
Vilnius (ELTA) – Vyriausybė
patvirtino ,,Globalios Lietuvos” pro-
gramos įgyvendinimo 2013–2015 m.
tarpinstitucinį veiklos planą, kuria-
me numatė tolesnius žingsnius, už-
tikrinsiančius bendradarbiavimą ir
konstruktyvią valstybės bei jos tau-
tos dalies užsienyje politiką. Šiuo
veiklos planu, kurį įgyvendins 13 ins-
titucijų, bus siekiama padėti užsie-
nio lietuviams globalizacijos sąlygo-
mis išlaikyti tautinį tapatumą, stip-
rinti užsienio lietuvių ryšius su Lie-
tuva, taip pat paskatinti juos daly-
vauti šalies politiniame, ekonominia-
me, moksliniame bei kultūriniame
gyvenime. Daug dėmesio bus skiria-
ma bendros užsienio lietuvių, tarp jų
ir jaunimo, organizacijų bei Lietuvos
diplomatinių atstovybių projektinės
veiklos skatinimui ir rėmimui.

Planuojama sukurti ir plėtoti
Lietuvos išeivijos profesionalų tin-
klą, kartu su partneriais toliau įgy-
vendinti sėkmės sulaukiančias men-
torystės ir užsienio lietuvių stažuo-
čių Lietuvoje programas. Taip tiki-
masi paskatinti užsienio lietuvius
grįžti į tėvynę, o ,,protų nutekėjimą”
paversti produktyviu ,,protų apy-

kaitos” procesu.
Vienu svarbiausių uždavinių ir

toliau išliks formalus ir neformalus
užsienio lietuvių lituanistinis švieti-
mas. Nuo 2013 m. už neformalųjį
švietimą bus atsakinga Švietimo ir
mokslo ministerija. 2013 m. planuoja-

ma surengti IX Pasaulio lietuvių žai-
dynes, 2014 m. – Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumą, o
kasmet lietuvių kilmės verslininkus
suburs jau tradicija tapęs Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumas. 
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Vilnius (ELTA) – Konstitucinis
Teismas (KT) paskelbė, kad Seimo
rinkimų įstatymas, sudaręs sąlygas
partijos Tvarka ir teisingumas pir-
mininkui, europarlamentarui Rolan-
dui Paksui kandidatuoti Seimo rin-
kimuose, prieštarauja Konstitucijai.
Seimo narių grupės prašymą išna-
grinėti, ar atitinka Konstituciją nese-
niai parlamentarų priimta ir prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės pasira-
šyta Seimo rinkimų įstatymo patai-
sa, KT priėmė gegužę. Pataisa leido
per apkaltą pašalintiems pareigū-
nams jau po ketverių metų nuo paša-
linimo vėl dalyvauti Seimo rinkimuo-
se, nors pagal anksčiau galiojusią

tvarką tokiems politikams tai buvo
uždrausta iki gyvenimo pabaigos.
Bylą KT nagrinėjo skubos tvarka. 
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Numatyti tolesni „Globalios Lietuvos”
įgyvendinimo žingsniai

Plane numatoma daug dėmesio skirti jaunimo veiklos skatinimui ir rėmimui.
Igno Jurkyno nuotr.

R. Paksas negali dalyvauti Seimo rinkimuose

Vilnius (ELTA) – Ministro pir-
mininko Andriaus Kubiliaus many-
mu, Europos Komisijos (EK) sprendi-
mas pradėti „Gazprom” monopolinės
veiklos tyrimą yra labai svarbus
įvykis, galintis pakankamai stipriai
pakeisti padėtį Europos rinkose ir
„Gazprom” elgesį Vidurio ir Rytų
Europoje. „Lietuva buvo viena val-
stybių, kuri dar pernai kreipėsi į EK
Konkurencijos direktoratą dėl, mūsų
manymu, pažeidžiamų sąžiningumo
ir laisvos konkurencijos principų
‘Gazprom’ taikomai dujų kainų poli-
tikai Lietuvoje”, – sakė premjeras.
Vyriausybės vadovas taip pat primi-
nė keletą garsių EK Konkurencijos

direktorato tyrimų, kuriems pasibai-
gus buvo skirtos reikšmingos nuo-
baudos tokioms bendrovėms kaip
„Microsoft”.

EK pranešė pradėjusi oficialų
„Gazprom” monopolinės veiklos ty-
rimą. Tyrimas apima tris galimai
konkurenciją ribojančius veiksmus
Vidurio ir Rytų Europoje. Nurodoma,
kad susivienijimas „Gazprom” galėjo
skaidyti dujų rinką trukdydamas
laisvam dujų tiekimui per ES šalių
teritoriją, galėjo trukdyti dujų tie-
kimą, taip pat susiedamas gamtinių
dujų kainas su naftos kainomis ga-
lėjo nustatyti neteisingas kainas
klientams.

Pradėtas tyrimas dėl „Gazprom”

Siūloma leisti dvigubą
pilietybę platesniam

žmonių ratui
Vilnius (BNS) – Seimo Žmogaus

teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas
Arminas Lydeka siūlo leisti dvigubą
pilietybę, jei pasitraukęs asmuo arba
vienas iš tėvų ar senelių buvo Lietu-
vos piliečiu iki 1940 metų birželio 15 d.
Šiuo metu Pilietybės įstatymas iš-
laikyti Lietuvos pilietybę tampant
kitos valstybės piliečiu leidžia tik tuo
atveju, jei asmuo iš Lietuvos pasitrau-
kė iki 1990 m. nepriklausomybės atkū-
rimo, taip pat kelias kitas išimtis. Pla-
čiau įteisinti dvigubą pilietybę A. Ly-
deka siūlo Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės (PLB) pageidavimu. Regist-
ruotą pataisos variantą pasiūlė rug-
pjūtį Vilniuje posėdžiavęs PLB Sei-
mas. Jo ankstesnė vadovė Regina Na-
rušienė teigė, kad šį pataisa tenkintų
didžiąją dalį išeivijos.

2006 m. rudenį Konstitucinis Teis-
mas išaiškino, jog pagal Konstituciją,
dvigubos pilietybės atvejai turi būti
reta išimtis, ir dvigubą pilietybę pla-
čiau leidžiančias įstatymo normas
paskelbė prieštaraujančiomis pagrin-
diniam šalies įstatymui. 

Seimas buvo priėmęs naujos re-
dakcijos Pilietybės įstatymą, kuris
leido dvigubą pilietybę išlaikyti emig-
rantams, tapusiems Europos Sąjun-
gos (ES) ir NATO šalių piliečiais, ta-
čiau prezidentė D. Grybauskaitė jį
vetavo, argumentuodama prieštara-
vimu Konstitucijai.

Rolandas Paksas.



Pasiilgusiems� tik� gerų� –� sėkmin-
gų,�laimingų,�gražių�ir�kitokių�–�istorijų
apie� lietuvaičius,�gyvenančius�visame
pasaulyje,� turėtų� patikti� šį� mėnesį
Lietuvoje� pradėtas� leisti� naujas� žur-
nalas� ,,Lietuvė”.� Mėnesiniame� indivi-
dualios� įmonės�„Inekta“� leidinyje� pla-
nuojama�rašyti�apie�daug�ką:�apie�mo-
teris� ir� ne� tik� jas,� sielovadą,� įvairius
projektus,�grožį,�emigraciją,�valgio�ga-
minimą� ir�valgymą,�vaikų�auginimą� ir
net� gyvūnų� globos� namus.� Žodžiu,
apie� viską� ir� apie� nieką,� tik� kiek� kitu
kampu�–�ne� iš�Lietuvos,�bet� iš�už�Lie-
tuvos�ribų.�Atrodo,�jog�žurnale�netrūks
ir�patriotiškumo�–�štai�pirmo�numerio
viršelyje� šypsosi� trys� jaunos� moterys
su�geltonos,�žalios�ir�raudonos�spalvos
vainikėliais�ant�galvų,�šalia�jų�– užrašas
,,Mes�mylim�Lietuvą.”�Neskaičius�paties
žurnalo,� toks� tiesmukiškas� patriotiz-
mas�mažų�mažiausiai�kvepia�kiču,� to-
dėl�belieka�tikėtis,�jog�tai�ilgainiui�taps
brandžiu� ir� dėmesio� vertu� nauju� lei-
diniu.� jei� leidėjo� planai� nepasikeis,
netrukus�,,Lietuvę”�bus�galima�įsigyti�ir
jAV.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Artėjančių rinkimų į Lie-
tuvos Respublikos Sei-
mą proga kreipėmės į

ant rajai kadencijai kandida-
tuojančią Auksę Ramanauskai-
tę-Skokauskienę, partizanų
šeimoje 1948 m. gimusią inži-
nierę, plačiai besireiškiančią
visuo me nininkę. Po kal bis sukosi ne
apie rinkiminę propagandą, bet eili-
niam skaitytojui nežinomus akimirk-
snius iš jos ketve rių metų patirties
Seime.  Kvietimą pokalbiui priėmusi
A. Ramanauskaitė-Skokauskienė sa-
kė, kad jai malonu lietuvius Ame -
rikoje informuoti apie Sei mą ir savo
pačios pastangas ja me dirbant. Mūsų
ambasada Washington, DC rūpinasi,
kad Lietuvos pilietybę tu  rin tieji daly-
vautų šių metų Seimo rinkimuo se. A.
Ramanauskaitė-Skokauskienė kvie-
čia ir skatina visus pasinaudoti šia
teise.

– Pradėkime žodeliu apie savo
pirmosios kadencijos 2008 metais
pirmąsias dienas Seime, kai bu-
vote naujokė.

