iš 6 kraštų, visus – vienos tautos! 

Šios šventės meno va dovai Ro-
mas Jonušonis ir Vida Bra zaitytė la-
bai tiksliai pasakė: „šokių šventė
sukvietė visus tikruosius lietuvių
tautinių šokių mylėtojus, išsibars-
čiusius po platų pasaulį. Tai visų
bendras džiaugsmas ir viltis vėl ir
vėl susitikti, draugauti, dalintis pa-
tirtimi, juoktis ir pasinerti į šokio sū-
kurį. Šokiu jūs atiduodate duoklę sa-
vo bendruomenėms, lietuvių kultū-
rai, puoselėjate protėvių tra dicijas”.
Gerbiami Jonušonis ir Brazaitytė
visiems palinkėjo klausy tis širdies
muzikos, kuri nenustotų grojusi ir
suktų visus šokio sūkuryje.

Visus į šventę susirinkusius lie -
tuvius pasveikino renginio komiteto

pirmininkas Marius Žiaugra, Lie tu -
vos Respublikos ambasadorius JAV
ir Meksikai Žygimantas Pavilionis,
LR ambasadorė Kanadoje Gintė Da -
mušytė, raštu JAV viceprezidentas
Joe Biden, išklausytas LR Seimo pir-
mi ninkės Irenos Degutienės TV svei -
ki ni mas.

Šokių šventės tradicija – tai besi -
tęsiantis procesas, išaugęs iki reikš -
mingiausio, didžiausio lietuvių išei -
vi joje kultūros reiškinio, kuris ugdo
visuomenės kūrybines galias, telkia
meninei veiklai ir periodiškai subu -
ria į didžiulius šventinius renginius
mėgėjų meno kolektyvus, kultūros
atstovus, saugo tradicijų kultūrinį
palikimą. Kultūriniu požiūriu šokių
šventimo tradicija tapo mūsų tauti -
nės kultūrinės tapatybės išraiška.

Šioje Atlanto pusėje išeivijos
lie tuvišku tautiniu šokiu galime
džiaug tis jau daugiau nei 60 metų.
Nesvar bu, kad esame toli nuo Tė-
vynės, mū sų liaudies šokis primena
mums ra mią Lietuvos gamtą, jos
lėtai tekan čias upes, ošiančias girias,
ramius lau kus ir prie jų prisirišusį
ramų, taikų, kantrų lietuvį artoją,
kuris my li savo žemę. 

„Su saulele kėlėm...”
IRENA NAKIENĖ-VALYS

I. Nakienės-Valys nuotr.

Iš k.: JAV LB Krašto valdybos pirmininkas V. Maciūnas, Krašto valdybos vicepirmininkė
S. Šimkuvienė-Rosen, PLB Seimo narė I. Valys, A. Maciūnienė ir St. Rosen.

XIV�Lietuvių�tautinių�šokių�šventė�Boston
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Neseniai Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras (LTCS) gavo didelį
Lietuvių moterų klubų federacijos
(LMKF) archyvą, kurį iš West Mil-
ford, NJ persiuntė daugijos pirmi-
ninkė Aldona Noakaitė-Pintsch. Kar-
tu Pintsch LTSC atsiuntė 1,000 dol.
auką su prierašu: ,,Tai atlikę pinigai,
kai mūsų organizacija užsidarė, ir
tuo Lietuvių moterų klubą federaci-
jos vardu prisidedame prie Pasaulio
lietuvių archyvo išlaikymo. (...) Lin-
kiu sėkmės dirbant labai svarbų ir
vertingą darbą puoselėjant Lietuvos
istoriją.” 

Lietuvių moterų klubų federaci-
ja buvo įsteigta Vokietijoje, Esslin-
gene, 1947 m. kovo 8 d. Tuomet ji va-
dinta Lietuvių moterų atstovybe.
Įspūdinga veiklos istorija nuo 1947
m. iki 2002 metų: kovota už geresnes
gyvenomo sąlygas DP stovyklose, už
pavergtos Lietuvos laisvę, žmogaus
teises, rengti įvairūs minėjimai. Klu-
bas dėjo daug pastangų gelbėjant po-

litinius kalinius ir disidentus –1978
m. įkurtas LMKF Žmogaus teisių
komitetas. LMKF klubo veikla buvo
išties įtakinga, mat ji neapsiribojo
vietinėmis lietuvių bendruomenė-
mis – nuo 1954 m. Klubas priklausė
tarptautinei organizacijai ,,General
Federation of  Women Clubs”. Savo
veikla Klubas įkvėpė ir talkino Lie-
tuvoje atsikuriančioms moterų drau-
gijoms. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių
moterų klubų federacijai ir jos pir-
mininkei Noakaitei-Pintsch už per-
duotus archyvus. Norinčius plačiau
susipažinti su šios organizacijos ar-
chyvais kviečiame apsilankyti LTSC
(5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) arba susisiekti internetu:
info@lithuanianresearch.org. 

Taip pat skatiname kitas organi-
zacijas ir pavienius asmenis perduoti
savo turimus archyvus LTSC globai,
kur jie bus prieinami tyrinėtojams. 

LTSC info

Lietuvių�moterų�klubų�federacijos�archyvas�ir�auka�LTSC

Lieuvių moterų klubų federacijos New York klubo valdyba su prelegentu V. K. Jonynu,
kalbėjusiu Atvelykio renginyje, ,,Kultūros židinyje”. Iš kairės: P. J. Vytuvienė, M. No-
reikienė, G. Kulpienė, pirmininkė P. Ivašauskienė, Šileikienė, Legeckienė, Rutenienė;
gilumoje, aukščiau, stovi Skobeikienė ir V. K. Jonynas.            

,,Draugo” archyvų nuotr.Iš Lietuvių moterų klubų federacijos archyvo.

Detroit,�MI

Sekmadienį, birželio mėn. 24 d.,
Šv. Antano parapijoje buvo
švenčia mos Joninės. Kadangi

mūsų parapijiečiai yra garbaus am-
žiaus ir jau nepajėgia nuvažiuoti į
Pilėnų stovyklavie tę, Manchester,
MI, kur š. m. birželio 23 d. vyko pag-
rindinė Joni nių šventė, Jonines at-
šventėme savo parapijoje. Parapijie-
tis Stasys Šadei ka pastatė simbolinį
laužą, prie kurio stovėjo tautiniais
drabužiais pa puoštos lėlės, ant kelmo
sėdėjo senukas su grybu rankoje, ša-
lia jo – jauna mergaitė su gintaro ga -
baliuku. Prie ,,lau žo’’ ,,skrajojo” me-
dinė ragana, kuri vi saip stengėsi nu-
kreipti parapijiečių dėmesį, kad šie
negalėtų pastebėti beiš siskleidžian-
čio paparčio žiedo. Veltui ieško jome
jo,  niekas mūsų parapijoje stebuklin-
go paparčio žiedo nesurado. Išgir-
dome šias eiles: 

Skundžias paparčiai
Tyliai, bet karčiai,
Žalią širdelę gelia:
– Jau žolynėliai
Žiedus iškėlę,
Norim ir mes žiedelio.

– Čia ne vargelis,
Tarė drugelis –

Cit! Aš galiu patarti!
Tik nusileisiu,
Sparnus išskleisiu –
Va, ir žydi papartis!

Vėliau vaišinomės skaniomis Re -
ginos Greenhalgh parūpintomis vai-
šė mis, bendravome, dainavome links-
mas, nuotaikingas dainas. Kadangi
Jonų tarp mūsų nebuvo, prisiminė-
me mūsų parapijos jau  amžinybėn
iškeliavusius Jonus, Joanas  ir Jani-
nas. 

Prisiminsime šią dieną, nes ši Jo -
ninių šventė yra paskutinė šioje pa -
rapijoje. Tad džiaugėmės draugais ir
prie teliais, nes nežinome, ką rytojus
mums atneš. 

Pelėdų parodėlė

Trys vaikiukai pelėdžiukai
Ant šakos susėdę.
Juos visokių mokslų mokė
Motina pelėda.

Tą patį sekmadienį šių eilučių
autorė parapijiečiams pristatė pelė-
dų parodą, kurią ji renka nuo jaunų
die nų. Parodoje buvo įvairiausių
pelėdų: molinių, stiklinių, krištoli-
nių, medi nių, gintarinių, vaškinių, iš
kriauklių, medžiaginių, taip pat įvai-
rių rankdarbių su pelėdžiukų atvaiz-

dais. 
Kai parapijie čiai ir bendradar-

biai sužinojo apie šį pomėgį, ėmė
prisidėti prie kolekcijos, kuri vis
gausėja. Gauta labai įdomių ir ver-
tingų pelėdų, tarp jų bu vusios
„Draugo” vyr. redaktorės Da nutės
Bindokienės, buvusio ,,Amerikos
lietuvio” Rytų pakrantės redakto-
riaus ir jo žmonos Lauryno ir Euge-
nijos Mise vičių ir buvusio Šv. Antano

pa rapijos klebono kun. Alfonso Ba-
bono, taip pat giminių, draugų. Kiek-
viena pado va nota pelėda turi savo
,,atskridimo” į Detroit istoriją. Ap-
žiūrėjus visas pelėdžiukes, jų garbei
buvo padainuota daina ,,Išėjo tė ve lis
į mišką!”  

Visi dalyviai buvo patenkinti,
praleidę įdomią popietę Antaninė-
je.                                    

Joninių šventė
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Birželio mėn. gimtadienio sukaktuvininkai (iš k.): Raminta Vilkienė, Fabijonas Nemanis,
Vacys Slušnys ir Zita Malakauskienė.                         Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.
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SKaUTYBĖS KeLiaS

Prieš akis – 
skautų stovykla Rake

A. A. vS. LAIMAI JARAŠūnIEnEI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą

jos dukrai Reginai Nasvytienei su šeima,
jos sūnums Romui su šeima ir

s.v. ps. fil. Auriui Jarašūnui,
Ramiojo vandenyno rajono vadui.

Kartu liūdime.

Lietuvių skautų sąjunga

Nors jau vasaros vidurys, o lietu-
viai skautai ruošiasi vasaros stovyk-
loms, tenka pagalvoti apie skau tų ir
skaučių įstatus, pagalvoti, ką reiškia
mūsų įžodžiai. Vasaros skautiškos
stovyklos yra puiki proga įgyvendin-
ti mūsų įžodžius ir įstatus. 

Pati ruošiuosi keliauti į Rako
stovyklą, kurioje stovyklaus ir kelios
mano prityrusios skautės ir prityru-
sios skautės kandidatės. Ar jos kas -
dien prisimins savo įžodį? Ar jos įgy -
vendins skaučių įstatus?

Savo prityrusioms skautėms
kandidatėms daviau uždavinį: trum-
pai parašyti apie save ir parašyti, ką
joms reiškia prityrusių skaučių įžo -
dis. Norėčiau supažindinti Jus su
dviejų sesių mintimis.

Kas aš esu?

psl. Karina Viktoraitė
Mano skautavimo gyvenimas

pra sidėjo su paukštytėmis. Mano tė -
veliai mane įrašė į „Aušros var -
tų/Ker na vės” tuntą, „žemės skau-
tes”, nes visi mano šeimoje yra skau-
tai. Būdama paukštytė, išmokau
daug naujų dainų. Užmezgiau naujas
draugystes, su kuriomis tęsiau savo
skautavimo kelią ir toliau tęsiu, kol
tapsiu vyr. skaute. 

Kai gavau savo geltoną kakla-
raištį, skautavimas pasidarė truputį
sunkesnis. Reikėjo išmokti įstatus.
Išmokome rišti įvairius mazgus, iš-
mokome, kaip suteikti pirmąją pa-
galbą. 

Laikui bėgant, daugiau pra dė-
jome gilintis į savo išmoktas ži nias.
Pradėjome galvoti, ką skau čių įstatai
tikrai mums reiškia. Pra dėjome ver-
sti dainas iš lietuvių kalbos į anglų

kalbą, kad galėtumėme geriau jas
suprasti. Praturtinome sa vo pirmo-
sios pagalbos žinias išmokdamos
CPR. Galvoju, kad kai viską išmok-
siu, kai tapsiu prityrusia skaute,
vieną dieną tapsiu gera vadove.

Ką man reiškia prityrusių 
skau čių įžodis?

psl. Lina Lietuvninkaitė
Prityrusių skaučių įžodis man

yra gyvenimo būdas. Turi būti mūsų
skaučių įgimtas instinktas tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir sekti
skaučių įstatus. Man yra įgimtas
instinktas sekti šiuo gyvenimo būdu.

Aš esu skautė ne tik todėl, kad
mano tėvas ir broliai yra skautai, ta -
čiau todėl, kad aš to noriu. Skaučių
sese rija duoda mums laisvę, kad

galėtumėme būti individais. Mes,
visos skautės, nors viena kitos gal
nepažįstame, esame sesės. 

Aš daug ko išmokau būdama
skaute. Esu išmokusi rišti įvairius
maz gus. Su savo draugėmis susipa -
žinau per skautavimą. Skautija visa-
da bus mano širdyje.

• • •
Man labai džiugu, kad per atei -

nančią vasaros stovyklą Rake ketu-
rios skaučių ir prityrusių skau čių
draugovės „Živilė” sesės duos pri-
tyrusių skaučių įžodį. Tai: psl. Lilė
Šoliūnaitė, psl. Lina Lietuvnin kaitė,
psl. Olivija Petry ir psl. Karina Vikto-
raitė. Šios sesės daug per paskuti-
niuosius metus dirbo. Jos tik rai įro-
dė, kad skautavimas yra jų šir dyse.
Jos kasdien įgyvendino skaučių įsta-
tus. Šios keturios skautės bus nuosta-
bios vadovės ir geras pavyzdys mūsų
jaunesniosioms skautėms.

SESĖ AUŠRAA. A. JOnuI MIgLInuI

mirus, reiškiame gilią užjuojautą žmonai
Genovaitei, vaikams, sesei Audronei ir
broliui Gražučiui Matučiams, broliui Tomui
su žmona Skirmante, broliui Jonui ir sesei
Ramunei. Tegul Jūsų vyras, tėvelis, uošvis
ilsisi ramybėje Dievo rankose, Dievo kara-
lystėje.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

Dėmesio, oro skautai!
Mielos sesės ir broliai,

Karšto� oro� balionų� pasaulio� čempionate� (http://www.
balloonworlds2012.com/),� kuris� vyks� šių� metų� rugpjūčio
17–25�d.�Battle�Creek,�Michigan,�dalyvaus�bent�viena�koman-

da�iš�Lietuvos.�Lietuvių�komanda�ieško�2�savanorių,�kurie�talkintų�su�,,že-
miškais”�darbais,�pvz.,�padėtų�sulankstyti�balionus� ir�pan.� Jei�yra�skautų,
ypatingai� oro� skautų,� kurie� norėtų� dalyvauti� lietuvių� komandoje� arba
suruošti�iškylą�stebėti�rungtynes,�prašau,�susisiekite�su�manimi�kuo�grei-
čiau.�Oro�skautai�galės�prisidėti�prie�kelionės�išlaidų.