– Seimo nario pareigos reiškia
didelę atsakomybę ir didelius įsipa -
reigojimus. Su įstatymų priėmimo
tvarka buvau susipažinusi jau anks-
čiau, tačiau, be abejo, buvo daug da-
lykų, kurių teko išmokti jau tapus
nare. Pradėjus dirbti buvo surengti
mokymai, kuriuose apžvelg ti speci-
finiai darbo Seime aspektai. Taip pat
visi gavome leidinį „Seimo nario
atmintinė”, kur surašyti patys svar-
biausi darbo organizavimui reikalin-
gi dalykai, pateikti Seimo kanceliari-
jos darbuotojų kontaktiniai duome -
nys. Pagal Konstituciją, Seimo struk-
tūrą ir darbo tvarką nustato Seimo
statutas, turintis įstatymo galią.
Kiek vienas Seimo narys savo ruožtu
privalo būti gerai susipažinęs su
statutu ir privalo juo vadovautis. 

– Kaip Seimas pradeda darbą? 
– Naujai išrinkto Seimo pirmąjį

posėdį kviečia Respublikos Prezi den -
tas. Jame Seimo nariai prisiekia, pa-
dėję ranką ant LR Konstitu ci jos. Tai
ilga, iškilminga ce re monija, trun-
kanti apie aštuonias valandas. Prie-
saika duodama istori nėje Kovo 11-
osios salėje, kur 1990 m. kovo 11 d. bu-
vo priimtas Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo aktas. Keliomis dieno-
mis anksčiau taip pat Kovo 11-osios
salėje vyksta Seimo narių pažymė-
jimų įteikimas. Šiose iškilmėse daly-
vauja šeimų nariai, arti mie ji, dalyva-
vo ir mano šeima. 

Per metus būna dvi plenarinių
posėdžių sesijos: rudens – nuo rugsėjo
10 d. iki gruodžio 23 d. ir pavasario –
nuo kovo 10 d. iki birželio pabaigos.
Plenariniai posėdžiai vyksta antra-
dieniais ir ket virtadieniais nuo 10 val.
ryto ir kartais nusitęsia iki vėlyvo
vakaro. Pir mojo posėdžio metu pir-
miausia su gie dame Tautišką giesmę. 

– Apart balsavimo svarstant
įstatymus, kokios dar yra Seimo
na rio pareigos? 

– Tai, kas rodoma per televiziją iš
plenarinių posėdžių salės, kai yra
priiminėjami įstatymai ar įstatymų
pataisos, visiš kai neatspindi Seimo
nario darbo. Pagrindiniai darbai
vyksta komi te tuose, komisijose, dar-
bo grupėse, frak cijose, susitikimuose
su svarsto mų klausimų specialistais.
Seimo statute išvardinta 11 komitetų
– nuo Aplinkos apsaugos iki Žmo-
gaus tei sių. Prieš kiekvieną plena-
rinį posėdį vyksta frakcijų posėdžiai,
kuriuose ap tariame aktualiausius
klausimus.

Šalia antradieniais ir ketvirta-
dieniais vykstančių plenarinių posė -
džių, trečiadieniais rengiami komite -
tų, darbo grupių, komisijų, frakcijų
posėdžiai. Kitos dienos skirtos susi-
tikimams su rinkėjais, pasiruošimui
posėdžiams. Ryšių su rinkėjais svar-
ba įrašyta Konstitucijoje, kad narys
turi nuolat susitikinėti su savo rinkė-
jais pabrėžia Seimo statutas.

– Skaitant spaudą susidaro
įspū dis, kad Seimo nariai daug
keliauja?

– Labai daug. Per savaitę tenka
dalyvauti įvairiuose renginiuose, bū -
na individualių susitikimų, apsilan -
kymų savivaldybėse, išvažiuojamų jų
komitetų ir komisijų posėdžių, kon -
ferencijų. Darbo reikalais esu ap -
lankiusi visą Lietuvą. Kai nėra ple-
narinių posėdžių, kelionių geografija
išsiplečia. Štai liepos pabaigoje per
sep tynias dienas dalyvavau šešiuose
renginiuose penkiose skirtingose sa -
vi valdybėse. Liepos 21 d. buvau Rad -
viliškio rajone ir Anykščiuose, kitą
dieną laukė du renginiai Šilalės rajo -
ne, po to – Kaune ir Merkinėje. Tai
vis kultūriniai bei visuomeniniai
įvy kiai – nuo paminklų atidengimo,
lakūno Stasio Girėno jubiliejaus, žy -
maus tautodailininko parodos iki
rengi nio „Laisvės kinas ir dainos”
prie piliakalnio. Čia neminiu tuo
metu dar vykusių grynai darbinių
susitikimų.

– Komandiruotėse esate kelia -
vusi į užsienio kraštus. Ar tokios
kelionės yra informacinės, ar jų me-
tu keliami ir kitokie uždaviniai? 

– Komandiruočių tikslai skiriasi
– kai vyksta tarptautinės konferenci-
jos, siekiama pasikeisti informacija,
rasti bendrus sprendimus. Būnant
ki tose šalyse kartu yra galimybė su -
sitikti ir su ten gyvenančiais lietu -
viais, sužinoti jų nuomones, lūkes-
čius mū sų valstybėje sprendžiamais
klausimais ir į juos atsižvelgti, pri-
imant bei tei kiant įstatymų pataisas.
Taip pat svar bus komandiruočių
aspektas yra kultūriniai mainai, pa-
pročių, istorijos pažinimas ir ben-
dradarbiavimo parlamentiniu lygme-
niu ieškojimas. Visi šie dalykai yra
svarbūs vėliau formuojant užsienio

politiką.
– Ar įžiūrite reikalingų

pakei ti mų Lietuvos Konsti-
tucijoje, Sei mo statute ar
rinkimų įstatyme? 

– Manau, kad Konstituci-
joje įtvir tinta Seimo rinkimų
data turėtų būti pakeista. Šį

klausimą esame svarstę Žmogaus tei-
sių, kurio narė esu, komitete. Dabar-
tinė padėtis, kai naujai išrinktas
Seimas turi priimti didžiulį Biudžeto
įstatymo projektą, kurį jau būna
suformavęs prieš tai dirbęs Seimas,
nėra gera.

– Kaip partija parenka kandi-
datus, kaip juos surikiuoja savo
są raše?

– Yra sudaromas bendras kandi-
datuojančių narių sąrašas iš visų
partijos skyrių narių. Tada kiekvie-
nas partijos narys dalyvauja viso są-
rašo narių vertinime savo skyriuje,
kur iš renkami būsimieji kandidatai.
Sudėjus visus balsus, partijos sekre-
toriatas sudaro daugiamandatės apy-
gardos sąrašą, kurį tvirtina partijos
taryba. Partijos vadovybė turi teisę
sąrašą taisyti. Vienmandatėse apy-
gardose kandidatus siūlo partijos
skyriai arba savo kandidatūras gali
kelti patys asmenys.

– Koks kandidato įsipareigoji-
mas rinkimuose ir, jį išrinkus,
Seime? 

– Vyriausiajai rinkimų komisijai
kandidatas įsipareigoja raštu, kad,
jei bus išrinktas, nutrauks darbą ar
kitokią veiklą, nesuderinamą su Sei -
mo nario statusu. Partijai spe cia lių
įsipareigojimų kandidatas neturi.
Konstitu cijo je sakoma, kad Seimo
nariai vado vau  jasi Konstitucija, vals-
tybės inte re sais, savo sąžine ir negali
būti var žomi jokių mandatų.

– Kodėl vėl kandidatuojate? Ir
kodėl tiek vienmandatėje, tiek
daugiamandatėje apygardoje?

– Kandidatuoju, nes yra pradėtų
darbų žmogaus teisių institucinės
sis temos srityje, kuriuos norėčiau
tęsti. Taip pat mane pasiekia nema-
žai žmonių laiškų dėl žmogaus teisių
pažeidimų, švietimo problemų –
šiose srityse ir toliau dirb čiau. Į vien-
mandatę rinkimų apygar dą mane
pasiūlė Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)
Alytaus miesto skyrius. Alytus yra
labai artimas man miestas – jame
glūdi mano šeimos istorinės šaknys.
Buvome du kandidatai, bet skyriaus
susirinkime ga vau balsų daugumą.
Tada mano kandidatūrą patvirtino
partijos priežiū ros komitetas, parti-
jos taryba. Aly taus miesto skyrius
mane pasiūlė ir į daugiamandatės
apygardos sąrašą. Čia mano kandi-
datūrą iškėlė ir TS-LKD Kauno Cent-
ro skyrius, kuriam priklausau. Su
šio skyriaus palaikymu laimėjau pra-
ėjusius Seimo rinki mus. Šiemet į
daugiamandatės apygardos sąrašą
mane taip pat pasiūlė TS-LKD politi-
nių kalinių ir tremti nių frakcija.

– Kaip į Jūsų darbą Seime žiū-
ri šeima? Ar anūkas supranta, ko -
kias pareigas turite? 

– Mano šeima supranta mano
dar bo reikšmę ir mane palaiko. Tai
man labai svarbu. Kai tik būna gali -
mybė, patriotiniuose renginiuose da-
lyvauja ir mano šeimos nariai. Džiau-
 giuosi, kad noriai dalyvauja ir mano
dvylikametis anūkas, kuris Lietuvos
istoriją žino ne blogiau už suaugu -
sius. Darbas Seime yra daugiau negu
darbas, tai – gyvenimo būdas.

– Dėkoju už pasikalbėjimą.
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Jau aiškėja kai kurios naujos
vadinamojo „pliušinių meškiu-
kų desanto” aplinkybės, lei-

džiančios manyti, kad galbūt skrydis
iš Lietuvos į Baltarusiją tebuvo viso
labo mums nenaudinga provokacija,
kurios pag rindinis tikslas – ne de-
mokratijos skatinimas Baltarusijoje,
o tiesiog su maniai paslėptas bandy-
mas Lietuvą sukiršinti su... Švedija.
Būtent – su kiršinti su Švedija. 

Atkreipkite dėmesį – netrukus
po daug triukšmo ir politinių aistrų
su kėlusio neteisėto skrydžio Švedija
oficialiai pakvietė Lietuvą prisi-
jungti prie jos vadovaujamos Euro -
pos Sąjungos Šiaurės šalių kovinės
grupės. Prisijungimas numatytas
2015 metų viduryje. Tokį kvietimą
Lie tuvai įteikė ne kas kitas, o Šve di-
jos ambasadorė Lietuvoje J. E. Ce ci-
lia Ruthstriom-Ruin. Kvietimą pa -
sirašė pati Švedijos gynybos ministrė
Karin Enstriom. 

Šioje kovinėje grupėje be Šve di -
jos ir Lietuvos dalyvauti ketina Nor -
vegija, Suomija, Airija ir Estija. Pa -
sak krašto apsaugos viceministro
Vytauto Umbraso, „tai itin svarbus
Lietuvos kariuomenei projektas, su -
teiksiantis galimybę prisijungti prie
vieno iš pamatinių ES operacinių
pajėgumų”. Junginį iš viso turėtų su -
daryti apie 2,000 karių. O tai jau tik-
rai veksmingas karinis dalinys.

Štai šis oficialus Stokholmo pa -
siūlymas ir paskatino atidžiau pasi-
žiūrėti į nelegalų Lietuvos–Baltaru-
sijos sienos kirtimą. Kodėl mintis iš-
mėtyti pliušinius meškiu kus su de-
mokratiškais laiškeliais virš Bal-
tarusijos teritorijos kilo bū tent Stok-
holmo karinio pasiūlymo išvakarėse,
kodėl tokia mintis kilo pri vačiai šve-
dų reklaminei agentūrai ir kodėl su-
manyta skrydį atlikti iš Lietuvos te-
ritorijos? Kodėl ne iš Lat vijos, kuri
neturi tiesioginės sienos su Balta-
rusija? Kas tai – atsitiktinumai?

Gal ir atsitiktinumai. Gal toji
privati Švedijos reklamos agentūra

neturėjo jokių blogų tikslų. Tačiau
tokiu atveju atkreiptinas dėmesys į
dar vieną, mano supratimu, svarbią
detalę. Neteisėtai į diktatoriaus val-
domą Baltarusiją įsibrovusį lėktu-
vėlį tu rėjo valdyti labai drąsūs šve-
dai. Juk nežinia, kas gali šauti į galvą
sunkiai nuspėjamam Aleksandr Lu -
ka šenka. 

Ne itin linksmas mintis sustipri-
no ir neseniai per LRT televiziją pa-
rodyta diskusijų laida „Teisė žinoti”,
kuriai vadovavo žurnalistas Virgini -
jus Savukynas. Laida, pavadinta
„Kas slypi už pliušinių meškiukų
isto rijos?”, mano supratimu, buvo
vy kusi: ir informatyvi, ir iškalbinga.
Joje plačiau papasakota apie šve dus,
kurie neteisėtai kirto Lietu vos–Bal-
tarusijos sieną. Pagarsinti duomenys
tik dar labiau sustiprino ne itin pa-
lankią nuomonę apie nu trūktgalvius
švedų lakūnus. Pasirodo, toji ben-
drovė ne pirmą kartą bando surengti
abejotino vardo akcijas, ku riomis
žūtbūt stengiamasi atkreipti visuo-
menės dėmesį.

Antra, atkreiptinas dėmesys į ap -
linkybę, jog laidos vedėjas į diskusiją
buvo pakvietęs ir Seimo NSGK pir -
mininką Arvydą Anušauską, ir kraš -
to apsaugos ministrę Rasą Juknevi -
čienę, ir kariuomenės vadą generolą
majorą Arvydą Pocių. Bet nė vienas
iš jų į laidą išdėstyti savosios nuomo -
nės neatvyko. Kai kada tyla – gera
byla, bet tik ne šiuo atveju. 

Kodėl nei ministrė, nei Seimo
NSGK vadovas nesiteikė rasti laiko
ginčams? Kodėl į diskusiją atėjo tik
valdantiesiems atstovauti bandžiusi

Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abrami -
kienė, beje, nepriklausanti parlamen-
to struktūroms, prižiūrinčioms ša-
lies jėgos struktūras bei specialiąsias
tarnybas? Sunku nesutikti su tąsyk
„Teisėje žinoti” diskutavusiais parla-
mentarais Gediminu Kirkilu ir Va -
lentinu Mazuroniu, jog valdantieji
praleido puikią progą visuomenei
paaiškinti savąsias tiesas ir versijas. 

Šiuo atveju paaiškinimai tikrai
buvo reikalingi. Pasirodo, Lietuvos–
Baltarusijos valstybinė siena, kuri
tuo pačiu metu yra ir išorinė Euro-
pos Sąjungos–Baltarusijos siena, –
deramai nesaugoma. Ji – skylėta.
Akivaiz du, jog nedideliems lėktu-
vėliams, jei tik jie skrenda pažeme,
tokią sieną kirsti nėra sudėtinga.
Taip pat akivaizdu, jog tokių nelega-
lių kirtimų pasitaikydavo ir iki šių
metų vasaros. Tik apie juos stengtasi
garsiai ne kalbėti. Nenorėta išsamiai
kalbėti net apie tragiškai pasibaigu-
sius atvejus, kai lakūnas, gabenęs
nelegalus, 2003 m. užsimušė. Užsimu-
šė drauge su Indijos piliečiais, ban-
džiusiais neteisėtai patekti į Europą.

Nejaugi sunku suvokti, jog ne -
malonių atsitikimų ir klaidų slėpi-
mas anksčiau ar vėliau vis tiek išaiš -
kėja? Bet kokius nutylėtus atvejus,
net ir pačius menkiausius ir nekal-
čiausius, opozicija bei nedraugai bū-
tinai panaudos savo reikmėms. Bet
kokie kalbėjimai puse lūpų skaudžiai
atsisuka pirmiausia prieš tuos, kurie
vengia viešumos. Tokiais atvejais
dažnusyk susidaro įspūdis, jog dis-
kusijų vengiantys po litikai ir parei-
gūnai nėra absoliučiai teisūs ir kaž-

ką nuo visuomenės ban do nuslėpti. 
Nejau keblu įsisąmoninti, jog

tokiomis akimirkomis tėra vienin-
telis teisingas sprendimas – kuo grei -
čiau pripažinti. Net jei prisipažini-
mas būtų akivaizdžiai perteklinė
prie monė. Tik pripažinus klaidą
įmanoma iš oponentų išmušti norą
kuo skaudžiau ir ilgiau svai dy tis kri-
tikos strėlėmis. O visuomenei – gilin-
tis į kritikos argumentus ir mė gautis
kritika vardan kritikos.  

Kuo ilgiau Lietuvos valdantieji,
įskaitant ir Lietuvos karinių oro pa -
jėgų vadą, tvirtino, jog jokio atvejo
Lietu vos–Baltarusijos pasienyje ne-
buvo, tuo labiau ši istorija Lietuvos
visuomenei, parlamento opozicijai ir
mūsų ne draugams tapdavo įdomesnė
bei sensacingesnė. Parlamentarės
Aleknaitės-Abra mi kienės bandymai
teisintis tikrai neatrodė įtikinami.
Laidos vedėjas bandė išsiaiškinti įvy-
kio Bal tarusijos pasienyje priežastis
bei galimas pasekmes Lietuvos var-
dui bei ekonomikai, o parlamentarė
stengėsi kuo smulkiau papasakoti,
kokių prie monių valdantieji imasi
saugodami Lietuvos jūros sieną. Žur-
nalistas kėlė klausimą, ar švedų val-
domo lėktuvo skrydis neturi kokių
nors sąsajų su atskleistais galimai
egzistuojan čiais kontrabandininkų
keliais, o parlamentarė įrodinėjo, jog
ji pirmiau siai... balsuotų už krašto
apsaugos biu džeto padidinimą, nes
tas biudžetas, suprask, per daug kuk-
lus. Tačiau kažkodėl pamirštama aki-
vaizdi tiesa: jei valdančioji koalicija
būtų norėjusi padidinti karines išlai -
das, ji taip būtų ir padariusi. Šiam
žingsniui atlikti ji turėjusi net ket -
verius metus.

Mes visi puikiai prisimename
skaudų kalambūrą, kai vienos šalies
prezidentas viešai pradėjo aiškinti,
jog Lietuva praleido puikią progą
patylėti. Šį kartą manyčiau, jog atve-
jis – atvirkštinis. Mūsų valdantieji
pra leido puikią progą Lietuvos visuo -
menei paaiškinti, kas, kaip ir kodėl. 

Kai kalbama 
puse lūpų
GINTARAS VISOCKAS

REIKALINGAS JŪSŲ BALSAS

Amerikos baltų laisvės lyga (BAFL) ragina
visus prisijungti prie skubios pagalbos demokrati-
jos siekiantiems Rusijos žmonėms ir ginan tiems
žmogaus teises nuo vis stiprėjančio Vladimir
Putin autokratinio režimo. 

JAV senatorius, Helsinkio Žmogaus Teisių
komisijos kopirmininkas Benjamin Cardin (D–
MD) yra pateikęs rezoliuciją (S 1039), smerkiančią
Rusijoje kles tinčią korupciją ir žmogaus teisių pa -
žeidimus. Tokia rezoliucija (HR 4405), pa vadinta
„The Magnits ky Act” vardu, yra pateikta Atstovų
rūmuose Kon greso nario James McGovern (D–
MA). Jau nas Ame rikos bendrovėje dirbęs advoka-
tas Sergei Mag nits ky paviešino apie Rusijos vi-
daus reikalų mi nisterijos sukčiavi mą – 230 mln.
dolerių plovi mą. Jis buvo suimtas, kan kintas ka-
lėjime ir nužudytas. Jei ši rezo liucija būtų priimta,
ji suvaržytų vizų išdavimą žmo gaus teisių pažeidė-
jams, dabar laisvai keliaujantiems tarp Rusijos ir
JAV ir pervežantiems didžiules pinigų su mas.