Linkiu�visiems�smagios�vasaros.

Oro�skautai�vis�aukštyn!

Brolis�Tomas,�Oro�skautų�ir�skaučių�skyriaus�vedėjas

http://broli.skautai.net/oro

Stovykloje ,,Rakas” 2010 m.                                                               Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Jūrų skautų buriavimo sueigos Čikagoje dalyviai – jūrų skautai Karis Garbonkus, Matas
Vaitkevičius, Simas Vaitkevičius ir paukštytė Sigutė Garbonkutė – su vadovais Viktoru
Garbonkumi ir Viliumi Dundzila susitiko su žąsinais ir žąsyčiais, kurie, tėvams protes-
tuojant, itin domėjosi vaikų bulvių traškučiais.                 Brolio Viliaus Dundzilos nuotr.

A.A. Jonui Miglinui mirus,

rei!kiame gili! u"juojaut! "monai Genovaitei, vaikams, sesei Audronei ir broliui Gra"u"iui 

Matu"iams, broliui Tomui su "mona Skirmante, broliui Jonui ir sesei Ramunei. Tegul J#s$ vyras, 

t%velis, uo!vis ilsisi ramyb%je Dievo rankose, Dievo karalyst%je.

      „Au!ros vart$/Kernav%s“ tunto ses%s

D!mesio, oro skautai!

Mielos ses!s ir broliai,

Kar!to oro balion" pasaulio #empionate (http://www.balloonworlds2012.com/), kuris vyks !i" 

met" rugpj$#io 17–25 d. Battle Creek, Michigan, dalyvaus bent viena komanda i! Lietuvos. 

Lietuvi" komanda ie!ko 2 savanori", kurie talkint" su ,,"emi!kais” darbais, pvz., pad!t" 

sulankstyti balionus ir pan. Jei yra skaut", ypatingai oro skaut", kurie nor!t" dalyvauti lietuvi" 

komandoje arba suruo!ti i!kyl% steb!ti rungtynes, pra!au, susisiekite su manimi kuo grei#iau. 

Oro skautai gal!s prisid!ti prie kelion!s i!laid".

Linkiu visiems smagios vasaros.

Oro skautai vis auk!tyn!

Brolis Tomas, Oro skaut" ir skau#i" skyriaus ved!jas

 http://broli.skautai.net/oro



72012�LIEPOS�12,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

,,Madagascar 3”
Filmo aprašymas

Praktika padėjo atrasti nuostabią šalį – Lietuvą

Praėjusį rudenį lankydamasi
Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadoje Vilniuje susipaži-

nau su tuo metu ambasadoje prakti-
ką atlikusia amerikiete studente
Alyssa Miller. Į Vilnių Alyssa atvyko,
susidomėjusi jos aukštojoje mokyk-
loje – Miami University in Oxford,
Ohio – apsilankiusio JAV Užsienio
tarnybos darbuotojo paskaitos metu
išsakyta pastaba, jog studentai, gal-
vojantys apie diplomatinę karjerą,
jau dabar gali išmėginti jos skonį ir
vykti atlikti praktiką į vieną kurią
nors JAV ambasadą užsienyje. 

Alyssa, studijuojanti tarptauti-
nes studijas (jos šalutinė studijų šaka
yra Rusijos ir Rytų Europos studi-
jos), tikėjosi, jog praktika vienoje iš
Amerikos ambasadų padės jai galuti-
nai apsispręsti, ar ji nori ateityje sa-
vo gyvenimą ir karjerą sieti su diplo-
matiniu darbu, vylėsi, jog laikas, pra-
leistas Amerikos diplomatinėje atsto-
vybėje, leis tiesiogiai susipažinti su
jos šalies vykdoma užsienio politika,
apie kurią, pasak jos, iki praktikos
Vilniaus ambasadoje ji žinojo tik iš
savo studijų. ,,Ši praktika [Vilniuje]
pranoko visus mano lūkesčius, – sa-

ko Alyssa. – Jaučiu, jog ji tik dar la-
biau sustiprino mano norą ir ryžtą
ateityje dirbti JAV Valstybės departa-
mente.” 

Praktika Alyssai – ne naujiena.
Tris praėjusias vasaras ji dalyvavo
programoje „Summer Hire”, Vokieti-
joje, kur tarnauja jos tėtis, JAV ka-
rininkas, kur gyvena jos šeima. Prog-
ramos „Summer Hire” rėmuose Alys-
sa dirbo su ,,V Corps JAG” ir US Ar-
my Europe Human Resources Spe-
cial Actions Branch. Mergina sakosi
tų vasaros programų metu daug suži-
nojusi apie teisinę kariuomenės
struktūrą, jai teko padėti tokiose ka-
reivių bylose, kur sprendžiami pensi-

jos ir stipendijos paskyrimo klausi-
mai.

JAV ambasadoje Vilniuje Alyssa
dirbo Viešųjų ryšių skyriuje. Į jos
pareigas įėjo lankymasis įvairiuose
JAV ambasados remtuose ar reng-
tuose renginiuose, konferencijose ir
pristatymuose, trumpų aprašymų
apie tuos renginius paskelbimas am-
basados tinklalapyje arba ambasados
socialiniame interneto tinkle „Face-
book”. 

Vienas iš paskutinių ambasados
renginių, kurį mergina padėjo ruoš-
ti buvusio NASA astronauto, lietuvių

DALIA CIDZIKAITĖ

Apie ką šis filmas?

Filmas yra apie grupelę gyvū-
nų – liūtą, žirafą, zebrą ir begemotą,
kurie gyvena Afrikoje (Madagaska-
re), bet nori grįžti į New York miestą,
kur yra jų zoologijos  sodas ir kur jie
anksčiau gyveno. Tų gyvūnų draugai
pingvinai turi lėktuvą ir moka skrai-
dyti, bet jie yra Europoje. Tai ta gru-
pelė nusprendė surasti pingvinus ir
skristi į New York su jais. 

Pingvinus jie rado kazino, drau-
gai norėjo juos ištraukti per venti-
liacijos angą. Besitardami tarpusavy-
je draugai susiginčijo, kas pakels
pingvinus į viršų. Begemotas užlipo
ant stogo ir įkrito į kazino. Taip jie
padarė žalos. 

Kazino vadovas labai supyko, pa-
skambino į gyvūnų priežiūros tar-
nybą ir pasakė, kad keletas gyvūnų
įsilaužė į jo kazino. Atsiliepė pran-
cūzų detektyvė. Jai buvo labai links-
ma išgirdus, kad vienas iš įsilaužu-
sių gyvūnų yra liūtas, nes ant jos sie-
nos yra daug gyvūnų iškamšų, tik
liūto trūksta. Tad detektyvė iš karto

išvažiavo savo mopedu į įvykio vietą. 
Tuo metu pingvinai įvažiavo į

kazino su automobiliu, paėmė savo
draugus ir išvažiavo. Po to vyko gau-
dynės, buvo įdomu žiūrėti. Filmo
pabaigoje gyvūnai pabėga, įšoka į
lėktuvą ir išskrenda. Vienintelė
problema buvo ta, kad po kažkiek
laiko jų lėktuvas nebeturėjo kuro ir
nukrito. Iš karto prisistatė policija.
Visi gyvūnai pabėgo ir pasislėpė

kilmės pulkininko Karol Bobko ir
NASA Ames Research Center direk-
toriaus dr. Simon Worden viešna-
gės organizavimas Vilniuje. Alyssa
džiaugiasi prisidėjusi ir prie JAV del-
egacijos, kuri Vilniuje lankėsi ruoš-
damasi būsimai JAV valstybės sekre-
torės Hillary Clinton viešnagei Lie-
tuvoje, sėkmingo apsilankymo orga-
nizavimo. 

,,Pati vertingiausia mano patir-
tis, atliekant praktiką Vilniaus am-
basadoje dalis yra tai, – sako būsima
diplomatė, – jog galėjau pamatyti,
kaip Amerika palaiko savo misiją,
skleisdama demokratiją ir saugumą,
taip pat palaikydama geresnius san-
tykius su mūsų sąjungininkėmis.”

Alyssa visada domėjosi Rytų
Europa ir buvusio sovietinio bloko
šalimis. 2009 metais ji lankėsi Taline,
kuris jai paliko itin gerą įspūdį. Pa-
sak merginos, po apsilankymo Esti-
jos sostinėje ji nusprendė kada nors
aplankyti ir kitas dvi Baltijos šalis –
Latviją ir Lietuvą. ,,Mano praleistas
laikas [Lietuvoje] tik sustiprino ma-
no domėjimąsi Baltijos kraštais”, –
prisipažįsta Alyssa.

Amerikietė, studijuojanti Rusi-
jos ir Rytų Europos regionus, pildy-
dama paraišką praktikai kaip pir-
mąjį pasirinkimą nurodė Rusiją.
,,Tačiau, – sako Alyssa, – aš nesijau-
dinau dėl to, kur būsiu paskirta, juk
žinojau, kad Lietuva įeina į mano
studijuojamo dalyko rėmus.” Todėl
mergina nė kiek nesigaili gavusi pa-
skyrimą atlikti praktiką būtent Lie-
tuvoje. ,,Aš turėjau galimybę sužinoti
daug naujo apie šią tautą ir jos kul-
tūrą, matyti, kokį kelią šalis nuėjo
per tuos 20 metų, kai ji paskelbė atsi-
skirianti nuo Sovietų Sąjungos.”
Alyssa net džiaugiasi, jog nevyko į
Rusiją, kurioje kartą ji jau lankėsi –
vieną semestrą studijavo St. Peter-
burge. Pasak jos, jei būtų paskirta at-
likti praktiką Rusijoje, ji nebūtų at-
radusi nuostabios šalies – Lietuvos.

Paklausta, ar ji pasiūlytų Ame-

rikos lietuviams studentams pasido-
mėti tokia praktika, Alyssa atsakė,
jog ji paragintų tokią praktiką atlikti
ypač tuos, kurie savo ateitį sieja su
užsienio tarnyba. Jos nuomone, jau-
ni JAV lietuviai, besidomintys užsie-
nio politika, turėtų ypatingą progą
susipažinti su savo šalies paveldu,
tuo pačiu metu prisidėti prie tikrai
gerų santykių tarp JAV ir Lietuvos
palaikymo. ,,Pati nebūdama lietuvių
kilmės, – sako Alyssa, – po trijų mė-
nesių, praleistų Lietuvoje, aš ir to-
liau domėsiuosi šia šalimi ir jos is-
torija, nes pamačiau, jog tai graži
šalis, galinti pasiūlyti daug vertingo
kultūros, politikos ir ekonomikos sri-
tyse.” 

Mergina tikisi, jog šios praktikos
metu įgyti įgūdžiai ir patirtis padės
jai greičiau gauti darbą JAV Užsienio
tarnyboje. Ką gali žinoti, gal dar po
kelių metų JAV ambasadoriumi Vil-
niuje bus paskirta ne kas kitas, o –
Alyssa Miller. Apie tai jos neklau-
siau, bet beveik neabejoju, jog ji mie-
lai dar kartą sugrįžtų į Vilnių.

Su JAV ambasadore Anne E. Derse vieno-
je iš Lietuvos vidurinių mokyklų.

Alyssa Miller (trečia iš kairės) su Rusijos kosmonautu Igor Volk priėmime JAV amba-
sadoje Vilniuje.

traukinio gale. Jie matė, kad ant
traukinio buvo užrašyta ,,gyvūnų
cirkas”. Jie pasibeldė į duris ir pa-
sakė, jie irgi yra cirko gyvūnai. Juos
įleido. Tikri cirko gyvūnai sakė, kad
jeigu jie gerai pasirodys kitame pris-
tatyme, tuomet galės keliauti į New
York miestą. Liūtas su savo draugais
labai apsidžiaugė, nes jie labai norėjo
keliauti į New York miestą. Po šito
vyko labai daug įdomių gaudynių,
įspūdingi cirko pasirodymai. Jums
reikės pamatyti filmą, jeigu norite
sužinoti, ar prancūzė pagaus liūtą ir
ar liūtas su savo draugais nuvyks į
New York zoologijos sodą.

Ar filme vaidina žinomi aktoriai?

Taip, jie tikrai žinomi. Štai kele-
tas jų: Ben Stiller (,,Zoolander”,
,,Night at the Museum”), Chris Rock,
David Schwimmer (,,Friends”), Jada
Pinkett Smith ir kt.  Bet šie žmonės
nevaidina filme, tik girdimi jų balsai.

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko pati pas-
kutinė scena, apie kurią negaliu ra-
šyti, nes Jūs turite ją patys pamatyti.

Kas nepatiko?

Man gal vienintelis nepatikęs da-

lykas buvo tai, kad 3D nebuvo labai
įspūdingas. Mano nuo-mone, neverta
mokėti brangiau dėl 3D.

Kam siūlčiau filmą 
pažiūrėti?

Siūlyčiau šį filmą žiūrėti žiū-
rovams nuo 5 iki 15 metų arba vai-
kams su seneliais.

Kaip vertinu filmą?

Aš vertinčiau šį filmą 8.5 taško iš
10, nes tai nebuvo geriausias filmas.
Jis būtų man labiau patikęs, jeigu
būtų mažiau apie cirką. Gal mažiems
vaikams patinka, bet man, kaip pa-
augliui, nelabai.

Ar verta ši filmą žiūrėti kino
teatre?

Sakyčiau, kad verta žiūrėti filmą
kino teatre, nes aš nemanau, kad šis
filmas yra vienas iš tų, kurį norėsi
žiūrėti daug kartų. Manau, kad už-
tenka jį pamatyti vieną kartą.