JAV Kongresas, priėmęs šią rezoliucija, aiš -
kiai pasakytų tarptautinei bendruo  menei ir val-
džioms, kad Ameri ka netoleruoja žmogaus teisių
pažeidimų, kankinimų ir žudymų. Skubiai skam-
binkite savo valstijos senatoriui(ei) ir Kongreso
na riui(ei) savo valstijoje arba į Wa shington, DC tel.
(202) 224-3121, kur būsite sujungti su savo Kongreso
atstovu.

Padėkime Rusijos žmonėms siekti laisvės ir de-
mokratijos, remkime jos taikius žmones, to sie-
kiančius ir prašančius mūsų pagalbos bei para mos.
Prisiminkime, kaip mes to pra šėme prieš 20 metų!

Kongreso atstovai iki š. m. rugsė jo mėn. 10 d.
dar bus savo valstijoje, po to pradės naują sesiją

Washington, DC, kur vyks ir balsavimas dėl „Mag-
nits ky Act”. Prašykite savo Kongreso na rio(ės):
„Please Co-sponsor HR 4405 – The Mag nitsky Act”
ir Senato riaus(ės): „Please Co-sponsor S 1039 The
Sergei Magnitsky Act.” Padarykite tai šiandien,
para gin kite ir kitus tai daryti!

Amerikos Kongreso rezoliucija – S 1039 ir HR
4405 – aiškiai pasakys pasaulio tarptautinei ben-
druomenei, kad Amerikoje žmogaus teisės ir tei -
singumas yra kertinės užsienio politikos nuos-
tatos. Nebūkite abejingi!

Angelė Nelsienė,
Baltic American Freedom League 

vykdomoji vicepirmininkė
(angelanelsas@bafl.com)

LIETUVOS SAUGUMO KLAUSIMU

Bronius Nainys įdomiame straips nyje-prane-
šime ,,Ar Molotov-Rib bent rop paktas gali pasikar-
toti?” (,,Draugas”, 2012 m. rugpjūčio 23 d.) la bai
gražiai išdėstė Lietuvai padarytą skriaudą ir
iškėlė gerą klausimą:  ar galima tikėtis, kad rusai
nepakartos savo juodų darbų? Autorius tik rai pui-
kiai apibūdino Lietuvos krašto apsaugos padėtį,
tik, deja, nepaminė jo, kad patys lietuviai ėmė
mažai rū pintis nacionalinio saugumo klausi mu.

Gerai prisimenu tarnybą Lietu vos Krašto
apsaugos ministerijoje tuo metu, kai visa Lietuva
šiuo klausimu rimtai rūpinosi ir stengėsi kuo grei -
čiau įstoti į NATO. Buvo aišku, kad ir užsienio lie-
tuviai šį tikslą rėmė, ku ris pagaliau buvo pasiek-
tas 2004 me tais. Žinoma, nema žai vyko agitavimo
prieš jos narystę NATO iš buvusių Mask vos tarnų,
bet jų nelabai kas klausė. 

Stodama į NATO Lietuva gerai suprato sąjun-

gos sąlygas, kurias įsiparei go jo vykdyti prieš ir po
įstojimo. Vie na iš tų sąlygų – tai reikalavimas, kad
kiekvienas NATO narys rūpintųsi sa vo krašto
apsauga ir šiam reikalui skirtų pakankamai dėme-
sio ir lėšų. Niekur neparašytas, bet gerai žinomas
reikalavimas yra krašto gynybai in vestuoti 2 proc.
šalies bendrojo vidaus pro  dukto (BVP).  Lie tuva
niekada šio reikalavimo neįvyk dė ir dabar nesuge-
ba nors pusės ši os sumos paskirti gynybai.  

Pereitais metais Lietuva skyrė 0,87 proc. BVP
(paskutinė vieta tarp NATO na rių), į kurį įeina da-
lykai, nieko bendro neturintys su krašto ap sauga.
Pati prezidentė Dalia Gry baus  kaitė mažai dėmesio
skiria kariuomenės finansavimo reikalams ir net
viešai yra pasakiusi, kad tie 2 proc. niekur nėra
įrašyti ir dėl jų ne reikia rūpintis.  

Turėdamas omenyje susidariusią pa dėtį, norė-
čiau Nainio paklausti, ar jis rimtai galvoja, kad
NATO nariai su tik tų turėti savo kariuomenę Lie-
tu vos teritorijoje ir būtų pasiruošę ją ginti? Labai
abejoju, ar kas nors iš NATO narių sutiktų aukoti
savo karius ir išteklius, žinant, kad pati Lietuva
nelabai rūpinasi savo gynyba.  Žino ma, visi su-
pranta, kad NATO 5-tas straipsnis reikalauja, kad
visi būtų pa siruošę vienas kitą ginti, bet tai ne reiš -
kia, kad narės iš anksto privalo turėti savo karines
pajėgas kaimyni nių valstybių teritorijose. 

Lietuva, kaip savo laiku Suomija, privalo būti
pasiruošusi nors laikinai atremti prie šą arba jo
puolimą padaryti labai skausmingą. Tada ir NATO
są jun gininkai prie kovos greitai prisi dė tų.  Beje,
sutarties 3-čias straipsnis to ir reikalauja.

Romas Kilikauskas, 
JAV aviacijos ats. plk.

Springfield, VA

LaIškaI 



Šeimininkės Reginos Green -
halgh pagerbimas jos garbingo 50-
me čio proga vyko rugpjūčio 26 d.,
sekmadie nį, Dievo Apvaizdos parapi-
jos kultūros centro salėje, South field,
MI.  Dalyvauti pagerbime iš arti ir iš
toli atvyko per 100 svečių. 

Sukaktuvininkė – visiems gerai
žino ma Dievo Apvaizdos parapijos
virtuvės šeimininkė, jau dešimtis
me tų įvairioms progoms ir sukak-
tims ruošianti maistą. Beveik kas
sekmadienį ji ruošia lietuvišką
maistą pardavimui, jos parduotuvėlė
vadinasi „Reginos virtuvė”. Reikalui
esant, Regina pa ruošia įvairius pa-
tiekalus Šv. Antano parapijai, Det-
roit, MI bei privačio mis progomis.  

Ypatingą 50-ties metų jubiliejų
suruošė pati Regina, padedama savo
šeimos. Salė buvo šventiškai ir gra-
žiai išpuošta. Ant stalų patiestos bal-
tos staltiesės, ant kurių puikavosi va-
zos su saulėgrąžų ir baltų lelijų žie -
dais. Prie vaišių stalo pastatytas di -
džiulis vazonas su geltonų ir oranži -
nių rožių ir kardelių žiedais. Stalo
viduryje – gausybė pačios Reginos
pagamintų šaltų pa tiekalų su silke,
lašiša, paukštiena. Bu  vo ir gardžių
salotų. O ant saldu my nų stalo – tor-
tai, pyragai, pyragai čiai, šakočiai!
Buvo ir gausus gaivi nančių gėrimų
bufetas.

Jubiliatės pusbrolis Valdas Pies -
tys pasveikino visus atvykusius pa -
gerbti ir atšvęsti jo pusseserės Re -
ginos garbingo 50-ojo gim tadienio.
Piestys sakė, kad jo pusseserė siekė
žvaigž dės ir pasiekė savo jubiliejinį
gimtadienį. Jis pakvietė visus pakel-
ti šam pano taures ir Reginos garbei
su giedoti „Ilgiausių metų” bei „Hap-
py Birthday”. Po to vyko asmeniniai
svei kinimai ir linkėjimai. Miela Re -
gina buvo apdovanota daugybe rožių,
orchidėjų bei kiyų gėlių puokštė mis.
Jai įteikta gausių dovanų.  

Savo ruožtu Regina padėkojo vi -
siems už gražius lin kėjimus, gėles,
dovanas, pasidžiau gė, kad jos gimta-
dienį susirinko toks gausus būrys
draugų.

Šios gražios šventės metu muzi -
kavo Reginos sutuoktinio Frank
Greenhalgh pakviestas instrumenti-
nis ansamblis. Nuotaika buvo pakili,
visi džiaugėsi ir linksminosi.    

Puotos dalyviai dar kartą linki
šauniajai Reginai daug sveikų, dar-
bingų, laimingų ir energingų me tų, o
taip pat sėkmės kuriant valgių recep-
tus ir šeimininkaujant lietuviškose
parapijose!

4 2012�RUGSėjO�4/6,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENIS DRAUGAS

TeLkInIaI

Hartford,�CT

Rugpjūčio 19 d. JAV LB Hartford
apylinkės viceprezidentas Viktoras
Kogelis giminių ir draugų būryje
šventė savo 85-ąjį gimtadienį. Vik to -
ras gimė 1927 m. Raseinuose. Į Ame -
riką, į Waterbury, atvyko 1951 m., kur
iki šiol gyvena. Yra buvęs Water bury

LB apylinkės narys, dabar – Hartford
apylinkės vicepirmininkas. Linkime
Viktorui dar daug sveikų ir džiaugs-
mingų metų.

Danutės Grajauskienės 
informacija

85-asis V. Kogelio jubiliejus

Southfield,�MI

Pagerbta Dievo Apvaizdos
parapijos darbščioji bitelė

Iš k.: Jonas ir Marytė Kaspučiai, Kris tina Šerkšnienė, Viktoras Kogelis ir Betty Ann
Liudžius.

Celebrate the 

Past – Present & Future 

of St. Adrian Parish 
Homecoming & Reunion 
“All Years” 1928 – 2012 

          Bring your Family & Friends 

Meet new Friends – Visit with old Parishioners 

                 St. Adrian Parish 

              Saturday – September 8, 2012 

               Noon - 6 p.m. 

               4 p.m. Special Liturgy for 

                       Living & Deceased family 

              FREE Private Parking on site 
                7000 S. Washtenaw Ave. 

              Chicago IL 60629 

          773-434-3223 

WALK DOWN MEMORY LANE 

Parish Tour of Church, Schools, Convent, Rectory 
See our remodeled Campus & Beautiful Outdoor Statues – View vintage photos 

REMEMBER 
• Fr. Leo McNamara our famous founding Pastor 

• St. Maximina & The Statue of the Scourged Christ 

CELEBRATE the appointment of Fr. Tom Mescall 

as the 6th Pastor of St. Adrian’s Church! 