Kiti įspūdžiai

Aš šį filmą mačiau Lietuvoje,
įgarsintą   lietuviškai. Žiūrėjau jį su
savo septynerių metų pusbroliu. Jam
filmas labai patiko.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS
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Penki bendros kelionės dešimtmečiai 
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kiekvienas mūsų tikriausiai len g vai iš savo
patirties galėtume įvar dyti tai, ką laikome
sektinu šeimos pavyzdžiu. Dauguma pami-

nėtų gerus sutuoktinių tarpusavio santykius, šiltą
tėvų ir vaikų bendravimą. Ta čiau šiais laikais kar-
tais atrodo, kad per klaidą dar užsilikusios dar nios
šeimos tikrai netrukus su lauks di nozaurų likimo.
Dabar įprasta – jau nos poros tuokiasi, skiriasi ir
vėl tuokiasi, vis sunkiau surasti žmonių, kurie, eida-
mi petys į petį gyvenimo ke liu, ne vieną pūdą drus-
kos suvalgė. Jau ne vie neri metai su vyru pažįsta-
me puikią Donato ir In d rės Ti jūnėlių šeimą, tad su
dėkingumu priėmėme jų vai kų kvietimą da lyvauti
tėvelių 50 metų vedybinės sukakties šventėje. 

Liepos 7 d. gausus būrys svečių traukė link I.
ir D. Tijūnėlių namų. Ir nors šalia namo kabojo už-
rašas: ,,Ma šinų prašome nestatyti”, nė vienas at-
važiavusiųjų nepyko ir, truputėlį pavažiavę, maši-
nas pasistatę toliau Tijūnėlių namų, pėstute trau-
kė link jų namo. Proga susirinkti tokiam būriui
svečių buvo neeilinė – Tijū nėlių vaikai Daina, Ra-
sa, Aras ir Nida sukvietė visus į tėvelių auksi nes
vestuves. Tiesa, ,,jaunavedžiai” apie tai nieko neži-
nojo, o kad neįtartų, jog į jų namus kviečiami sve -
čiai, buvo įpareigoti anūkę nuvežti į futbolo varžy-
bas. 

Visiems susirinkus, vidurdienį grįžo namo
šeimininkai. Jiems atidarius duris, pasipylė susi-
rinkusiųjų sveikinimai, o Indrė Tijūnėlienė iš
nuostabos apsiašarojo. 

Tijūnėlių šeima gerai pažįstama Čikagos lietu-
viams. Tiek Indrė, tiek Donatas JAV pasiekė po
Antrojo pa saulinio karo. Čia abu mokėsi, čia ir su-
tiko vienas kitą. Jaunam chemijos inžinieriui pa-
tiko biologijos mokslus studijuojanti mergina. Po
vestuvių šeima persikėlė gyventi į Čikagą, vė liau į
Buffalo Grove, o šiuo metu gy vena Lemont. Vienas
po kito gimė vaikai – Daina, Rasa, Aras, Nida. 

Augant vaikams Indrė dirbo sa vanore pra-
džios mokyklose, buvo pa vaduojanti mokytoja, Do-

natas siekė profesinių aukštumų – ne tik apsigynė
daktaro laipsnį (1986), bet yra patentuotų išradi-
mų, paskelbtų moks linių darbų ir išleistų  vado vė -
lių autorius. 

Tačiau kad ir ką mes bekalbėtu me apie jų pro-
fesinius pasiekimus, svarbiausia jiems yra lietu-
vybė ir jos išlaikymas. Abu jie – skautai. Ind rė su
sesute Auste buvo vienos pirmųjų, davusių įžodį,
atkūrus lietuvių skaučių organizaciją Čikagoje.
Donatas daug metų buvo ,,Vilkiukų” vadovu. Abu

jie nemažai laiko atidavė lietuviškoms mokyk-
loms – Indrė mokytojavo, Donatas buvo tėvų ko-
miteto narys. Indrė – ir ateiti nin kių Korp! Giedra
narė, ir buvusi pir mininkė. O kas suskaičiuos,
kiek jie abu praleido laiko dirbdami stovyklose,
kiek jų namuose lankėsi svečių iš Lietuvos!?

Visų darbų darbelių čia neišvar dinsi (o ir ne
apie jų profesinius ir ki tus pasiekimus šį kartą
noriu pa rašyti), tačiau Indrės, vaikų globos bū-
relio ,,Saulutė” pirmininkės veiklos negalima ne-
paminėti. Ispūdingi skaičiai: nuo įsikūrimo pra-
džios iki š. m. balandžio mėn. per ,,Saulutę” į Lie-
tuvą iškeliavo per 2 mln. dolerių! O kur dar siun-
tiniai, kitokia pagalba vargingai gyvenančioms

šeimoms, įranga ligoninėms ir t. t.!? 
Sunku apžvelgti ir Donato darbus, nuveiktus

Lietuvos aukštosioms mokykloms – Vilniaus, Kau-
no tech no logijos ir Vilniaus Gedimino technikos
universitetams, jo nuopelnus pritraukiant investi-
cijas į Lietuvą. 

Tačiau kokias profesines aukštumas bepasiek-
tų, jiems per tuos 50 metų svarbiausia buvo šeima.
Vargu ar surasime porą, kuri išvengė ginčų, ne-
kalbadie nių. Tikriausiai tokių die nų buvo ir Tijū-
nėlių šeimoje, tačiau tai, kad jie tiek metų buvo
kartu, žiūrėjo viena kryptimi, rodo, kad nesuta-
rimų nereikia bijoti ar vengti, reikia sugebėti dvie-
jų skirtingų nuo monių susidūrimą suderinti. Ma-
nau, kad jie, mokėdami pasirinkti tinka mą įvai-
riausių nesutarimų sprendimo būdą, sugebėjo
įtvirtinti tarpusavio santykius ir pasitikėjimą vie-
nas kitu. Tad visai nestebina, kad tokioje aplinko-
je užaugę vaikai suruošė puikią šventę savo tė-
vams, dėkodami jiems už jų meilę, globą ir šilumą.
Ir iš širdies skambėjo trijų dukrų sakomi sveikini-
mai, ir gražiai savo meilę tėvams apibendrino sū-
nus Aras: ,,Geresnių tėvų nebūtų galima net pa-
sirinkti.” 

Tijūnėlių namus mėgsta ne tik vaikai. Čia daž-
ni svečiai ir vaikaičiai. Dažną savaitgalį pas juos
svečiuojasi kuris nors iš vienuolikos anūkų (Alek -
sas, Daiva, Audra, Paulius, Ma tas, Elytė, Erikas,
Maja, Dainius, Sofija ir Viktorija). Šiuose namuose
jų laukia ne tik žaislai, bet ir pagalba besimokant
lietuviško žodžio, ir šiltas močiutės bei senelio pa-
tarimas. 

Smagi šeštadienio popietė vi siems susirinku-
siems paliko šiltą įspūdį. Ir tai dar vienas įrody-
mas, kad šeimos pagrindas yra meilė ir nuolatinis
santykių puoselėjimas,  kasdieninės pastangos kal-
bėti, iš gir sti ir įsiklausyti į vienas kitą. Su sirinkę
svečiai, vartydami šeimy ni nes nuotraukas, galėjo
,,perskai tyti” šios šeimos istoriją, mažiau ją pažįs-
tantys artimiau susipažinti, o atvykę jaunystės
draugai – prisiminti buvusias dienas. 

Dainuodami ,,Ilgiausių metų”  visi linkėjome
neišblėstančios dar nos, ilgų gyvenimo metų, pa-
laimos ir sveikatos. 

Indrė ir Donatas Tijūnėliai prieš 50 metų ... ... ir savo vestuvių 50-mečio sukakties dieną.

Pasveikinti I. ir D. Tijūnėlių atvyko gausus būrys svečių.                     Laimos Apanavičienės nuotr.

Įdomu buvo pavartyti senų nuotraukų albumą.

Dukros (iš k.) Rasa, Daina ir Nida sveikina tėvelius Indrę ir Donatą.

Seserys Austė Vygantienė ir Indrė Tijūnėlienė.
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mŪSŲ STaLUi

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

Kepsnių marinatas – padažas

Reikės: 8 ridikėlių, šaukšto su-
smulkintų petražolių, šaukšto su-
smulkintų krapų, 2 šaukštų obuolių
acto, 3 šaukštų natūralaus minerali -
nio vandens, 4 šaukštų aliejaus,
šaukš telio cukraus, citrinos sulčių.

Ridikėlius sutarkuokite ir su -
mai šykite su kitomis sudedamosio -
mis dalimis. Paruoštu marinatu už -
pilkite mėsą (bet kokią) ir marinuo -
kite 12 valandų. Išėmę mėsą, marina-
to užpilkite ant kiekvieno gabalėlio
viršaus ir kepkite ant grotelių.

Marinatas su raudonuoju vynu

Reikės: 2 sv. kiaulienos, jautie nos
ar veršienos, ½ puodelio raudonojo
vyno, ½ puodelio aliejaus, 2 šaukš tų
kepsnių prieskonių, smulkiai su-
pjaustyto svogūno, 2 česnako skiltelių.

Paruoškite marinatą. Mažesnius
mėsos gabaliukus marinuokite 1–2
valandas, didesnius – 6–12 valandų.

Šonkauliukų (spare ribs) 
mari natas

Reikės: 1,5 puodelio pomidorų
padažo (ketchup), 5 česnako skiltelių,
maltų juodųjų pipirų, šaukšto deginto
cukraus, čilės pipirų, kardamono,
gvazdikėlių, citrinos sulčių, druskos,
aliejaus.

Šonkauliukus supjaustykite ga -
ba lėliais po 3–4 kauliukus. Įtrinkite
druska, susmulkintais česnakais,
prieskoniais. Tuomet aptepkite alie -
ju mi, padažu ir palaikykite per naktį
šaltai.

Kiaulienos kepsnių 
marinatas

Reikės: 1,5 ltr. (5 puodeliai) sal -
džiarūgščių obuolių sulčių, 5 šaukštų
vyno acto, kepsnių prieskonių, čes-
nakinės druskos, 3 česnako skiltelių.

Mėsai aptepti: 4 šaukštų alie-
jaus, 4 šaukštų majonezo, 2 šaukštų
gars tyčių.

Mėsą supjaustykite nedideliais
ga baliukais ir sudėkite į paruoštą
marinatą. Marinuokite per nakį
(apie 12 valandų). Išėmę mėsą nusau -
sin kite, aptepkite majonezu ir gars -
ty čiomis, apliekite aliejumi, paslėki -
te ir valandą palaikykite.

Jautienos marinatas

3 sv. jautienos reikia: puodelio
alaus, 4 česnako skiltelių, šaukštelio
čiobrelių, 2 šaukštelių maltų saldžių -
jų paprikų, griežinėliais supjaustytos
žaliosios citrinos arba citrinos.

Sumaišykite visus produktus,
skirtus marinatui. Mėsą marinuo-
kite trumpiau kaip 2 valandas. Prieš
kepdami apliekite aliejumi.

Kiniškas jautienos marinatas

Reikės: 6 šaukštų sojų padažo, 4
šaukštų vyno acto, 4 šaukštų aliejaus,
5 česnako skiltelių, šaukšto druskos,
po šaukštelį cukraus ir maltų juodųjų
pipirų, 1/2 šaukštelio aitriųjų papri kų.

Labai smulkiai supjaustykite
čes nakus, suberkite ant mėsos, užpil -
kite sojų padažu, vyno actu, aliejumi,
druska, cukrumi, juodaisiais pipi-
rais ir aitriosiomis paprikomis. Ge-
rai išmaišykite ir palikite 12 valandų
šaldytuve. Kas 2 valandas pamaišy -
kite, kad mėsa marinuotųsi vienodai.

Avienos ir kiaulienos 
marinatas

Reikės: 3 česnako skiltelių, 2 svo -
gūnų, 2 šaukštų vyno acto, 6 šaukštų
sezamo aliejaus, šaukšto cukraus, 3
aitriųjų paprikų ankščių, 2 gvazdi kė -
lių, 2 lauro lapų, raudonėlių ir rozma-
rinų, šaukšelio cinamono, drus kos,
maltų juodųjų pipirų.

Iš nurodytų produktų paruoškite
marinatą ir juo užpilkite mėsą. Ma -
rinuokite 12 valandų šaltai. Išėmę iš
marinato mėsą nusausinkite ir kep-
kite.

Avienos marinatas su medumi

Reikės: 5 šaukštų medaus, 3
šaukš tų kario, 2 šaukštų citrinos
sulčių, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus.

Iš nurodytų produktų paruoškite
marinatą ir juo aplaistykite mėsą.
Marinuokite 24 valandas.

Antienos marinatas

Reikės: Puodelio mėlynių (švie -
žių, šaldytų ar džiovintų), pusės puo -
de lio sauso baltojo vyno, šaukšto ne -
maltų juodųjų pipirų, 2 svogūnų, 2
gvazdikėlių, šaukštelio vyno acto,
cinamono lazdelės.

Svogūnus supjaustykite grieži-
nė liais ir iš visų marinatui skirtų
produktų paruoškite marinatą. Antį
su pjaustykite gabalėliais, sudėkite į
ma  rinatą ir marinuokite 4–6 valan-
das šaltai. Mėsą galima kepti: ant
grotelių, orkaitėje ir kt. Iš marinato
pagamin kite padažą: marinatą per-
koškite, pri dėkite savų norimų pries-
konių (ska nesnis padažas, kai jis
saldžiarūgštis), pavirinkite ant dide-
lės ugnies, įdėki te sviesto ir gerai iš-
maišykite. Patie kite su kepta antiena.

Raudonasis kiaulienos, vištie nos
ir kalakutienos marinatas

Reikės: 4 pomidorų, 3 šaukštų po-
midorų padažo, 5 šaukštų aliejaus, 2

ĮVAIRŪS MARINATAI MĖSAI
šaukštų kepsnių prieskonių.

Pomidorus sutrinkite elektriniu
trintuvu ir sumaišykite su kitais ma -
rinatui skirtais produktais. Mėsą
ma rinuokite 2 valandas.

Medaus marinatas 
su baltuoju vynu

2 sv. kalakutienos ar vištienos
rei kia:½ puodelio baltojo vyno, pusės
puodelio aliejaus, 2–3 šaukštų paukš-
tienos prieskonių.

Visas marinato sudedamąsias
dalis maišykite, kol ištirps medus. Į

paruoštą marinatą sudėkite mėsą ir
marinuokite 2 valandas.

Vištienos marinatas su imbie ru

Reikės: Apelsinų sulčių, 6 šaukš -
tų aliejaus, druskos, maltų juodųjų
pipirų, imbiero.

Pastaba: paskutiniu metu moks-
lininkų įrodyta, kad paukštie nos
riebalai nekelia pavojaus, jie netgi
yra reikalingi. Mūsų organizmas
pats pašalina riebalų perteklių.
Mokslininkai teigia, kad paukštienos
tamsi mėsa yra sveikesnė už krūtinė -
les. 

Vištų krūtinėles ar kitas dalis su -
pjaustykite nedideliais gabaliukais.
Aliejų sumaišykite su apelsinų sulti -
mis, įberkite druskos, pipirų, imbie-
ro miltelių ar įtarkuokite šviežio.
Šiuo marinatu užpilkite vištieną.
Mari nuo kite 6 valandas šaldytuve.

Medaus marinatas su apelsinų
sultimis

2 sv. kalakutienos ar vištienos
reikia: ½ puodelio apelsinų sulčių, ½
puodelio aliejaus, 2 šaukštų medaus,
šaukšto paukštienos prieskonių.

Šviežiai spaustas apelsinų sultis
ir kitas marinato sudedamąsias dalis
gerai išmaišykite. Juo užpilkite mėsą
ir marinuokite apie 2 valandas.

Majonezinis kalakutienos 
ma rinatas

Reikės: ½ puodelio majonezo, 2–3
česnako skiltelių, druskos, maltų juo -
dųjų pipirų. Iš nurodytų produktų
paruoškite marinatą, juo įtrinkite
mėsą ir mari nuokite 3 valandas.

Žvėrienos marinatas

Reikės: 0,5 ltr. (4 puodeliai) rau -
donojo vyno, kadagių uogų, 2 česna -
kų, 2 svogūnų, citrinos žievelės, čiob-
relių, 2 lauro lapų, šaukšto garsty čių,
10 kvapiųjų pipirų, ½ puodelio alie-
jaus, 1/2 ltr. apelsinų sulčių.

Žvėrienoje peiliu padarykite
įpjo vas ir prikaišykite česnakų. Už -
pilkite vynu, apelsinų sultimis, alie -
jumi, apiberkite stambiai supjausty-
tais svogūnais, česnakais, citrinos
žie vele, aptepkite garstyčiomis ir pa -
gardinkite likusiais prieskoniais.
Marinuokite 3 dienas.

Avienos šašlykas

Paimkite 3 sv. minkštos avienos,
supjaustykite riekelėmis su rie ba -
lais, sudėkite į molinį indą, pabars ty -
kite druska, pipirais, supjaustytais
svo gūnais, česnakais, žaliomis petra -
žo lėmis. Užpilkite ataušintu actu, iš -
virtu su pipirais, lauro lapais ir tru -
pučiu cukraus. Užpilkite ant avie nos.
Palikite taip 4 valandas šaltai. Paskui
avienos gabalus nusausinkite rank -
šluosčiu, suverkite ant iešmelių ir
kep kite ant grotelių. Tiekite kartu su
biriais ryžiais.

SIūLO DARbą

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773

Vardas ir pavardė ________________________________________________

Adresas_________________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija ___________  Zip ___________

Tel. (  ____  ) _____________el. pašto adresas _____________________

Prašau atsiųskite _____ CD.   Kiekvienas 50.00 dol. _______  dol.

Pašto išlaidos 5.00 dol.

Iš viso siunčiu _______  dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Visų metų

,,DRAUGAS” 

Dabar galite įsigyti visus 2011 m. ,,Draugo”
numerius su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)
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Vilnius siekia tapti Europos 
jaunimo sostine

I. Veisaitė pelnė garbingą apdovanojimą

Lietuviai – aktyviausi ,,Didžiojo žygio 
po Baltijos šalis” dalyviai 

Mirė mikrochirurgijos pradininkas Lietuvoje 

Lietuva raginama atnaujinti 
tyrimą dėl CŽV kalėjimų

Vilnius (ELTA) – Vilnius ir dar
trys Europos miestai pateko į finalinį
Europos jaunimo sostinės 2015 m.
konkurso ratą. Lietuvos sostinė kon-
kurse aplenkė 8 varžovus, tarp kurių
buvo Švedijos miestas Geteburgas,
Ispanijos miestas La Laguna, Gruzi-
jos sostinė Tbilisis ir kt. Vilniaus
varžovais finale liko Varna (Bulgari-
ja), Klužas-Napoka (Rumunija) ir Ru-
sijos miestas Ivanovas.

Europos jaunimo sostinės var-
das suteikiamas metams, kurių metu
miestas turi galimybę pristatyti su
jaunimu susijusias kultūrines, socia-
lines, politines iniciatyvas ar veiklas.
Šiuo laikotarpiu Vilniuje būtų įgy-

vendinti įvairios tematikos tarptau-
tiniai ir vietiniai renginiai, skirti
jaunimo klausimams. Europos jauni-
mo sostinės programa siekiama įgy-
vendinti naujas idėjas ir projektus, ska-
tinančius jaunų žmonių dalyvavimą.

Artimiausiu metu konkurso fi-
nalininkai dalyvaus antrame atran-
kos rate, kuriam pasibaigus lapkritį
Slovėnijoje vyksiančių apdovanoji-
mų metu oficialiai paaiškės, kas 2015
m. taps Europos jaunimo sostine,. 

Šiais metais jaunimo sostine yra
Portugalijos miestas Braga. Kitąmet
Europos jaunimo sostinės vardą ma-
tuosis Slovėnijos miestas Mariboras, o
2014 m. juo taps Salonikai (Graikija).

Įteikti skiriamieji raštai Lietuvos
ambasadorei prie Šventojo sosto

Vilnius (ELTA) – Lietuviai akty-
viausiai dalyvauja tradiciniame tu-
rizmo projekte – ,,Didžiajame žygyje
po Baltijos šalis 2012”. Žaismingas
projektas šiltuoju metų laiku kviečia
aplankyti įdomiausius trijų Baltijos
valstybių objektus. Projekte jau užsi-
registravo apie 1,300 dalyvių iš visų
trijų Baltijos valstybių.

Pirmajame dešimtuke karaliau-
ja lietuviai, užimantys dvi pirmas,
taip pat šeštą ir dešimtą vietas. Vie-
nintelė dešimtuke esanti estė džiau-
giasi trečia vieta, o likę penki ,,de-
šimtukininkai” – latviai. Nemažai
žygio dalyvių nusiteikę azartiškai,
nes, aplankę daugiausiai objektų, ga-
li laimėti įspūdingų dovanų. 

Įpusėjęs ,,Didysis žygis po Balti-

jos šalis 2012” kviečia aplankyti įdo-
miausius trijų Baltijos valstybių ob-
jektus ir savo kelionių ,,kataloge” pa-
teikia net 30 idėjų ilgesniems vasaros
savaitgaliams ir atostogoms. Visi šių
metų objektai – ,,Patraukliausios Eu-
ropos turizmo vietovės” apdovanoji-
mų laimėtojai ir kandidatai, todėl žy-
geiviams tikrai yra į ką paganyti akis.

Kelionių projektas ,,Didysis žy-
gis po Baltijos šalis 2012” tęsis dar be-
veik 2 mėnesius – iki rugpjūčio pa-
baigos. Visi norintys jame dalyvauti
gali registruotis interneto svetainėje
www.greatbaltic.eu ir bet kuriame
turizmo informacijos centre pasiimti
informacinę Baltijos žygio knygelę.
Tada belieka susiplanuoti kelionę ir
leistis į smagų vasaros žygį.

Veimaras (ELTA) – Literatūro-
logė, teatrologė, visuomenės veikėja
Irena Veisaitė tapo garbingo  Goethe
medalio laureate. Šiuo apdovanojimu
Vokietijos Goethe institutas siekia
pagerbti žmones, kurie ypač nusipel-
nė populiarindami vokiečių kalbą ir
skatindami kultūrinius mainus. I.
Veisaitė apdovanojama Goethe meda-
liu už viso gyvenimo veiklą, kuri bu-
vo varomoji vokiečių ir lietuvių kul-
tūrinių mainų jėga, už jos kūrybiš-
kumą ir politinę drąsą sakyti tai, kas
ne visiems patinka, skelbiama atran-
kos komisijos sprendime.

58-ąjį kartą rengiamos Goethe
medalių įteikimo iškilmės vyks šių
metų rugpjūčio 28 d. Veimare (Vokie-
tija). Goethe instituto prezidentas
Klaus-Dieter Lehmann oficialiu Vo-
kietijos Federacinės Respublikos or-
dinu šįmet apdovanos I. Veisaitę, ka-
zachų teatro režisierių Bolat Ataba-
jev ir bosnių rašytoją Dževad Kara-
hasan.

Goethe instituto sprendimu,
šiais metais Goethe medaliais siekia-
ma pagerbti iškilius žmones, priklau-
sančius visuomenei, kurią smarkiai
paveikė struktūrinė nacionalinių
valstybių pertvarka ar jų panaikini-
mas. 

Varšuva (URM info) – Lietuvos diplomatai liepos 6–7 d. dalyvavo Lenkijoje vyku-
siame 79-ųjų Atlanto vandenyną įveikusių Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno žūties metinių minėjime. Nuotraukoje (iš d.): Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Lo-
reta Zakarevičienė, gynybos atašė Lenkijoje Raimondas Matulaitis, užsienio reikalų vi-
ceministras Egidijus Meilūnas, URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento direkto-
rius Giedrius Puodžiūnas prie paminklo Dariui ir Girėnui Pščelniko miške.

Vilnius (ELTA) – Londono paro-
limpinėse žaidynėse, kurios vyks
rugpjūčio 29–rugsėjo 9 d, Lietuvai at-
stovaus golbolo (aklųjų riedulio)
rinktinė ir penki individualių sporto
šakų sportininkai. Be šešių golboli-
ninkų, mūsų šaliai Londono parolim-
pinėse žaidynėse atstovaus plauki-
kas Kęstutis Skučas ir keturi lengva-
atlečiai – Ramunė Adomaitienė (šuo-
lis į tolį), Irena Perminienė (rutulys),

Mindaugas Bilius (rutulys, diskas) ir
Rolandas Urbonas (rutulys).

Anot delegacijos vadovo, LPOK
prezidento Vytauto Kvietkausko, mū-
sų šalies sportininkai yra pajėgūs iš-
kovoti 2–3 medalius. Beijing paro-
limpinėse žaidynėse dalyvavo rekor-
dinis Lietuvos sportininkų skaičius –
26. Kinijoje golbolo rinktinė ir rutu-
lio stūmikė Aldona Grigaliūnienė iš-
kovojo sidabro medalius. 

Vilnius (ELTA) – Eidamas 89-
uosius, liepos 9 d. mirė garsus gydy-
tojas, mikrochirurgijos įkūrėjas Lie-
tuvoje, docentas, habilituotas medici-
nos mokslų daktaras, Lietuvos Di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Karininko kryžiaus kavalierius, Vy-
čio kryžiaus ordino Riterio kryžiaus
kavalierius Mečislovas Vitkus.

XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje
M. Vitkus iš JAV atsivežė mikrochi-
rurgijos centro idėją ir įgyvendino ją
Lietuvoje. 1980 m. Vilniaus „Raudo-
nojo kryžiaus” ligoninėje (dabar –
VUL Santariškių klinikų Centro fi-
lialas) kartu su savo sūnumi prof.

Kęstučiu Vitkumi M. Vitkus pirmą-
kart Lietuvoje replantavo du visiškai
amputuotus rankos pirštus. Po poros
metų – 1982 m. balandžio 1 d. – šioje
ligoninėje buvo įkurtas Rekonstruk-
cinės mikrochirurgijos (dabar – Plas-
tinės ir rekonstrukcinės chirurgijos)
skyrius. Tuo metu visose Baltijos ša-
lyse tai buvo vienintelis tokio pobū-
džio chirurgijos padalinys.

Mikrochirurgas M. Vitkus nuo-
lat tobulinosi JAV chirurgijos cent-
ruose, parengė daugiau kaip 80 moks-
linių straipsnių rekonstrukcinės
plastinės chirurgijos klausimais.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė įteikė skiriamuo-
sius raštus Lietuvos nepaprastajai ir
įgaliotajai ambasadorei prie Švento-
jo sosto Irenai Vaišvilaitei.

Prezidentės teigimu, kadangi
Lietuvą ir Vatikaną sieja ilgi istori-
niai ir diplomatiniai ryšiai, svarbu
toliau stiprinti dialogą bei bendra-
darbiavimą su šia šalimi. Prisimin-
dama 2010 m. Vatikane vykusį apsi-
lankymą, prezidentė dar kartą perda-
vė kvietimą popiežiui Benediktui

XVI apsilankyti Lietuvoje jam pato-
giu laiku.

Pernai buvo minimas Lietuvos ir
Vatikano diplomatinių santykių at-
naujinimo 20-metis. Vatikanas buvo
viena iš valstybių, niekada nepripa-
žinusių Lietuvos okupacijos 1940 m.

Meno istorijos ir Bažnyčios isto-
rijos daktaro laipsnius turinti I. Vaiš-
vilaitė moka italų, anglų, prancūzų,
lenkų, čekų, rusų kalbas. Ji pakeis
nuo 2008 m. Lietuvai prie Šventojo sos-
to atstovaujantį Vytautą Ališauską. 

I. Veisaitė – viena garsiausių Lietuvos in-
teligentijos atstovių.                    ELTA nuotr.

Strasbūras (ELTA) – Atsižvelg-
dama į paaiškėjusius naujus faktus,
Lietuva turėtų atnaujinti tyrimą dėl
galimai joje buvusių CŽV kalėjimų,
sakoma ataskaitos projekte, kurį pa-
tvirtino Europos Parlamento (EP) Pi-
liečių laisvių, teisingumo ir vidaus
reikalų komitetas.

Europarlamentarai pažymi, jog
kai kurios ES šalys iki šiol tinkamai
neįvykdė savo pareigos ištirti šiurkš-
čius žmogaus teisių pažeidimus, su-
sijusius su CŽV vykdyta asmenų per-
davimo ir slapto kalinimo programa.
Be Lietuvos, ataskaitoje minima Ru-
munija, Lenkija ir kitos šalys.

Parlamentarai apgailestauja, kad
vėluojama ištirti įtarimus ir atlygin-
ti nukentėjusiesiems padarytą žalą.
ES šalys raginamos atskleisti tiesą
apie dalyvavimą įgyvendinant CŽV
programą ir ištirti, ar jų teritorijoje
buvo slaptų kalėjimų ir ar buvo vyk-

domos operacijos, per kurias asme-
nys buvo laikomi tuo tikslu įrengtose
įstaigose.