*Live  
Entertainment 

 

*Refreshments 

 

*MUSIC  

 

*Children’s 
Games 

 
* RAFFLE 

Celebrate the 

Past – Present & Future 

of St. Adrian Parish 
Homecoming & Reunion 
“All Years” 1928 – 2012 

          Bring your Family & Friends 

Meet new Friends – Visit with old Parishioners 

                 St. Adrian Parish 

              Saturday – September 8, 2012 

               Noon - 6 p.m. 

               4 p.m. Special Liturgy for 

                       Living & Deceased family 

              FREE Private Parking on site 
                7000 S. Washtenaw Ave. 

              Chicago IL 60629 

          773-434-3223 

WALK DOWN MEMORY LANE 

Parish Tour of Church, Schools, Convent, Rectory 
See our remodeled Campus & Beautiful Outdoor Statues – View vintage photos 

REMEMBER 
• Fr. Leo McNamara our famous founding Pastor 

• St. Maximina & The Statue of the Scourged Christ 

CELEBRATE the appointment of Fr. Tom Mescall 

as the 6th Pastor of St. Adrian’s Church! 

*Live  
Entertainment 

 

*Refreshments 

 

*MUSIC  

 

*Children’s 
Games 

 
* RAFFLE 

Švęskime 
Šv. Andriejaus parapijos
(St. Adrian Parish)

praeitį, dabartį ir ateitį –
visų kartų susitikimą
(nuo 1928 iki 2012 metų)

Atvykite su šeima ir draugais
Susitikite naujus draugus, aplankykite senus parapijiečius

Šv. Andriejaus parapija
Šeštadienį, rugsėjo 8 d.,

nuo 12 val. popietės iki 6 val. vakaro

4 val. p. p. – Speciali Liturgija 
už gyvas ir mirusias šeimas

Nemokamas�automobilių�statymas�šalia
7000�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL�60629

tel.�773-434-3223

* Pramogos
* Vaišės
* Muzika
* Žaidimai

vaikams
* Loterija

PRAEIkITE PRISImInImų TAku: apsilankykite
bažnyčioje, mokyklose, vienuolyne ir klebonijoje

ATmInkITE t. Leo McNamara, mūsų parapijos
įkūrėją; St. Maximina ir Kristaus skulptūrą

ŠvęSkITE t. Tom Mescall paskyrimą šeštuoju 
Šv. Andriejaus bažnyčios klebonu

„Lietuvos vyčiai” organizacijos rengiamas Šiluvos Mergelės
Marijos pokylis įvyks 2012 m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, 

,,Oak Lawn Hilton” viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak Lawn, IL. 
Pradžia – 1 val. p. p. veiks baras atsigaivinimui. 

Pokylis – 2 val. p. p.  
Bilietai – 50 dol. asmeniui. Dėl bilietų malonėkite skambinti

Georgiean nai Macke tel. 630-416-0658. 
Organi zacijos 100 metų sukakties proga pokylio metu vyks            

Vidurio Amerikos ,,Lietuvos vyčių” skyriaus loterija siekiant surinkti lėšų 
Šiluvos Mergelės paminklo Šv. Kazimiero kapinėse sukūrimui. sk.047874

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Liūda Rugienienė, dainininkė Kristina
Petrauskaitė ir LR garbės konsulas Detroit
Algis Zaparackas.

Iš kairės: Valentina Raučkienė, jubiliatė
Regina Greenhalgh ir Jani na Udrienė.

Giminės: Aldona Valivonienė, Da na Piestienė, jubiliatė Regina Green halgh, Arvy Vali-
vonis, Dan guolė Jurgutienė ir Valdas Piestys.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

sk.047872
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Buenos Aires provincijos Lietuvių Bendruomenės karalienės rinkimai.

Berisso,�ARGENTINA

Lietuvių savišalpos ir kultūros
drau gija „Nemunas”, įkurta 1909 m.,
šiais metais paminėjusi savo 103-ųjų
metinių jubiliejaus sukaktį, yra se -
niausia lietuvių organizacija Pietų
Ame rikoje ir pirmauja tarp kitų tau -
tų organizacijų Berisso mieste. 

Jubiliejaus šventėje Berisso
mieste, į kurią susirinko daugiau nei
200 žmonių, Buenos Aires provinci-
jos lietuvių bendruomenė išrinko
savo karalienę, kuri atstovaus visai
bendruomenei „imigrantų” mugėje
ir šventėje.

Ilgiausių metų

Prieš sveikinimus ir vakarienę
buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos
vėliavos, sugiedoti Argentinos bei
Lie tuvos himnai.

Žodį taręs Berisso miesto savi-
valdybės sek retorius Guillermo Di
Giáco mo maloniai visus pasveikino,
palinkėjo sėkmės ir darbingo jubilie-
jaus. Taip pat kalbėjo Susivienijimo
lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos
atstovas Arnaldo Vezbickas, Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybos narys, lietuviškos ra -
dijo valandėlės „Ecos de Lituania”
vedėjas Juan Ignacio Fourment Kal -
velis, Lietuvių katalikų kultūros ir
savišalpos draugijos „Mindaugas”
val dybos pirmininkas Raúl Petronis,
Buenos Aires provincijos Lietuvių
Bendruomenės karalienė Karen Bal -
chunas (Balčiūnaitė) ir vaikų kara -
lienė Zoe Grilauskas (Grilauskaitė).
Šventėje dalyvavo Berisso miesto

darbuotojų sindikato generalinis
direktorius Alfredo Dulkė.

Lietuvių draugija „Nemunas”
su laukė sveikinimų iš Lietuvos Res-
pub likos Seimo pirmininkės Irenos
De gutienės, LR Užsie nio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lie tuvių departa-
mento direktoriaus Ar vydo Dauno-
ravičiaus, Lietuvos vys ku  pų konfe-
rencijos delegato užsienio lietuvių
sielovados reikalams, PLB valdybos
Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos
reikalų komisijų pirminin ko prelato
Edmundo Putrimo.

Šventės akimirkos

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių
grupė „Skaidra”, kuriai vadovauja
Ro mina Fourment Kalvelis (Kalve -
lytė) ir Alejandra Pumar Žebrauskas
(Žebrauskaitė). Grupė įkurta 1971
me tais, o joje šoka daugiau nei 20 vai -
kų nuo 2 iki 12 metų. Vaikai pasirodė
su džiaugsmu ir entuziazmu. Po to
vaikai dainavo lietuviškas dainas.
Šiai veiklai vadovauja Denise Bra -
ziū nas (Braziūnaitė) kartu su Male-
na Tanevich Braziūnaite ir Nadia Ge -
dzevičiūs (Gedzevičiūte).

Pasirodymų pabaigoje buvo iš -
rinkta lietuvių vaikų bendruomenės
karalienė, kuria tapo Lourdes Con -
trera Chizas Guntūlis (Čižaitė).

Vėliau koncertavusi jaunųjų šo -
kių grupė „Nemunas” šoko naujus
šo kius. „Nemunas” yra šokęs visoje
Argentinoje, taip pat Kanadoje 2000
metais per Šiaurės Amerikos Lietu -
vių tautinių šokių šventę. Ansamb -
liui vadovauja Analia Dulkė ir Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, padeda
Ana Luján Gedzevičius (Gedzevi čiū -
tė). Žiūrovai sveikino šokėjus už
gražius tautinius šokius.

Po koncerto ir pasisakymų susi -
rinkusiems sveikinimo žodį tarė
„Nemuno” draugijos pirmininkas
Este ban Dulke. Gimtadienis baigėsi
visiems visiems sustojus ir sudai-
navus „Ilgiausių metų”.

Nauja Lietuvių Bendruomenės
karalienė

Ta pačia proga Argenti nos lietu-
vių telkinys išsirinko savo karalienę.
Ja tapo Agustina Lilia Ka valiūnas
(Kavaliūnaitė), kuri atstovaus Lietu-
vių Bendruomenei „Imig ran  tų šven-
tėje” (Fiesta Provin cial del Inmig-
rante), kurioje galima išvysti 20 tau-
tų. Berisso yra Buenos Aires provin-
cijos imigrantų sostinė, čia kasmet
rugsėjį švenčiamoje „Imigrantų
šventėje” mieste gyvenančios tautos
pristato savo kultūrą.

Lietuvių draugija „Nemu nas” paminėjo 103-iąją su kaktį

PASAULIO PREMJERA 2012.09.09. 

GiesmynasPAL. JURGIO MATULAI!IO MISIJOS

Vaikų šokių grupė ,,Skaidra”.

,,Ilgiausių metų”.

Šv. Mišios

Prieš šventę Berisso miesto baž -
nyčioje María Auxiliadora vyko šv.
Mišios. Mišiose dalyvavo „Nemuno”

draugijos ir Lietuvių Bendruomenės
nariai bei bičiuliai.

Lietuvių savišalpos ir
kultūros draugijos „Nemunas”

info

Vaikų bendruomenės karalienė (d.) su
Buenos Aires provincijos Lietuvių Bend-
ruomenės  karaliene.
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Čikagos tunto „Lituanica” jūrų skautų veiklos planai

„Aušros vartų/Kernavės” tuntas kviečia

visas lietuvaites nuo 4 metukų užsirašyti į lie tu  vių skautišką veiklą. Registra cija vyks
penktadienį, rugsėjo 7 d., Pa saulio lietuvių centre (Lemont, IL) nuo 6 val. v. iki 8 val. v. ir
šeštadie nį, rugsėjo 8 d., Pasaulio lietuvių centre, Jaunimo centre (Čikaga) ir „Rū tos” li-
tuanistinėje mokykloje (Naper ville, IL) nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. 