Nors 2010–2011 m. Lietuvoje buvo
atliktas ikiteisminis tyrimas, ,,dar
yra nemažai neatsakytų klausimų,
susijusių su CŽV vykdytomis opera-
cijomis”, pažymi EP nariai. Jie ragi-
na Lietuvos valdžios institucijas
įvykdyti savo pažadą atnaujinti Lie-
tuvos dalyvavimo CŽV programoje
baudžiamąjį tyrimą, atsižvelgiant į
naujai paaiškėjusius faktus apie
skrydžius tarp Rumunijos ir Lietu-
vos 2005 m. (keičiant lėktuvus Tira-
noje) bei tarp Lietuvos ir Afganista-
no 2006 m. (per Kairą). Savo ruožtu
Generalinė prokuratūra raginama
dokumentais pagrįsti europarlamen-
tarams išsakytas išvadas, kad Lietu-
voje įrengtose sulaikymo įstaigose
asmenys nebuvo kalinami.

SPOrTaS
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VerSLO NaUjieNOS

L I E T U V A PA S A U L I S

Naujausioje EU-11 šalių ekono-
mikos ataskaitoje Pasaulio bankas
(PB) nurodo, kad kitąmet Lietuvos
ūkio augimas bus sparčiausias re-
gione ir sieks 3,5 proc. Tuo tarpu nu-
matomas ES-11 šalių augimo vidur-
kis kitais metais – 2,5 proc. Sparčiau-
siai augs Lietuvos, Lenkijos (3,2
proc.), Slovakijos (3,1 proc.) ir Estijos
(3 proc.) ekonomikos, Latvija bus
penktoje vietoje (BVP padidės 2,9
proc.). Daugumoje iš 11-os Vidurio
Europos regiono valstybių PB tikisi
sąstingio arba ekonomikos prastėji-
mo. Bendrasis vidaus produktas
(BVP) sumažės 0,4–1,2 proc. Vengri-
joje, Slovėnijoje ir besiruošiančioje
įstoti į ES Kroatijoje. PB vertinimu,
šiemet pirmaujančia pagal BVP di-
dėjimą taps Lenkija, kurioje BVP pa-
didės 2,9 proc. Sunkią ekonomikos
krizę patyrusioje Latvijoje ir Lietu-
voje BVP padidės 2,3 proc. PB verti-
nimu, EU-11 šalių ekonomika šiemet
augs 1,5 proc.

***
Japonijos verslo įmonių vadovų

delegacija susipažino su galimybė-
mis vežti krovinius per Lietuvą ir
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Sve-
čiai aplankė Kenos ir Šalčininkų pa-
sienio kontrolės punktus bei Kauno
laisvąją ekonominę zoną, lankėsi
Klaipėdoje, kur susipažino su jūrų
uosto ir traukinio ,,Vikingas” teikia-
momis krovinių gabenimo galimybė-
mis, pasienio kontrolės punktų dar-
bu, Klaipėdos laisvosios ekonominės
zonos veikla.

***
Viena iš pirmaujančių pasaulyje,

jau 20 metų Lietuvoje veikianti ener-
getikos ir automatikos technologijų
grupė ABB plečia savo veiklą ir ru-
denį Lietuvoje planuoja atidaryti in-
žinerijos centrą. Centre kiekvienais
metais numatoma įdarbinti po 30 in-
žinierių. Šiuo metu ABB centrui ieš-
koma tinkama vieta. 

Rusijos žemieji parlamento rū-
mai po 18 metų trukusių derybų pri-
tarė stojimo į Pasaulio prekybos or-
ganizaciją (PPO) sutarčiai. Praėjusį
gruodį Maskva ir PPO sudarė susita-
rimą, pagal kurį Rusija įsipareigoja
sumažinti importo įkainius ir užsie-
nio investicijoms atverti svarbiau-
sias ekonomikos sritis. Rusijos 1,9
trilijono JAV dolerių vertinama eko-
nomika, praėjus 30 dienų po sutar-
ties pasirašymo, oficialiai taps 156-
ąja PPO nare.

***
Jungtinių Valstijų prezidento B.

Obama administracijos darbuotojai
kasmet gauna atlyginimą, nevirši-
jantį 172,200 dol., teigiama ataskaito-
je, kuri skelbiama Baltųjų rūmų tink-
lalapyje. Kaip teigiama dokumente,
JAV valdžia aukščiausią atlyginimą
Baltuosiuose rūmuose – 172,200 dol. –
kasmet išmoka prezidento padėjėjui
ir oficialiam Baltųjų rūmų atstovui
Jay Carney, prezidento padėjėjui vi-
daus saugumo ir kovos su terorizmu
klausimais John Brennan, preziden-
to patarėjui nacionalinio saugumo
klausimais Thomas Donilon, prezi-
dento padėjėjui ekonomikos klausi-
mais Michael Froman, prezidento pa-
dėjėjui ir administracijos vadovui
Jacob Lew. 

***
Vienai pirmaujančių pasaulyje

Didžiosios Britanijos vaistų ir svei-
katos priežiūros bendrovių ,,Glaxo-
SmithKline” (GSK) skirta 3 mlrd.
JAV dol. bauda už didžiausią per visą
JAV istoriją pažeidimą sveikatos
priežiūros srityje. Vaistų milžinė pri-
sipažino kalta dėl dviejų vaistų – an-
tidepresantų ,,Paxil” ir ,,Wellbutrin”,
kurių vartojimas nepatvirtintas, rek-
lamavimo. Be to,bendrovė prisiėmė
kaltę dėl to, kad Maisto ir vaistų ad-
ministracijai nepateikė vaistų nuo
diabeto ,,Avandia” saugumo infor-
macijos. GSK sutiko sumokėti baudą
ir pritarė, kad vyriausybės pareigū-
nai stebės bendrovės veiklą 5 metus.

***
Draudimas įsinešti į lėktuvą ne-

ribotą kiekį skysčių galios ilgiau nei
planuota. Vokietijos laikraščio ,,Fi-
nancial Times Deutschland” duome-
nimis, šis draudimas bus atšauktas
tik nuo 2016 m., o ne vėliausiai kitų
metų balandį, kaip skelbta iki šiol.
Dėl to esą susitarė Europos Komisija,
JAV tarnybos ir oro bendrovės. Re-

miantis laikraščio informacija, apri-
bojimai bus švelninami trimis eta-
pais ir 2016 m. visiškai panaikinti,
Šiuo metu lėktuvais keliaujantys
žmonės rankiniame bagaže gali vež-
tis skysčius ne daugiau kaip 100 mi-
lilitrų talpos buteliukuose.  

***
2012 m. vasarą didžiausios pa-

saulyje viešbučių kainos turistams
yra Londone, New York ir Ženevoje, o
pigiausi viešbučiai – Bankoke, Kvala
Lumpūre ir Sofijoje, rodo tyrimas,
kurį birželio pradžioje atliko viešbu-
čių paieškos internetu tarnyba Tri-
vago.com. Vidutinė viešbučio kamba-
rio kaina Londone siekia 233 eurus,
New York – 217 eurų, Ženevoje – 215
eurų. Toliau sąraše – Tel Avivas, San
Francisco, Edinburgas, Kanai ir Ve-
necija, Paryžius ir Oslas. Pigiausi
viešbučiai, kaip parodė tyrimas, yra
Tailando, Malaizijos ir Bulgarijos
sostinėse. Bankoke kambarys viduti-
niškai kainuos 46 eurus per parą. Į
pirmą pigiausių turistams miestų de-
šimtuką taip pat įeina Delis, Buka-
reštas, Kairas, Budapeštas, Krokuva
ir Ispanijos Grenada. Be jų, nedidelės
viešbučių kainos Beijing, Vilniuje,
Atėnuose ir Rygoje.

***
Daugiau nei 300,000 žmonių, dau-

giausia JAV ir Didžiojoje Britanijoje,
gali netekti prieigos prie interneto,
nes amerikiečių Federalinis tyrimų
biuras (FTB) uždarys serverius, ku-
riais naudojosi kibernetiniai nusi-
kaltėliai. FTB šių serverių valdymą
perėmė 2011 m. lapkritį per patikri-
nimus, skirtus susidoroti su nusi-
kaltėlių gaujomis, kurios naudojasi
virusais, norėdamos užkrėsti dau-
giau nei 4 mln. vartotojų kompiute-
rių. Daug kompiuterių vis dar yra už-
krėsti nusikaltėlių naudojamu viru-
su ,,DNS Changer”. Internete yra
programa, leidžianti pasitikrinti var-
totojams, ar jų kompiuteriai neuž-
krėsti. Iš visų 4 mln. užkrėstų kom-
piuterių sumažėjo iki 300,000.

***
Vatikano muziejų pajamos 2011

m. išaugo 9 milijonais eurų. Pernai
muziejų pajamos sudarė 91 mln.  eu-
rų, o 2010 m. – 82 mln. eurų. Vatika-
no muziejų lankytojų skaičius 2011
m. padidėjo 500,000 ir sudarė 5,1 mln.
žmonių. Vatikano muziejuose kas-
dien apsilanko 15,000–20,000 turistų.

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Tarptautinės parodos ,,Agrobalt
2012” metu Baltijos agroverslo insti-
tutas kartu su partneriais organiza-
vo informacinį renginį „Lietuviškų
maisto produktų eksportas į JAV.
Problemos ir galimybės”. 

Renginys buvo skirtas Lietuvos
maisto pramonės atstovams, siekiant
juos supažindinti su eksporto į JAV
galimybėmis. Seminaro dalyviams
įžanginį žodį tarė Lietuvos Respubli-
kos Seimo pirmininkės pavaduotojas
Česlovas Vytautas Stankevičius. Ren-
ginio dalyvius taip pat pasveikino že-
mės ūkio ministras Kazys Starkevi-
čius, kuris pažymėjo temos aktualu-
mą ir aptarė neseniai vykusios savo
viešnagės į JAV rezultatus. 

Kaimo plėtros ir verslo konsul-
tantų asociacijos vadovas dr. Gedimi-
nas Radzevičius dalyvius supažindi-
no su lietuviškų maisto produktų
eksporto padėtimi. JAV Žemės ūkio
departamento Žemės ūkio atašė
Centrinėje Europoje ir Baltijos šaly-
se Michael Henney pristatė teisinį
maisto produktų importo į JAV reg-
lamentavimą bei jo svarbą. Lietuvos

Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Veterinarijos sanitarijos
skyriaus vedėjas Deivydas Kliučins-
kas aptarė mėsos, mėsos produktų ir
kitų maisto produktų eksporto į JAV
reikalavimus. 

Antroje seminaro dalyje prakti-
ne lietuviškų maisto produktų im-
porto į JAV patirtimi dalinosi Lietu-
vių verslo tarybos JAV ir bendrovės
,,Food Deport International” prezi-
dentė Angela Kavakienė. Savo pasi-
sakyme A. Kavakienė pateikė daugy-
bę pavyzdžių, su kokiais sunkumais
susiduria lietuviškų maisto produk-
tų gamintojai, pateikdami savo pro-
dukciją JAV rinkai. Dar daugiau –
buvo ne tik nurodytos problemos, bet
ir pateikti būdai joms spręsti. Šaldy-
tų maisto produktų eksportą aptarė
Kelmės pieninės eksporto vadovė
Berta Motiejūnienė, pasidalinusi sa-
vo įmonės patirtimi pristatant savo
produkciją pirkėjams JAV. 

Po pranešimų renginio dalyviai
sutarė, kad JAV rinka yra plati ir ne-
išnaudota, į ją verta tiekti savo produk-
ciją, tačiau tam reikia tinkamai pasi-
ruošti ir investuoti į JAV pirkėjų supa-
žindinimą su lietuviškais gaminias.

San Francisco (ELTA) – Bendrovė
,,Google” per technologijų kūrėjų konfe-
renciją San Francisco mieste pristatė nau-
ją įrangą ,,Google Glass Explorer Edi-
tion”, kuri ateityje turėtų tapti neatskiria-
ma kasdieninio žmonių gyvenimo dalimi.
Kol kas užsisakyti naujovę galėjo tik kon-
ferencijos dalyviai, įrangos kaina siekia
1,500 dol. Akiniai atlieka vaizdo kameros
funkcijas, leisdami perduoti vaizdą tikro
laiko režimu. Įranga galima perduoti vaiz-
do dokumentus, daryti nuotraukas.
,,Ateities akinių” ekranas yra įrengtas šiek
tiek virš akių, kad akiniai neatitrauktų
žmogaus nuo pagrindinės veiklos.
,,Google” atstovai nesiryžo atsakyti, kada
prietaisas pasirodys prekyboje, tik sakė,
kad akinius užsisakę konferencijos daly-
viai jų sulauks 2013 m. pradžioje.

Lietuvių verslo tarybos JAV ir bendrovės ,,Food Deport International” prezidentė A. Ka-
vakienė su LR žemės ūkio ministru per ,,Agrobalt 2012” parodos atidarymą.

A. Kavakienės asmeninio archyvo nuotr.

Aptarti lietuviškų maisto produktų
eksporto į JAV klausimai 
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Esu nepagydomas smalsuolis –
tai puikiai žino ištikimi mano
straipsnių skaitytojai. Mėgstu

„blusinėti” – tik duok man progą.
Jau buvau beištrinąs kasdien elek-
troniniu paštu gaunamas vietines
žinias, kai akys užkliuvo už įdomaus
pranešimo – mano kaimynystėje
esantis vyresniųjų gyventojų centras
„Oak Park Arms” švenčia garbingą
90-mečio jubiliejų! Kaip šia proga
nepasidalinti istoriniais faktais bei
prisiminimais apie šį legendinį pas-
tatą, kuris, beje, buvo ir savotiškas
lietuvybės švyturys! Daugelį dešimt-
mečių Čikagos lietuviams iš jo kas-
dien skambėjo lietuviškas žodis, dai-
na, radijo bangomis vilnijo mūsų
lūkesčiai ir viltys. Šis pastatas man
labai gerai pažįstamas asmeniškai –
net visą penkmetį nuo 1988 m. iš čia
buvo perduodamos mano įkurtos ra-
dijo laidos „Žemė L”, vėliau – „Ryt-
mečio ekspresas” bei „Labas rytas”.
Tiesa, buvau ne pirmasis, translia-
vęs lietuviškas radijo laidas iš šio
istorinio pastato.

Įkūnijo elegantišką 
gyvenimo būdą 

Prisiminkime laikmetį, kuriame
užgimė ,,Oak Park Arms”. Trečiasis
praeito amžiaus dešimtmetis – „The
Roaring Twenties”. Pirmasis pasau-
linis karas – jau praeityje. Šalis kyla,
ištroškusi permainų. Pirmąsyk isto-
rijoje didesnis procentas amerikie-
čių nori gyventi mieste, o ne ūkyje.
Nepaisant prohibicijos (JAV valdžia
uždraudė prekybą alkoholiu 1920 m.),
liaudis norėjo gyventi linksmai.
Moterys išsikovojo teisę balsuoti, o
Henry Ford bei sparčiai auganti pra-
monė suteikė galimybę eiliniam pi-
liečiui už 290 dol. įsigyti naują auto-
mobilį. 

Trečiojo dešimtmečio pradžioje
Čikagos vakarinis priemiestis Oak
Park buvo dar jaunas, bet jau garsėjo
talentingo architekto Frank Lloyd
Wright projektuotais namais. Čia
taip pat gimė ir gimnaziją lankė būsi-
masis Nobel premijos laureatas rašy-
tojas Ernest Hemingway. Oak Park
ribojosi su Čikagos miestu, jis buvo
pasiekiamas viešuoju transportu.
Tad nenuostabu, kad per dešimtmetį
priemiestis išaugo dvigubai. 1921 m.
vietinė savivaldybė pritarė prašmat-
naus viešbučio statybai – pastatas
turėjo iškilti ties Washington Blvd. ir
Oak Park Ave. sankryža. Pavadintas

„Oak Park Arms”, jis įkūnijo elegan-
tišką bei rafinuotą gyvenimo stilių
tose apylinkėse.

Iškilmingasis viešbučio atidary-
mas įvyko 1922 m. balandžio pabaigo-
je. Buvo ketvirtadienio vakaras. Val-
giaraščiai – prancūzų kalba, auksinė-
mis raidėmis išspausdinti ant dram-
blio kaulo spalvos pergamentinio
popieriaus. Grojo orkestras, dainavo
solistai, sukosi poros. Tuometinė
spauda smulkiai aptarinėjo praban-
gų pokylį – kas apsilankė, kaip kas
buvo apsirengęs... Žmonės džiaugėsi,
kad jų aplinkoje išaugo penkių aukš-
tų viešbutis, kuriame buvo įrengti 94
apartamentai, veikė liftai, gyventojų
patogumui buvo net 10 posėdžių kam-
barių bei pokylių salių. O didžiausia
naujiena – kiekvienas apartamentas
turėjo ne tik didelę virtuvę su valgo-
muoju, bet ir privatų tualeto kam-
barį bei erdvias rūbines.

Ne tik viešbutis, 
bet ir radijo namai

Praėjus vos metams nuo atidary-
mo, „Oak Park Arms” pastate įsikūrė
viena pirmųjų Čikagoje radijo stočių
– WTAY (,,Wireless Tunes Await
You”). Penkias dienas per savaitę
nuo 6:15 val. iki 8:15 val. v. ji teisio-
giai transliavo muziką, atliekamą
pačiame viešbutyje. Stoties vadovybė
didžiavosi išskirtine aukšto meninio
lygio programa. Čia galėjai išgirsti ir
lengvos klasikos (pvz., „Parade of  the
Wooden Soldiers”), ir populiarių 3-
iojo dešimtmečio džiazo kūrinių
(„Avalon”, „Whispering” ir kt.). Po
metų WTAY tapo WGES, po to WOPA,
dar vėliau – WBMX, galiausiai –
WPNA. Keitėsi atpažinimo inicialai,

transliacijų vietų adresai, radijo
bangų dažniai, tačiau ši stotis vie-
naip ar kitaip buvo siejama su didin-
gu Oak Park viešbučiu, kuris tuo pa-
čiu atliko ir tiesioginį savo uždavinį –
priimti svečius.

Vokietijoje gimęs Egmont Son-
derling Čikagos eteryje greitai tapo
galingu magnatu. Jam 1952 m. Fe-
deral Communications Commission
(FCC) suteikė leidimą transliuoti
laidas. Taip Oak Park gimė WOPA
AM ir WOPA FM. Vienas pirmųjų
radiofono tarnautojų buvo Wayne
Osborne (prieš  karą 1936 m. žaidęs

„Pittsburgh Pirates” beisbolo ko-
mandoje). Osborne išdirbo WOPA
beveik tris dešimtmečius, įrašinėda-
vo radijo stočiai komercinius skel-
bimus, skaitydavo pranešimus, ves-
davo įvairias laidas. Įdomu tai, kad
Osborne – pirmasis, transliavęs golfo
žaidynes tiesioginiame eteryje Čika-
goje būtent per WOPA! Šioje „Oak
Park Arms” įsikūrusioje radijo stoty-
je pirmaisiais karjeros laipteliais
kopė ir garsios TV žvaigždės, tarp jų
– populiarios „Wheel of  Fortune”
vedantysis Pat Sajak, kuris kadaise
čia dirbo stoties inžinieriumi.

Daugelį metų WOPA radijuje dir-
bo ir Amerikos lietuvis Len Petrulis.
Jis, būdamas stoties inžinieriumi,
matė visko. Štai 1969 m. WOPA FM
tapo WGLD FM. Dienomis buvo gro-
jami tuometiniai „hitai”, o vakarais
ir naktimis skambėjo „pažangesnės”,
net kontroversinės pašnekesių lai-
dos. Viena tokių buvo „The Femme
Forum”. Šokiruojanti laida „viską”
išpasakodavo. Nepaisant dažnų pini-
ginių baudų iš FCC, užsispyręs vo-
kietis savininkas Sonderling „darė
savo”. Net dabar Petrulis su šypsena
atsimena, kaip jam buvo griežtai
įsakyta ir toliau transliuoti tas lai-
das. Juk prekybininkai taip noriai

skubėjo „The Femme Forume” rekla-
muotis, kad komercinių skelbimų
įplaukos viršijo valdžios išrašomų
baudų dydį. Ilgainiui laidos turinys
buvo priverstinai „sušvelnintas”, nes
iš FCC sulaukta grasinimo išvis
uždaryti stotį. JAV valdžios įstaiga,
pasitelkusi cenzūrą, tapo nugalėtoja.

Nuo prezidentienių 
iki pensininkų

„Oak Park Arms” gyveno daug
žymių žmonių. Štai 1936 m. atvykusi
skaityti paskaitų Rosary College
(mano būsimajame Alma Mater!) ir
Oak Park-River Forest High School,
čia apsistojo pirmoji JAV ledi Elea-
nor Roosevelt. Auksinį vedybų jubi-
liejų viešbutyje šventusi pora iš Ci-
cero – ponai Alloway – nustebo, suti-
kę tokią aukštą viešnią, bet nesutri-
ko: ponas Alloway pabučiavo Elea-
nor Roosevelt ranką, o jo žmona
pakštelėjo prezidentienei į žanduką!

1952 m. ant viešbučio stogo išdy-
go galingas radijo siųstuvas – įsi-
steigė WOPA („Waves of  Oak Park
Arms”) kartu su dukterine ilgų
bangų stotimi WGLD – FM. Apskritai
tuos du dešimtmečius „Oak Park
Arms” klestėjo. Nieko nestebino, kad
beveik kas šeštadienį devyniose
viešbučio salėse vykdavo net iki 15
renginių! 

Aštuntajame dešimtmetyje gre-

timuose priemiesčiuose pradėjus
atsirasti pigesnių viešbučių tink-
lams, pardavinėjusiems alkoholinius
gėrimus (Oak Park galiojo sausas
įstatymas) bei viliojusiems kitokio-
mis paslaugomis, „Oak Park Arms”
populiarumas ėmė blėsti. Tai ypač
pasijuto 1973 m. pasikeitus pastato
savininkams (ėjo kalbos, jog du iš
pirkėjų palaikė glaudžius ryšius su
Čikagos gangsteriais). Dar po kelerių
metų pastatas vėl pakeitė savininkus
– šįkart į gera. Jie siekė įkvėpti vieš-
bučiui gyvybės, pakeisdami jo įvaiz-
dį ir tikslą – sukūrė jaukią, kūry-
bišką aplinką į pensiją išėjusiems
senjorams. 1977 m. jame net buvo
įsteigtas socialinių pramogų vadovo
etatas. ,,Oak Park Arms” apsigyve-
nęs pensininkas galėjo tikėtis ne tik
puikaus aptarnavimo – kambarinių,
maisto tris kartus per dieną, bet ir
įvairiausių renginių programos. Tra-
dicija tęsiama ir šiandien, po 35 me-
tų. 

Už suteiktą teisę su šiuo straips-
niu paskelbti retas iliustracijas nuo-
širdžiai dėkoju ,,The Historical So-
ciety of  Oak Park and River Forest” ir
jos generaliniam direktoriui Frank
Lipo.

Lietuvybės švyturys Hemingway gimtinėje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Oak Park Arms” išorė.

Lėktuvas, kurį naudojo kandidatas į Illinois gubernatoriaus pareigas Lowell B. Mason,
buvo dėmesio centre jo pagerbimo vakarienės metu ,,Oak Park Arms” viešbutyje 1932
m. spalio 12 d. Su keturviečiu ,,Stinson Jr.”, pakrikštytu ,,Miss Oak Park” vardu, kandi-
datas nuskrisdavo į kiekvieną Illinois apskritį aplankyti savo būsimus rinkėjus.
Ketvirtas iš kairės – Lowell B. Mason.

WGN radijuje ir televizijoje dirbęs sporto komentatorius Jack Brickhouse (k.) viename
renginyje ,,Oak Park Arms” patalpose.



2006 metų birželio 1 diena,
Vil nius. Kaip buvo sutarta, devintą
ryto priėmiau ministrą pirmininką
Algir dą  Brazauską. Prie mano kabi-
neto lau kiantys televizijos operato-
riai ir fotografai tiesiog duso nuo
grūsties. Padėkojau A. Brazauskui už
darbą Lietuvai, pabrėžiau jo didžiu-
lius nuo pelnus kuriant mūsų valsty-
bę, o visą jo politinę veiklą objekty-
viai ir ne ša liškai įvertins istorija.

Išlydėjęs  A.  Brazauską, iš kvie -
čiau finansų ministrą Zigmą Balčytį
ir įpareigojau jį laikinai eiti ministro
pirmininko pareigas.

Po to pakviečiau opozicijos lyde -
rį Andrių Kubilių. Jį oficialiai infor-
mavau apie Vyriausybės situaciją
atsistatydinus premjerui. (Vakare
jau skaičiau kai kurių nieko apie
prezidento konsultaciją su Seimu
tvarką nenutuokiančių žurnalistų
samprotavimą, kad neva tai rodo ma-
no  nau ją politinį pasirinkimą.) Beje,
su A. Kubiliumi susitikau pirmiau
nei su Seimo pirmininku Viktoru
Muntia nu tik todėl, kad šis negalėjo
atvykti anksčiau nei 15 valandą.

Atvyko į Prezidentūrą ir V. Mun -
tianas. Jis pareiškė, kad naujoji koa -
licija, į kurią suktiktų įeiti ir jo po li -
tinė grupė, galima tik su sąlyga, jei
joje nebus Darbo partijos ir paksistų.

Po dienos rūpesčių laukė malo -
nus vakaras – dalyvavau „Vaikų bal -
so 2006” apdovanojimų ceremonijoje.
Rinkdami įvairių kategorijų laurea-
tus, balsavo apie 100 tūkstančių vai -
kų. Man teko Metų žmogaus apdo -
vanojimas.

Tačiau vakare grįžęs namo, su-
grįžau į dabartinę Lietuvos tikrovę.
Darbo partija, trankydamasi žaibais,
atšaukė savo ministrus iš Vyriau -
sybės ir pasitraukė iš koalicijos. Pa -
sirodo, dėl visko kaltas prezidentas,
jis sužlugdė Vyriausybę.  Darbo par-
tijos pareiškime nusikalbama net iki
tokio lygio: „Tai autokratinio valdy-
mo įvedimas.” Bet argi galėjau tikė-
tis ko nors kitko?

2006 metų birželio 5 diena,
Vilnius. Visa diena skirta Vyriau sy-
bės krizei spręsti. Inicijuoju dviejų
didžiausias frakcijas  Seime turinčią
partijų – socialdemokratų ir konser-
vatorių – pokalbius apie galimybę
burtis į „vaivorykštinę” koaliciją.

Pirmiausia į Prezidentūrą pa -
kviečiau socialdemokratus Gedimi-
ną Kirkilą ir Juozą Oleką, o po valan-
dos – konservatorius Ireną Degutie-
nę ir Andrių Kubilių.

Socialdemokratams sakiau, kad,
norint išlaikyti valstybės stabilumą,
nesulėtinti ekonomikos augimo ir
išsaugoti tarptautinį pasitikėjimą,
jiems reikia jau rytoj pradėti kalbėtis
su konservatoriais apie bendrą darbą
Vyriausybėje. Mūsų pokalbis nuteikė
viltingai.

Kiek sunkiau sekėsi tartis su
konservatoriais. Jie kėlė išankstines

sąlygas net ir susitikimui – kas ką
kviečia ir panašiai. Man tai atrodė
nerimtai. Todėl pasiūliau lai kytis
pozicijos, kad abi partijos susi tinka
kalbėtis prezidento raginamos.

Darbo partija pareiškė, kad ste-
bės derybų procesą iš šalies. Tačiau
Viktoras Uspaskichas iš Maskvos
atsiuntė grasinamą laišką, kad grįš į
Lietuvą ir atskleis „visą tiesą” apie
Paulauską, Muntianą ir... Adamkų.

Po pietų priėmiau laikinai ei-
nantį ministro pirmininko pareigas
Zig mą  Balčytį, aptarėme jo kalbą
Briu selyje vyksiančiame ES finansų
ministrų susitikime. Lietuva sieks
konstruktyvaus bendradarbiavimo
su Europos Komisija, kad kuo grei-
čiau įsivestų eurą, bet prašys dar
šiemet persvarstyti kol kas neigiamą
spren dimą.

2006 metų birželio 6 diena,
Vil nius. Šiandien prie socialdemok-
ratų buriamos koalicijos prisidėjo
Viktoro Muntiano vadovaujama 12
Seimo narių grupė. Kairiųjų blokas
turi 45 vietas Seime, o konservatoriai
skelbia, kad dešiniųjų stovykloje jau
47 parlamentarai.

Man atvykus į Mažajame teatre
surengtą Švedijos verslo seminarą,
prie durų laukė būrys žurnalistų ir
puolė klausinėti, kokia bus naujoji
valdančioji koalicija. Pasakiau, kad
sveikinu prasidėjusius pasitarimus
tarp kairiųjų ir dešiniųjų, nes šių jė -
gų susitarimas būtų naudingas Lie -
tuvai. Tuomet išgirdau klausimą, ar
tiesa, kad mano kandidatas į Vy -
riausybės vadovus – eurokomisarė
Dalia Grybauskaitė. Atsakiau vienu
žodžiu: nekomentuoju.