Negalite atvykti į registraciją? Ap lan kykite tunto svetainę: www.avk-tuntas.org arba
skambinkite tunto tuntininkei Aušrai Jasaitytei Petry tel. 708-349-8432 arba rašykite
el. paštu: ausra67@sbcglobal.net

jo kursus, kurie suteikia laivo vai-
ruotojo leidimą (vienas vadovas ruo-
šiasi tapti tų kursų instruktoriumi).
„Sail Rakas” tikslas – kitais metais
bur laiviais nuplaukti į Rako stovyk-
lą. Tam reikia didelio pasiruošimo ir
ne mažai praktikos. Išbandymui nu-
ma to ma burlaivių savaitgalių iškyla
į New Buffalo uostą (tai artimiau-
sias uostas prie Union Pier vasar-
vietės).

Visi jūrų skautai laivininkystės
sezonui pasibaigus prisidės prie
„lightining” klasės jolinio burlaivio
remonto darbų. Tai 7 metrų laivas,

kuriame telpa 3–6 jaunuoliai.
Sekmadienį, rugsėjo 9 dieną, 1

val. p. p. vyks buriavimo sueiga bur -
laiviais „Baltija” ir „Audra”, kartu
su BSA jūrų skautų „Scuba Dog”
laivu, Burn ham uoste (16 Street &
Lake Shore Drive). BSA jūrų skautai
specializuojasi nardyme (angl. scu-
ba). Vė liau šiais metais BSA jūrų
skautai mūsų prityrusius jūrų skau-
tus mo kys nardymo ir padės jiems
gauti nardytojo specialybę.

Buriavimo sueigos tęsis šeštadie -
nį, rugsėjo 15 d., 2 val. p. p. ir visą
rug sėjo mėnesį, jei orai leis.

Spalio 6–7 d. prityrę jūrų skautai
kartu su kitais prityrusiais skautais
ir skautėmis dalyvaus „Paslapčių
ieškonėje” Detroit mieste. Informa-
cija apie registraciją jau išsiųsta į
namus, ji baigiasi rugsėjo 10 d.

Lapkričio mėnesį prityrę jūrų
skautai, su kitais prityrusiais skau-
tais, dalyvaus ,,Rudens Rako” iškylo-
je. Rudens bei žiemos metu jūrų jau-
niai lankys plaukimo kursus, o pri-
tyrę jūrų skautai – skęstančio gelbė-
tojo, nardymo ir laivo vairuotojo kur-
sus.

Gruodžio mėnesio pirmą savait-
galį visi jūrų skautai, drauge  su BSA
jūrų ir prityrusiais skautais, ir „Girl
Scouts USA” marių skau tėmis daly-

vaus JAV Pakrančių apsaugos
„Christ mas Ship” talkoje bei ren gi -
niuose. Jūrų skautai padės krauti lai -
vą su dovanomis nepasiturintiems
vaikams, kurias Kalėdų senelis pris-
tatys vaikams į namus.

Sausio mėnesį visi jūrų skautai
dalyvaus metiniame Klaipėdos die -
nos minėjime ir vyks į Čikagos laivų
parodą. Sausio arba vasario mėnesį
jūrų skautai, ko gero, važiuos į slidi -
nėjimo iškylą Wisconsin. 

Kovo mėnesį visi jūrų skautai
da lyvaus Kaziuko mugėje. 

Balandžio mėnesį prityrę jūrų

skautai dalyvaus ,,Pavasario Rakas”
ir BSA jūrų ir prityrusių skautų
„Ledlaužio” iškylose. Jūrų skautai
tęs ka nojininko specialybę, o prityrę
jūrų skautai pradės mokytis motor-
laivio valdytojo specialybės.

Gegužės mėnesį baigsis skautų
veiklos metai, bet kone kas savaitgalį
prasidės visų jūrų skautų buriavimo
sueigos Michigan ežere. Prityrę jūrų
skautai taip pat dalyvaus BSA jūrų ir
prityrusių skautų „Susitikimo” išky-
loje.

Pavasarį prityrę jūrų skautai
pla nuos savo pagrindines vasaros
iškylas. Vasaros pradžioje jie išmė-
gins sa vo jėgas ir gabumus savait-
galio iškyloje burlaiviais plaukdami
į Union Pier (New Buffalo uostą). Ta-
da pagal įgytą patirtį užbaigs planus
ir liepos mėnesį plauks į Rako sto-
vyklą („Sail Rakas” iškyla), kur apsi-
lankys pas bebrus, vilkus, paukštytes
ir udrytes.

Kitų metų rugsėjo mėnesį visi jū -
rų skautai, kartu su Toronto lie tu -
viais ir Lietuvos jūrų skautais, daly-
vaus jubiliejinėje stovykloje.

Jūreivių malda: ,,Už gerus vėjus,
už vėją burėse, už ramias jūras, už
sau gius uostus ir draugystę mūsų
kelionėse dėkojame, Tau Viešpatie.
Amen.”

„Lituanicos” tunte veikia įvai-
rūs jūrų skautų vienetai. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, veikian-
tys bebrai (jau nes nieji skautai) pri-
klauso „Nemuno” laivui, jūrų jau-
niai (skautai) – „Ša rūno” laivui, o jū-
rų skautai (prityrę skautai) – „Klai-
pėdos” laivui. Jiems vadovauja j.b.
j.ps. Viktoras Garbon kus, Jr. ir Tom
Davies. Ieškoma papildomų vadovų.
Praėjusiais metais šiems laivams
priklausė 20 skautų. 

Čikagos Jaunimo centre bebrai,
jūrų jauniai ir jūrų skautai priklauso
miš riai „Perkūno” draugovei, kuriai
va dovauja draugininkas j.b. s.v. ps.
Edis Brooks su pavaduotojais j.b. s.v.
s. Albertu Kereliu, s.v. ps. Audriumi
Alek siūnu, s.v. v.sl. Dariumi Aleksiū -
nu ir j.b. s.v. v.sl. Viliumi Dundzila.
Sueigos vyksta šeštadieniais po šeš-
tadie ninės mokyklos pamokų, apy-
tik riai nuo 1 iki 3 val. p. p. Praėju-
siais metais šiai draugovei priklausė
35 skautai. 

Prez. Antano Smeto nos jūrų bu-
džių įgulai vadovauja j. b. j. vs. Vik-
toras Garbonkus, Sr. Sueigos vyksta

pirmą mėnesio sekmadienį Jaunimo
centre. Metinė registracija vyks šeš-
ta dienį, rugsėjo 8 dieną, šeštadie-
ninių lituanistinių mokyklų metu.

Bebrai tęs savo programą, siek-
da mi gauti patyrimo laipsnius bei
atitinkamas jaunesniųjų skautų spe-
cialybes. Jūrų jauniai sieks II patyri-
mo laipsnio su jūrinės navigacijos
principais, mokysis plaukimo bei
pirmosios pagalbos specialybėms,
ban dys užbaigti kanojininko spe-
cialybę. Visi statys įvairių laivų mo-
delius.

Jūrų skautai užsibrėžė keturis

siekius: gauti jūrininkystės ženklą,
nardymo specialybę, II patyrimo
laipsnį kartu su „BSA Ordinary”
laips niu ir „Sail Rakas”. Jūrininkys-
tės ženklas paruošia prityrusius jūrų
skautus tapti jūrų skautų patyrimų
laipsnių bei specialybių instrukto -
riais. Jiems reikia įsigyti 6 specia ly-
bes (pusę jau baigė) bei atlikti skau-
tiško mokymo praktiką. Patyrimo
laips nis pritaiko mažųjų (dvivie -
čių/tri viečių, 2–3 metrų ilgio) jolinių
burlaivių valdymų principus dide -
liems kyliniams burlaiviams (7 met -
rų ilgio daugiaviečiai burlaiviai).
Rei kia baigti vietinius laivo valdyto-

Kun. j. b. VILIUS DUNDZILA

Čikagos tunto ,,Lituanica” jūrų skautų vasara.

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

skaUTyBĖs keLIas

Pasaulio lietuvių centre

šeštadieniais 1–3 val. p. p.

j. b. j. ps. Viktoras Garbonkus

773-968-4246

vgarbonkus@ameritech.net

Jaunimo centre

šeštadieniais 1–3 val. p. p.

j. b. ps. Edis Brooks

312-576-0132

eddiebrooks@gmail.com



Labas! Seniai ,,Drauge” rašiau
todėl, kad vi  są vasarą pralei-
dau Prancūzijoje. Ten aš labai

daug nuveikiau, daug ką pamačiau ir
daug ko paragavau (nors prancū-
ziškas maistas ir labai skanus, lietu-
viškas vis tiek ge resnis). Todėl
norėčiau pasidalinti su Jumis savo
kelionės įspūdžiais. 

Straipsnį padalinau į tris dalis:
,,Pro grama”, ,,Šeima” ir ,,Ekskursi -
jos”. Ma nau, kad sužinoti apie prog-
ra mą yra gana svarbu, kaip ir apie
šeimą, mat šešias savaites gyvenau
pran cū zų šeimoje, ir išvykas, nes jų
metu aplankiau daug gražių ir naujų
vietų. Gero skaitymo!

Programa

Programa vadinasi ,,Indiana
Uni versity Honors Program for Fo-
reign Languages” (IUHPFL). Kiek-
vieną ru denį mokiniai, besimokan-
tys pran cū zų, ispanų ir vokiečių kal-
bas, gali lai kyti IUHPFL rašymo
egzaminą, kad ga lėtų patekti į pačią
programą. Aš laikiau egzaminą savo
mokykloje su dar šešiais mokiniais.
Pirmą kar tą egzaminas buvo sunko-
kas, nes buvo nemažai dalykų, kurių
dar nebuvome išmokę.  Laukiau apie
tris savaites, kol atsiuntė rezultatus –
eg za miną išlaikiau. Po to reikėjo
užpil dy ti daug formų (tėvų sutikimas
dalyvauti programoje, jų san trau ka
apie mane, mūsų pageidavimai, ko-
kioje šeimoje galėčiau gyventi ir t.
t.). Paskui vyko ,,orientacijos die na”,
kur  mus supažindino su programa ir
su miesteliu Prancūzijoje, kuriame
gyvensime. Man parinko St. Brieuc
miestą.