Bus daugiau.
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SkELbIMŲ SkYRIAuS TEL. 773-585-9500

Susitikimas su konservatorių lyderiais Irena Degutiene ir Andriumi Kubiliumi.

SPYgLiai

Kuo skiriasi moteris nuo vyro? Tai, kas sakoma vyrui, pro vieną ausį
įeina ir pro kitą išeina. Tai, kas sakoma moteriai, pro abi ausis įeina ir pro
burną išeina.

* * *
Vyras aiškina žmonai:
– Na taip, aš namuose nebuvau dvi savaites. Na, ir kas? Odisėjas kelioli-

ka metų keliavo pas žmoną, o ji tik apsidžiaugė jį pamačiusi, nebandė skan-
dalo kelti kaip tu. Kur aš buvau? Koks skirtumas, kur buvau. Negi tau bus
lengviau, jei, kaip Odisėjas, pareikšiu, kad   dievai man neleido grįžti? Jei
nori, galiu pasakyti, kad neleido...

* * *
Kirpykla. Klientas:
– Kodėl jūs man pasakojate tokias baisias istorijas?
Kirpėjas:
– Todėl, kad jums tada plaukai pasišiaušia, ir man patogiau kirpti.

* * *
Saugokite Lietuvos gamtą – ilsėkitės Turkijoje.

* * *
Dešimt laimingo žmogaus taisyklių:
Žmogus gimsta pavargęs ir gyvena, idant pailsėtų.
Mylėk savo lovą kaip save patį.
Dieną ilsėkis, kad naktį galėtum ramiai miegoti.
Jei išvysi ką nors besiilsintį, padėk jam.
Leisk ir darbui pasiilsėti.
Šiandienius darbus atidėk porytojui ir turėsi dvi poilsio dienas.
Jei kuris nors darbas sukuria tau sunkumų, leisk jį atlikti kam nors

kitam.
Ilgas poilsis dar nieko nenuvarė į kapus.
Jei kyla noras dirbti – palauk, praeis.
Poilsis – džiaugsmas. Mes nusipelnėme pailsėti.

Bernardinai.lt
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Persekioti Europoje dėl tikėji-
mo, amišai, menonitai ir hute-
ritai tikėjimo laisvę ir užtenka-

mai žemės surado Šiaurės Ameriko-
je, čia susikurdami naują gyvenimą,
pagrįstą krikš čio niš    ku paklusnumu,
tikėjimu Dievu, šeima, tradicija ir
sunkiu darbu. Ame rikoje jie rado
laisvę praktikuoti savo religiją.

Nuo reformacijos iki mūsų laikų
amišų bendruomenė, nepaisydama
įvairiausių socialinio ir kultūrinio
spaudimo iš šalies, išlaikė savo re -
ligiją, papročius ir gyvenimo būdą.
Anabaptistų ti kėjimas, išlaikytas da-
bartinių pali kuonių Amerikoje ir
Kanadoje, vis dar išlieka jų tikėjimo
pagrindu.

Amišų, menonitų ir huteritų
protėviai buvo šveicarų ūkininkai iš
Ber no kantono. Pagal Kristaus moks -
lą, jie atsisakė tarnauti kariuomenė-

je, duoti civilinę priesaiką ir reikala-
vo, kad žmonės būtų krikštijami jau
subrendę. Įkurta valstybinė bažnyčia
žiūrėjo į juos kaip į priešus, kaip į
mir  tiną pavojų. Persekio ja mi jie ke   -
lia  vo po įvairias Europos sritis, visur
ieškodami ramybės, laisvės ir žemės.
Neradę niekur prieglaudos, jie
pagaliau išvyko į Šiaurės Ameriką.

Amišų protėvių tikėjimas, pa-
maldumas ir išgyvenimai pa liko gi-
lius pėdsakus ir veikia amišų mąsty-
seną iki šių dienų. Jų bendruo menė
Amerikoje yra veik li ir spar    čiai
auganti religinė grupė. Amišai tei kia
didelę reikšmę buvimui Kris taus
pasekėjais ir galimybę savo ti kėjimą
ir vertybes išpažinti kasdie ni niame
gy venime. Paklusnumas, kuklumas,
taupumas bei paprastumas yra di -
 džiau sios šios bendruomenės dory-
bės. Ji ir šiandien save laiko paklus-
niais Dievo vaikais, atsiskyrusiais
nuo blo go, nuodėmingo pasaulio.

Šiandien galima suskaičiuoti
apie 660 parapijų, paplitusių per 20
JAV valstijų ir Ontario provincijoje
Ka nadoje. Amišų gyventojų vyrų,
mote rų ir vaikų yra apie 135,000. Kas
20 metų jų skaičius padvigubėja.

Lancaster apygarda, Pennsylva -
nia valstijoje, yra seniausias ir tirš   -
čiau    siai amišų apgyvendintas tel-
kinys, įkurtas 1760 m. Šis telkinys
turi 77 pa rapijas. Didžiausia jų yra
Hol mes apygardoje, Ohio valstijoje,
tu  rin   ti 113 parapijų. Konservaty-
viausi ami šai, vadinami Swartzen-
truber, gy vena Ohio, Nebraska ir
Penn syl vania valstijose. Amišai,
esantys lais     vesnių pažiūrų, ypač
naudojant žemdirbystės technologi-
ją, gyvena Iowa ir Kansas valstijose. 

Taip vadinami Wenger menoni-
tai yra didžiausia konservatyvių
menonitų grupė. Jų skaičius siekia
apie 47,000. Meno nitų grupės gyvena
Waterloo, Onta rio bei Virginia, New
York ir Indiana. Didesnioji dalis hu-
teritų į Ameriką emigravo iš Rusijos
ir apsigyveno Pie tų Dakota valstijoje.
Šiandien jie taip pat gyvena Min-
nesota, Montana, Washington valsti-
jose ir Kanadoje – Manitoba, Al berta

ir Saskatchewana. Jų bendruome-
nėse paprastai gyvena 100–150 žmo -
nių. Šiaurės Amerikoje gyvena apie
40,000 huteritų.

Amišų religija

Amišai tiki, kad Dievas juos pa -
šaukė gyventi tikinčiųjų gyvenimą
at skirai nuo kitų žmonių, taip vadi-
namų „English”. Neišpažindami to -
kio stipraus krikščioniško įsitikini-
mo, amišai jau seniai būtų išnykę.
Amišai neturi bažnytinių pastatų –
pamaldos vyksta jų namuose. Kas
antrąjį sekmadienį jie susirenka vie -
nas pas kitą pamaldoms. Namai pas-
tatyti taip, kad, atskirus kambarius
ati darius, galima sutalpinti visus
lan kytojus. Jų pamaldoms būdingi
ilgi pamokslai, liudijimai („Zeug -
niss”), taikos pasibučiavimas ir kojų
plovimas. Pačios apeigos paprastai
tęsiasi keturias valandas. Vyrai sėdi
viename kambaryje, o moterys – ki-
tame. Kunigas dažniausiai stovi
tarpdu ryje, kad galėtų kalbėti vienai
grupei, o po to kitai.

Savo pamaldose amišai naudoja
giesmių knygą „Ausbund”. Šis se -

Amišai Amerikoje
niau  sias protestantų giesmynas su-
sideda iš kankinių dainų ir giesmių,
pa rašytų europiečių anabaptistų XVI
šimt metyje.

Amišai negarbina gamtos, bet jie
tiki, kad yra lengviau būti krikš čio -
niu kaimiškoje aplinkoje, arti gam-
tos. Amišai laikomi gerais, darbš-
čiais ūki ninkais ir darbininkais.
Darbas jiems yra malonus ir naudin -
gas, darbš tumas yra garbė Dievui.

Palyginti su kitomis religinėmis
grupėmis, kurios išlaiko privačias
mo kyklas, amišai nemoko religijos
mokykloje. Čia kas rytą skaitoma
Biblija ir kartojama malda „Tėve
mūsų”. Biblijos mokymas ir tikėjimo
aiškinimas yra tėvų pareiga.

Pats įtakingiausias asmuo kiek -
vienoje bendruomenėje yra vysku-
pas, kuris yra atsakingas dviem ben-
druomenėms. Jo auto ritetas – nepa-
prastai didelis. Jis  sprendžia visus
tikybinius klausi mus ir ginčus. Ku-

nigai rūpinasi ti   kin   čiųjų dvasios rei-
kalais. 

Amišų ti kėjimo pagrindas yra
Šventasis Raš tas. Vokiečių kalbos
Biblija vaidina labai didelį vaidmenį
jų apeigose. Ji pamaldose skaitoma ir
plačiai cituojama. Laikydami save
Dievo išrinktais žmonėmis bei tikin-
čia mažuma, amišai tiki, kad turi gy-
venti atsisky rę nuo pasaulio. Jų nuo-
mone, tikrai tikintis žmogus neturi
burtis su netikinčiaisiais.

Vokiečių kalba

Kalbėdami tarpusavyje amišai
vartoja protėvių kalbą – šveicarų ir
pietų vokiečių tarmę. Jie ugdo šį dia -
lektą kaip savo tikėjimo ir bendruo -
menės kalbą. Tarmė yra labiau pa -
naši į vokiečių kalbą, kuria buvo kal -
bama prieš 200 metų Šveicarijoje ar -
ba Vokietijoje. Šios vokiečių kalbos
vaikai pirmiausia išmoksta namuo-
se. Tik mokykloje pradeda mo kytis
anglų kalbos. Čia vaikai iš  moks  ta
skaityti ir rašyti angliškai ir, bū dami
5-toje arba 6-toje klasėje, jau ge rai
kalba dviem kalbomis. Tačiau hu -
teritų telkiniuose anglų kalba dėsto -

ma anglų kalbos mokyklose, o vo kie -
čių – vokiečių mokyklose.

Yra ir trečioji kalba, svarbi ami -
šų tikėjimui. Tai Hochdeutsch – Bib -
 lijos kalba. Dauguma amišų gali
skaityti ir suprasti Bibliją. Vis dėlto
Hoch   deutsch nėra šnekamoji kal ba, ji
vartojama tik pamaldose. Vai kai
išmoksta šios kalbos namie kartu su
religinėmis pamokomis. Huteritų
vai kai šios tarmės mokosi mokyklo-
je. Hochdeutsch amišams primena
anabaptistų tradiciją, jų pačių tradi-
cijų atsiradimą bei kankinių aukas.

Bendruomenės tvarka 
ir taisyklės

Griežta tvarka ir drausmė – svar-
būs amišų tikėjimo pagrindai. Ap-
ranga, kaip ir kiti amišų visuo me nės
reiškiniai, yra griežtai bendruo -
menės nustatyta. Amišai gyvena pa -
gal jiems nustatytą Ordnung – tra-
dicinį elgsenos ir drausmės ko deksą,
kurį sudaro seniūnų surinkti, už-
rašyti ir visų amišų priimti taisyk-
lės, normos ir nurodymai. Ordnung
nustato, kaip reikia tinkamai apsi-
rengti, elgtis ir geriausiai išspręsti
visas pro blemas. Kodeksas yra svar-
bus, nes jis nustato, ką galima daryti
ir ko ne. Pavyzdžiui, visi amišų vyrai
ne šioja barzdas, bet niekas negali
turėti televizoriaus. Visas amišų
gyvenimas yra regu liuojamas šito
drausmės kodekso.

Mokyklos ir auklėjimas

„Vieno kambario” mokykloje
vai   kai išmoksta skaityti, rašyti, arit-
metikos ir anglų kalbos. Mokyklos
turi tik po vieną mokytoją visoms
aštuonioms klasėms. Vaikus dažnai
mokina jaunos, netekėjusios mote -
rys, turinčios tik pradžios mokyklos
išsilavinimą. Moksleiviai, baigę aš -
tun tą klasę, verčiasi žemės darbu ar -
ba mokosi kokio nors amato. Kai vai -
kams sueina 15-ka ar 16-ka metų, jie
yra pakrikštijami ir įstoja į amišų
bendruomenę. Tėvai įsipareigoja tol
auklėti vaikus, kol jie baigs mokyklą
ir taps bendruomenės nariais.

Mokyklose naudojami vado vė -
liai, išspausdinti pačių amišų leidyk-
lų, kuriuose pabrėžiama kuklumo,
teisingumo, gerumo ir tvarkos dory-
bė. Skai tymo medžiaga yra apribota.
Išsky rus Bib liją ir knygas religinė-
mis bei istori nė mis temomis, amišai
skaito periodinius leidinius, tarp
jų – „The Diary”, „Family Life”,
„Young Companion” (jaunimui),
„Black board Bulletin” (mokyto-
jams), „The Budget” ir „Die  Bots-
chaft” (pra nešimas).

Žemdirbystė ir amatai

Amišų namai ir ūkiai neturi su -
dėtingų techninių mechanizmų ir
ma šinų. Jie nenaudoja elektros,
vamz   dinių dujų ar vandentiekių, o
naudoja vėjo, vandens ir garo jėgą,
taip pat arklius, mulus ir garinius
traktorius. Transporto įrengimai bei
mašinos neturi guminių ratų. Ūki -
ninkai augina tabaką, kukurūzus,
va sarinį šieną, kviečius, miežius,
mo liūgus bei įvairias daržoves ir vai-
sius. Amišai priims naujus išradi -
mus ar įrankius tik tokiu atveju, jei -
gu jie nepakeis jų gyvenimo būdo ir
negrės jų bendruomenei ir jų Ord -
nung. Šiandien beveik visi amišai
naudoja melžimo mašinas, nes kitaip

DR. EDMUNDAS REMYS

Amišai laikomi gerais ūkininkais, nepaisant, jog daugelį ūkio darbų jie atlieka arklių ar mulų traukiamais vežimais ir kitais įrenginiais.
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Dar�kartą�apie�legendą
Petronėlė Česnulevičiūtė ,,And-

rius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir
kiti”.  Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2012. – 256 p.
Dailininkas Rokas Gelažius

Lietuvoje pasirodė Petronėlės
Česnulevičiūtės (1925–1911) pasku-
tinioji (jau pomirtinė) knyga ,,And-
rius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir
kiti”. Knygos autorė puikiai nujautė
galimą skaitytojo skepsį, tad įžangi-
niame skyriuje „Klausimai – atsaky-
mai. Ir vėl klausimai (Vietoj pratar-
mės)” priversta teisintis, kad imasi
tokios nučiupinėtos temos, iškelia
dvi rūpimų klausimų grupes. Pirmo-
ji bendresnė: koks buvo ano meto
mūsų teatras, teatro žmonės ir teatro
publika – ar tikrai tokie jau tamsūs ir
provincialūs? Antroji daugiau liečia
konkrečiai Oleką-Žilinską: kodėl ir
kaip menininką, turėjusį gana tvirtą
užnugarį (jo veiklą rėmė tokie auto-
ritetai kaip Vincas Krėvė, Stasys Ši-
lingas, Levas Karsavinas, Vladimiras
Šilkarskis, Mstislavas Dobužinskis ir
ypač Balys Sruoga), taip lengvai su-
dorojo negeranoriai kritikai?

Česnulevičiūtė pabandė žvelgti
giliau ir išklausyti visas šioje „bylo-
je” dalyvavusias puses. Tam jai be-
veik nereikėjo ieškoti naujų istorinių
šaltinių, ilgai sėdėti archyvuose. Pa-
kako pavartyti ano meto spaudą,
atidžiau perskaityti jau paskelbtus ir
gerai žinomus anų įvykių dalyvių
prisiminimus. Kartais knygos autorė
tarsi atsitraukia į šalį ir leidžia
kalbėti šališkiems vienos ar kitos
pusės liudytojams, dažnusyk beveik
nekupiūruodama pateikia recenzi-
jas, ištisus monografijų, prisimin-
imų knygų puslapius. Ir užverda teis-
miniai ginčai  – Sruoga prieš Faustą
Kiršą, Sruoga prieš Vytautą Bičiūną,
Sruoga prieš Naująją Romuvą ir t. t.

Sruoga čia visur minimas neatsi-
tiktinai – juk ne be reikalo autorė
iškėlė jo pavardę į pavadinimą greta
Olekos-Žilinsko. Būtent tuo, kad Ole-
kos-Žilinsko istorijoje pabrėžiamas
Sruogos vaidmuo, ši knyga išsiski-
ria iš kitų. Juk iki Olekos-Žilinsko
atvykimo į Lietuvą Sruoga buvo kas?
Literatūros profesorius, poetas, teat-
ro teoretikas ir kritikas, dalyvavęs
„Vilkolakio” veikloje (pirmieji rašy-
tojo dramaturginiai bandymai šiame
satyros teatre iki šiol niekur plačiau
neaptarti). O išvažiuojant Olekai-
Žilinskui – vienas perspektyviausių
lietuvių dramaturgų, skandalingai
išgarsintas ,,Milžino paunksmės”,
teatro seminaro vadovas, dviejų teat-
rologinių monografijų apie pirmuo-
sius režisieriaus spektaklius auto-
rius. Kas buvo Oleka-Žilinskas prieš
atvykdamas į Lietuvą 1929 m.? Vie-
nas iš daugelio pasaulinio garso
MCHAT (II) studijos auklėtinių,
Maskvos konservatorijos vaidybos
dėstytojas, nepasižymėjęs išskirti-
niais režisūros darbais. Iš Lietuvos
išvyko Valstybės teatro direktorius
ir pagrindinis režisierius, gerbiamas
teatro pedagogas.

Gilinantis į Česnulevičiūtės pa-
teikiamą medžiagą, norom nenorom
peršasi išvada, kad pirmasis žmogus,
sukūręs Olekos-Žilinsko mitą, ir

buvo Sruoga. Jis formulavo pagrindi-
nes teorines režisieriaus įžvalgas, jis
pagrindė spektaklių naujoviškumą
ir išliekamąją vertę, jis buvo ir vie-
nas svarbiausių teatro organizacinės
struktūros reformos architektų. Čia,
žinoma, derėtų nepamiršti, kad geras
režisierius labai retai būna ir geras
teoretikas – iš visų tarpukario Lie-
tuvos režisierių tik Antanas Sutkus
yra skelbęs daugiau išsamesnių teo-
rinių apibendrinimų, bet ir jo teori-
niai darbai, ir teatro pastatymai
šiandien vertinami gana atsargiai,
yra linkstama juos užmiršti. Tad ste-
bėtis tuo, kad pastatymų meninio
sprendimo pagrindines tezes formu-
luoja Sruoga, geriau įgudęs reikšti
mintis raštu, jau prisistatęs kaip

teatro kritikas, gal ir nereikėtų. Su-
tapimai ir pasikartojimai Olekos-
Žilinsko pokalbių (beje, jie irgi dau-
giausia rengti Sruogos) ir paties
Sruogos straipsniuose ar monografi-
jose gal ir labai intriguojantys, bet jų
nereikėtų pervertinti. Juk visiškai
suprantama, kad Sruoga, rengdamas
pjesių scenines redakcijas ar insce-
nizacijas, galėjo ir privalėjo bendra-
darbiauti su Oleka-Žilinsku, ko gero,
meninių idėjų mainai vyko net labai
intensyviai. Sruoga, gavęs rimtesnį
akademinį išsilavinimą, susipažinęs
su Rusijos ir Vakarų Europos meni-
niu gyvenimu ir idėjomis, galėjo tu-
rėti nemaža įtakos Olekai-Žilinskui.

Taigi Česnulevičiūtės knygoje
pateiktas naujas Olekos-Žilinsko epo-
pėjos Lietuvoje požiūris. 

Pora pastabų. Knygoje kelis kar-
tus minima Vincė Jonušaitė (Zaunie-
nė), nors tai garsi operos solistė Jo-
nuškaitė. Reikėtų suvienodinti ir
Onos Rymaitės pavardės rašybą, nes
kai kur ji pateikiama kaip Rimaitė.
Rėžia akį ir nevienodas citatų patei-
kimas (vienur smulkesniu šriftu,
kitur kabutėse), bet tai jau menkutė
nuodėmė, ir gal ne visai į redaktorių
daržą.

Apskritai Petronėlės Česnule-
vičiūtės studija ,,Andrius Oleka-Ži-
linskas, Balys Sruoga ir kiti” – ne tik
įtraukianti, bet ir labai informatyvi,
verčianti naujai pažvelgti į mūsų
prieškario teatro istoriją knyga. 

„Knygų aidai”, 2012, Nr. 2

pieninės negalėtų išsilaikyti.
Nepaisant to, kad labai daug

ami šų verčiasi žemdirbyste, kiti
pragyvenimui užsidirba pasirinkę
kokį nors verslą: gamina vežimėlius,
baldus, odi nius ir medžiaginius už-
dangalus baldams, įvairiausius me-
džio dirbi nius, audeklus, kiti ver-
čiasi kalvio ama tu arba turi savo ver-
slą, pavyz džiui, liejyklas, parduo-
tuves, spaustu ves ir prekyvietes.

Kiti papročiai

Vestuvių dieną jaunikis pradeda
auginti barzdą ir ją nešios visą savo
gy venimą; amišai nesiklauso muzi-
kos, neina į kino teatrus ar spektak-
lius; negeria alkoholinių gėrimų,
nežai džia kortomis ir nedalyvauja lo-
terijoje; kai kurie amišai rūko. Na-
muose nematysi nei užuolaidų, nei
papuoši mų, Jie nesileidžia fotogra-
fuojami ir at sisako pirkti gyvybės
draudimą ir priimti socialinę para-
mą. 

Šeimyni nio gyvenimo centras
yra virtuvė. Vir tuvės stalas turi būti
užtenkamai didelis, kad būtų vietos
visiems. Tra dicinė amišų šeima turi
bent šešis vaikus. Kelios kartos, o
kartais dvi ar trys šeimynos gyvena
toje pačioje sodyboje. 

Amišų lengvo vežimėlio tradici-
nė spalva yra pilka, bet yra ir juodų,
geltonų. Vežimėliai yra jų pa čių
meistrų gaminami ir kainuoja maž-
daug 3,000 dol. Amišų drabužiai ro do

paprastumą ir paklusnumą bendruo-
menės tvarkai. 

Jie tiki, kad jų pa  reiga yra pa-
laikyti gerus san ty kius su savo kai-
mynais; nevengia prašyti pagalbos ir
mielai sumoka už medicinos ir ligo-
ninės paslaugas. Ami šai gerbia Die-
vo įstatymus ir tiki, kad tvarka at-
neša vienybę ir pa sitenkinimą.

Amišų šeima.

Amišų šeimyninio gyvenimo centras yra virtuvė.

Tradiciinis amišų vežimas.                                                                     http://en.wikipedia.org 

NaUjOS KNYgOS

Algirdas A. Banys, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, pratęsė „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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www.draugas.org
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SKELBIMAI

�  Liepos 11 d. ,,Draugą” su 103-uoju
gimtadieniu pasveikino Čikagos miesto
Cook County apygardos iždininkė Maria
Pa ppas. ,,Sveikinu Jus su gimtadieniu.
Linkių ilgos ir vaisingos ateities”, – rašo-
ma laiške.

�  2012 metų  Dariaus ir Girėno mi nė -
jimo komitetas kviečia visus atvykti į
Dariaus ir Girėno trans atlan ti nio skry -
džio metinę šventę, kuri vyks lie pos 15
d. 10:30 val. r. – šv. Mi šios Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje
(Marquette Park). 12 val. p. p.  prie Da -
riaus ir Girėno paminklo (Cali fornia Ave.
ir 67 gatvės sank ryža) padė sime gėlių,
giedosime JAV ir Lietuvos himnus.
Šventėje dalyvaus JAV LB Vi durio va ka -
rų  apygardos pirmininkė Bi ru tė Kairienė
ir JAV LB apylinkių pir mi ninkai bei šių
apylinkių nariai, Čikagos Šaulių kuopos,
ALIAS atstovai. Po didvyrių pagerbimo
vyksime į Jaunimo centro kavinę (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Svei  kinimo žodį tars LR generalinio kon -
sulato Čikagoje atstovai, JAV LB Tary -
bos prezidiumo atstovai, ALT’o pirmi nin -
kas Saulius Kuprys. Bus trumpa meninė
programėlė: deklamuo sime eilėraščius,
kartu dainuosime pat riotines dainas.
Galėsime atsigaivinti gė rimais, pasigar -
džiuoti skaniu lietuvišku  maistu.

� Liepos 15 d. minėsime Dariaus ir Gi -
rė no 79-ąsiais žygio metines. Minėjimas
prasidės liepos 15 d. 10 val. r. prie pa -
min klo ,,Lituanica” (Marquette Park).
10:30 val. r. – šv. Mišios Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Mi  nėjimo tęsinys vyks Beverly Shores,
IN. Šv. Mišios už Darių ir Girėną bus au -
ko  jamos 1 val. p. p. (Čikagos laiku) Šv.
Onos bažnyčioje  (433 E. Golf wood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301). ,,Li thua ni -
ca” parke (E. Ripplewater Ave., Beverly
Sho res, IN 46301) 2 val. p. p. vyks mi -
nė  jimas, kuria me dalyvaus miestelio
val džios atstovai, JAV ir LR ka riuo menės
vetera nai, lietuviškų organizacijų atsto-
vai, bendruomenininkai, vie tos lietuviai
ir svečiai. Po minėjimo – šventinis pa -
ben dravimas, gros R. Pumputis, vyks
maudynės Michigan ežere ir pliažo tink -
linio varžybos Dariaus ir Girėno taurei
lai mėti. No rin čius dalyvauti varžybose
pra šome re gistruotis tel. 630-455-9999
arba el. paštu: makselis@yahoo.com.

� Zarasų klubas liepos 24 d. kviečia
vi sus norinčius vykti į kazino ,,Four
Wind”. Išvykstame 9 val. r. nuo Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
(Marquette Park). Grįšime apie 6 val. v.
Autobusas su visais patogumais. Kai   na –
35 dol. asmeniui (įskaitant pietus ir 15
dol. kuponą lošimui). Pa keliui ap lan -
kysime Šv. Onos bažnyčią, Beverly Sho -
res, IN. Pra šo me užsiregistruoti iki lie -
pos 14 d. tel. 773-247-5944 (Dalė) ar -
ba 773-776-4600 (Audra).

� Rugsėjo 30 d., sekmadienį, Palai -
min tojo Jurgio Matulaičio misijos, Le -
mont, IL Bendruomenės diena. Pradžia
10:30 val. r.

� 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. Pikniko metu skelbiamas gražiau-
sios, išradingiausios, linksmiausios skry -
bėlės konkursas! Visi, norintys da ly vauti
skrybėlių grožio konkurse, iki 1 val. p. p.
turi užsiregistruoti pikniko prane šė jų pa-
lapi nėje ir gauna dalyvio numerį. Dau-
giau informacijos galite gauti tel. 508-
668-2167 arba adresu: aidask@aol.com

� Liepos 26 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val.
v. Saint Peter's Church (619 Lexington
Ave. at 54 th St., New York, NY 10022)
vyks lietuvių kilmės dailininkės Adrianos
Rostovsky parodos iš perdirbtų žaliavų
atidarymas.

� 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. And-
rew. Operos plakatą sukūrė dai  li ninkė
Ada Sutkuvienė. Įėjimas 5 dol. Tel. pasi-
teirauti 570-963-4804.

� Rugpjūčio 17–25 dienomis Battle
Creek, MI, vyks karšto oro balionų
pasaulio varžybos, kuriose dalyvaus ir
oreiviai iš Lietuvos. Daugiau informaci-
jos apie varžybas rasite http://www.bal-
loonworlds2012.com/  

� Rugpjūčio 19–26 dienomis ,,Nerin-
gos” stovykloje rengiamos dvi stovyklos
suau gu siems: ,,Tikėjimo kelias” ir ,,Me-
no8Dienos”. Plačiau apie šias progra-
mas ir registracijos 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 si-
mais kreip tis į: virgilijatali@msn.com

IŠ ARTI IR TOLI...

XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje, Boston, susitiko žmonės iš įvairiausių JAV
kampelių. Nuotraukoje iš kairės: Algimantas Landsbergis, Teresė Landsbergienė
(Upper Marlboro, MD), Terese Gečienė (Huntington Valley, PA), Guoda Bobelienė
(Somers, NY), Vanda Vebeliūnienė (Locus Valley, NY), Sigitas Bobelis (Somers, NY)
ir Algimantas Gečys (Huntington Valley, PA).  

Š. m. gruodžio 15 d. į Čikagą iš Lietuvos atvyksta Vilkaviškio katedros vikaras, kuni-
gas Gediminas Keršys, kuris atliks sielovados darbą įvairiose lietuvių parapijose
Čikagoje ir jos apylinkėse.                                     G. Keršio asmeninio albumo nuotr.

Andriana Rostovsky. ,,Netolima ateitis”.
2012. Popieriaus atliekos, akrilas.

XIV Lietuvių šokių šventės dalyviai broliukai J. ir B. Covalesky iš New Jersey po ge-
neralinės repeticijos.                                               Laimos Apanavičienės nuotraukos