Paprastai programos dalyviai
ke liauja į tris miestus Prancūzijoje,
pen kis miestus Ispanijoje, vieną
mies  tą Vokietijoje ir į vieną miestą
Meksikoje. Orientacijoje susipaži-
nau su studentais, kurie, kaip ir aš,
keliaus į St. Brieuc miestą. Mes visą
popie tę kalbėjome prancūziškai, žai-
dėme grupinius žaidimus (,,team
building”). Mums davė knygas, kurių
prireiks per pačią kelionę/programą,
keletą bukletų, kuriuose ga lėjome
rasti daug svarbios informa cijos.

Tuo pačiu tėvams buvo pasakoja-
ma apie kelionės planus, finansus ir
kt. Jų laukė sunkiausia užduotis – iš -
leisti savo vaiką ilgai kelionei į sve-
timą šalį tikriausiai nėra lengva.

Po orientacijos, bet dar prieš ke -
lio nę interneto socialiniame tinkle
,,Facebook” buvo sukurtas puslapis,
kur susirašinėjau su draugais, kalbė-
jau apie kelionę (pvz., ko negalima
turėti kelionės metu, ką verta pasi-
im ti, kokiose šeimose gyvensime ir
pan.). 

Artėjo išvykimo diena. Man rei-
kė jo susikrauti lagaminą, kuprinę,
pasiruošti mo rališkai. Sudėjau visus
rū bus, dovanas šeimai, kursų kny-
gas, batus ir galų gale – savo ,,beret”.
Buvo liūdna palikti savo šeimą sep-
tynioms savaitėms, nes mama su
broliu anks čiau išvyko į Lietuvą. 

Pagaliau atėjo išvykimo diena.
Tėtis nuvežė mane į Či  kagos O’Hare
oro uostą. Ten susiti kau grupės drau-
gus ir gana greitai iš vykome į
Prancūziją. Skrydžio me tu galvojau,
kaip bus Pran cū zijoje, ar mane pa-
mėgs nauja šeima, ar ne bū siu išmes-
tas iš programos, paga liau, ar pro-
grama bus gerai išnaudota. 

Atvykome į Charles de Gaulle

oro uostą, paėmėme savo la ga minus
ir įlipome į autobusą. Tik nu sileidus
lėktuvui Prancūzijos žemėje, mums
buvo uždrausta kalbėti angliš kai ar
bet kokia kita kalba. Čia tu rėsime
kalbėti tik prancūziškai tol, kol grį-
šime atgal į JAV. Tai viena iš pagrin-
dinių programos taisyklių – juk tam
ir skridome į Prancūziją, kad geriau
pramoktume prancūzų kalbos. 

Kelionė nuo Paryžiaus iki St.
Brieuc truko apie septynias valan-
das. Kai atvykome į miestą, ten mūsų
laukė šeimos. Vienas po ki to studen-
tai išvažiavo į jų namus. Aš atsiradau
vienoje iš jų. Atrodė, kad ma no
būsimieji ,,tėveliai” yra drau giški ir
malonūs. Įtampa kiek nuslūgo. Tu-
rėjome porą dienų poilsio ir laiko su-
sipažinti su šeimomis. Tada prasi-
dėjo mo kykla.

Mokyklai prasidėjus, mums
reikėjo laikyti tą patį egzaminą, kurį
lai kėme praeitą rudenį. Įvertinę re -
zultatus, mus išskirstė į skirtingas
grupes pagal kalbos mokėjimo lygį.
Iš pradžių buvau vidurinėje grupėje,
bet po to mane perkėlė į aukščiausią
grupę, nes man gramatika buvo per
lengva (praktiškai visus da lykus, ku-
rių mo kėmės programoje, buvau
išmokęs mokykloje). Aukščiau sio je
grupėje buvo truputį sunkiau, bet
man labai patiko, nes visi turėjo
daugmaž tas pačias žinias (viena stu-
dentė labai gerai kalbėjo, nes penke -
rius metus lankė prancūzų kalbos
kursus ir su šeima kalba prancūziš-
kai). 

Rytais atsikeldavau apie 7:40
valandą, kad galėčiau suspėti į auto-
busą, ku ris mane nuveždavo į miesto
centrą (gyvenau mažame miestelyje
apie 15 mylių nuo St. Brieuc). Mo-
kykla vykdavo bendruomenės centre.
Kla sės prasidėdavo apie 9:25 valandą.
Pradžioje su sirinkdavome į salę iš-
klausyti prane šimų. Po to eidavome į
skirtingus kam barius (klases) dirbti
mažesnėse grupėse. Ten diskutavo-
me, kokios kelionės mūsų laukia, kal-
bėjome apie problemas su šei ma ar
dėl būsimos kelionės (mūsų grupei
jokių problemų dėl to nebuvo, aš ma -
nau todėl, kad grupės nariai buvo už -
daresni žmonės). Po to vyko klasės –
dvi prieš ir dvi po pietų. Klasėse mo -
kėmės  kultūros, lingvistikos, grama -
tikos ir komunikacijos. Mano mėgs -
tamiausia klasė buvo gramatika ir
komunikacija, nes labai pa ti ko mo-
kytojas ir temos, kuriomis kal bėda-
vome. Tie mokytojai, apie ku riuos
rašau, yra magistro laipsnio Indiana
University siekiantys studentai. Ši
programa yra jiems kaip vasaros
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Lietuviuko kelionė į Prancūziją
GYTIS KRIAUČIŪNAS darbas. 

Pietus valgėme centro valgyklo-
je. Buvo labai skanus prancūziškas
maistas. Po pietų vykdavo paskuti-
nės dvi klasės, o po klasių – repetici-
ja ,,šeimos vakarėliui”, arba, kitaip
sakant, baliui šeimoms kaip padėka
už mū sų priėmimą. Esu vaidinęs
teatre, ir mūsų vaidinimas buvo gana
įdomus. Mes patys turėjome sukurti
trumpus vaidinimus. Mūsų grupė su -
galvojo sukurti vaidinimą, ką žmo -
gus galėtų veikti St. Brieuc miestely-
je. Visiems, šeimoms ir studentams,
la bai patiko. 

Taip ir praėjo šešios savaitės, per
kurias daug ko išmokau. Kartais
buvo sun ku, bet  beveik visada labai
smagu. Bu vo labai liūdna tą dieną,
kada mums reikėjo išvažiuoti, neno-
rėjau iš važiuoti, nenorėjau palikti
savo prancūzišką šeimą. Atsisveiki-
nant praktiškai visi verkė (tik ne
vyrai). 

Iš važiavome atgal į Paryžių. Ten
apvaikščiojome miestą. Kai grįžau į
tikrus savo namus, buvo labai smagu
vėl su šeima susitikti, bet tuo pačiu
keista ir liūdna, nes buvo sunku pa ti -
kėti, kad programa jau baigėsi. 

Aps kritai man labai patiko pro-
grama. Ateityje galėsiu panaudoti
visą savo prancūzišką pa tirtį ir kitus
dalykus, kurių išmo kau, bet svar-
biausia – tai ryšys, kuris užsimezgė
tarp ma nęs, naujų draugų, šeimos ir
Pran cū zijos.

Prancūzų šeima

Mano šeimoje buvo brolis – 17
me tų Alex, tėvas Gerard ir mama Isa -

belle. Sužinojau, kad se nais laikais
Isabelle mama tu rėjo studentų iš šios
programos. Gerard anksčiau dirbo
staliumi, dabar dirba su neįgaliai-
siais. Alex mokosi mokykloje, šiuo
metu atlieka  praktiką – mokosi sta-
liaus darbų. Isabelle per savaitę sau-
go tris vaikus, nes jų tėvai turi dirbti
ir negali palikti vaikų (jų amžius
apie 4–5 metai, yra vienas mažylis). 

Tėvas ir brolis mėgs ta nardyti ir
gaudyti krabus ir žuvį. Mama daug
dirba, todėl kai vy rai kažką daro, ji
ilsisi. Savaitgaliais aš ir šeima pa-
prastai kur nors nu važiuodavome:

kartais į pliažą, kartais į kurortinį
miestą, kartais kažką naujo pamatyti
(pvz., duonos festiva lis). Man la bai
patiko Erquy miestelis; ten buvo
didelių išparda vimų, o ir paplūdimys
labai gražus. Kartais savaitgaliais aš
ir Gerard pavažiuodavome dviračiu,
o su Alex žaidžiau ,,petanque” (angl.
,,bo cce ball”). Būdavo sunku prieš jį
žaisti, bet kartais ir aš laimėdavau.
Man mano šeima labai patiko, nors
ne daug kalbėdavo, buvo labai šilta ir
at vira.

Išvykos

Kaip galima praleisti šešias sa -
vaites Prancūzijoje nenuvažiavus į
nuostabias vietas? Gerai, kad man
taip nenutiko. Man labai patinka vi -
duramžiai, todėl ypatingą įspūdį
paliko visos pilys ir seni miesteliai.

Pirmą savaitę važiavome į Fort
la Latte ir Cape Frahel. Fort la Latte
yra labai sena pilis, kurią anglai
bandė daug kartų užkariauti, o Cape
Frahel yra labai didelis ir senas švy-
turys. Antrą savaitę važiavome į Nor -
mandy. Tai buvo viena iš mano mėgs -
ta miausių kelionių šią vasarą. Pirma
nuvažiavome į Mont St. Michel (pi -
lis/vienuolynas ant kalno/salos). Po
to vykome į Normandy paplūdimius
(Omaha Beach), kur 1944 m. ame -
rikiečiai laivais atvyko kariauti
prieš vokiečius/nacius. Ten buvo įdo-
mus muziejus ir didelės amerikiečių
kapinės (man priminė Arlington ka-
pines). Tą vakarą nakvojome jauni-
mo viešbutyje. 

Kitą rytą nuvažiavome į vieną iš
didžiausių vokiečių (kareivių) kapų
pasaulyje. Jos truputį panašios į
Oma ha Beach kapines, bet didelis
skirtumas buvo tai, kad viename ka -
pe buvo laidojama po du kareivius.
Ten taip pat buvo kryžių grupės (pen -
kių), o kapinių centre – didelis
kalnas su dideliu kryžiumi. 

Nukelta į 9 psl.

Kaip galima praleisti šešias sa vaites Prancūzijoje nenuvažiavus į nuostabias vietas? 

Man labai patiko programa. Joje svarbiausia – ryšys, kuris užsimezgė tarp ma nęs,
naujų draugų, šeimos ir Pran cū zijos.             Gyčio Kriaučiūno asm. albumo nuotr.
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Maironio metams – nauji leidiniai
Šie metai, minint Maironio 150-ąją gimimo

sukaktį, paskelbti Mairo nio metais. Ilgą
laiką lietuviai ste bė josi, kodėl niekur neįma-

noma rasti populiariojo dainiaus knygų, tačiau jau
dabar jų galima ieškoti knygy nuose. Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla siūlo dvi knygas –
Maironio lyrikos knygą „Graži tu mano” ir
Al donos Ruseckaitės biografinį roma ną apie
Maironį „Šešėlis JMM. Mai ronio gyvenimo
meniniai biogra finiai etiudai”.

Maironis „Graži tu mano”

Maironis (tikr. Jonas Mačiulis, 1862–
1932), iškiliausias XIX a. pa baigos – XX a.
pradžios lietuvių poe tas, neblėstančio popu-
liarumo dai nius, neišsitenka vien litera-
tūros rė muose. Kartu jis yra pirmojo Lie -
tuvos atgimimo ženklas, įaugęs į žmo nių
sąmonę. Neatsitiktinai kny goje „Graži tu
mano” pasirinkta spausdinti tuos kūrinius,
kuriuos skaitytojai vienareikšmiškai tapa -
tina su Maironiu – tai paskiausioji „Pava-
sario balsų” versija ir žymioji poema „Jaunoji
Lietuva”. Šią „Pa va sario balsų” versiją 1927 m. su -
darė pats Maironis, ir ji laikoma iš sa miausia auto-
riui prižiūrint išleis ta versija. Nuo pirmojo rinki-
nio lei dimo 1895 m. iki penktojo 1927 m. eilėraščių
skaičius išaugo nuo 45 iki 131. Knygoje „Graži tu
mano” – visi šie eilėraščiai ir būtent tokia tvarka,
kokia sudėjo pats poetas. Knyga iš leista serijoje
„Lietuvių literatūros lo bynas. XX amžius”.

Maironis „Pavasario balsai”

Minėdamas Maironio 150-ąsias gi mimo meti-
nes, Lietuvių litera tū ros ir tautosakos institutas
išleido 28-ąjį „Pavasario balsų” leidimą (Įvado
autorius Manfredas Žvirgždas).

Maironio „Pavasario balsai” – lie tuvių poezi-
jos viršukalnė, nuo ku rios atsiveria įspūdingos
platumos. Jo poezijoje žmogus, išėjęs iš am žiais
globojusios tėviškės erdvės, at siveria gerokai išsi-
plėtusiam pa sau liui ir nebijo nerti į stichijų sū -

kurį, pamaldžiai apmąsto savosios bū ties laikinu-
mą ir kalbasi su pavargusia, nusivylimų iškankin-
ta širdimi.

Maironiškasis pavasaris – amžinai pasikarto-
jantis, alsuojantis jaunatvišku maksimalizmu ir

gyveni miš  kos patirties
branda, perskaitomas
kaskart vis kitaip, suda-
rantis vieną tvirčiausių
lietuvių literatūros at-
ramų ir kartu stebinan-
tis išraiškos lengvu-
mu, įspūdžio perda-
vimu, emocijos ir in-
telekto derme.

Šį „Gyvosios poezi-
jos” serijos leidinį papil-
do kompaktinė plokš te -

lė, kurioje pateikta
Maironio eilė raš -
čių, skaitomų And-
riaus Bialo bžes kio,
taip pat ištraukų iš
Maironio skai ty -
mų, vykusių 2012 m. gegužės 7 d. Lie tuvių lite-
ratūros ir tautosakos institute.

Taigi galime ne tik įsiskaityti į „Pavasario bal-
sus”, bet ir juos tie sio gine prasme išgirsti.

Aldona Ruseckaitė „Šešėlis JMM. Maironio
gyvenimo meniniai biografiniai etiudai”

Nors Maironio kūryba lietu viams puikiai pa-
žįstama, ir dažnai net nebežinome, ar tai Maironio,
ar liaudies kūrybos tekstai (tiek jie „įau gę” į krau-
ją), apie patį kūrėją pla  čiajai visuomenei žinoma
labai ma žai. Ar žinojome, kad Maironis buvo ne tik
puikus poetas ir kunigas, bet ir aistringas sodinin-
kas, ūkiškas ir išradingas Seminarijos rektorius,

gabus matematikas ir inžinierius, santūrus ir
uždaras žmogus, tačiau mė gęs pobūvius ir linksmą
kom pa niją, daugybę savo eilėraščių pa sky ręs ir de-
dikavęs konkrečioms mo te rims, savo mūzoms, dėl
sklin dan čių apkalbų ir gandų netapęs vys kupu,
nuolat kritikuojamas ir puola mas ne tik kaip pase-
nęs, „atgyvenęs” kūrė jas, bet ir kaip kunigas, per
daug lai ko praleidžiantis ponių apsuptyje ir galbūt
ne visai taip, kaip
derėtų ku nigui…
Apie visa tai ir dar
dau giau pasakoja
Aldonos Ruseckai-
tės knyga „Šešėlis
JMM. Maironio gy-
venimo meniniai
biografiniai etiu-
dai”. Biog rafinis ro-
manas, vaiz duo-
jantis Mai ro nio gy-
venimo pas kutinį
dešimt metį, ats-
kleidžia poeto, ku-
nigo cha rakterį, as-
menybę, at kuriama
jo gy venimo kasdienybė ir išskirtiniai įvykiai, vie-
šai išsakytos ir likusios niekur nespausdintos
mintys. Knyga paremta tikrais įvykiais, poeto ran-
k raščiais, laiš kais, kitais dokumen tais.

Knygos autorė Aldona Rusec kai tė – filologė,
nuo 1976 m. dirba Mai ronio lietuvių literatūros
muzie juje Kaune. Išleido penkias poezijos ir ke -
turias prozos knygas, parengė keletą muziejinių
archyvinių leidi nių. Pa sak autorės, rašant šį kūri-
nį per žiū rėta viskas, kas yra išlikę apie Mai ronį
tiek jo vardo muziejuje, tiek ir kitose Lietuvos
archyvinėse insti tu cijose, kas rašyta to meto spau-
doje. Tad pati medžiaga padiktavo ir šios knygos
turinį – apčiuopiamą, doku mentinį, faktografinį.
Planuotasis meilės romanas „išskrido į dausas”,
tačiau neišgalvotų siužetų knyga tik rai nustebins
ne vieną skaitytoją.

Paruošė L. A. 

Šiemet devintąjį kartą rengia-
mas festivalis ,,Kaunas Photo”
rug sėjo 4–8 dienomis Kaune pri-

sistato gausybe parodų bei renginių.
Pagrindinė festivalio ,,Kaunas

Photo” paroda M. Žilinsko dailės
galerijoje sujungs daugiau kaip
pusšimčio fotografijos žmonių kū ri -
nius, mintis, išgyvenimus ir pakvies
pažiūrėti į fotografiją kitaip.

Dar penkiolikoje asmeninių pa -
ro dų, kurių beveik visos – premjeros,
bus keliami gyvenimiški klausimai.

Fotografija jose bus kaip stebėjimo
mediumas ar matymo planas, tačiau
išliks tikrovė, prisiminimai, atradi-
mai, dialogai, galbūt ir konfliktai.

Kiekvieną atidarymą pristatys
vis kitas visuomenės veikėjas, ati -
tinkamų sričių žinovas. Parodų ati -
darymų ekskursijos atskiromis die-
nomis bus teminės – tarptautinės fo-
tografijos, lietuvių fotografijos, foto-
grafijos apie Kauną.

Daugiau kaip pusšimtis foto gra -
fų ir fotografijos žinovų susirinks jau

Parodoje ,,Kaunas Photo 2012” dalyvauja fotomenininkas iš Los Angeles Jonas
Kulikauskas. Jo foto darbas ,,Rūta ir Daina Bandžiulytės” iš serijos ,,Rambynas” bus
rodomas parodoje. 

Kviečia ,,Kaunas Photo 2012” 
trečiojo konkurso ,,Kaunas Photo
Star 2012” peržiūrose – talentų ir ga -
li mybių mugėje, kurios rezultatais
jau džiaugiasi ankstesniųjų metų da -
lyviai, per Kauną radę kelius į
Lietuvos, Latvijos, Danijos, Grai ki -
jos, Austrijos, JAV ir daugelio kitų
šalių galerijas, žurnalus, agentūras. 

Šiemet peržiūrų pirmoji dalis
persikėlė į interneto platybes, tad
dalyvaujantys fotografai savo darbus
galėjo parodyti atrinktiems fotografi-
jos žinovams iš net penkių kontinen-
tų. Tačiau tikro susitikimo patirtys –
nepakeičiamos. Po peržiūrų Kaune,
penktadienio fotografijos naktis,
tradiciškai perduodama internetu,
bus papildyta laimėjimais – ne vie -
nas nugalėtojas gaus kvietimą rengti
parodą 2013-aisiais metais. Dar pen-
ketas fotografų išsidalins kvietimus
asmeninėms parodoms į penkias Eu -
ropos fotomeno erdves. Fotografai
bus pakviesti surengti parodas Lietu -
vos, Latvijos, Lenkijos, Austrijos,
Portugalijos fotografijos muziejuose
ir galerijose.

Taip pat festivalio programoje –
keturios fotografijos naktys, kuriose
filmai apie fotografiją, projekcijos
kūrinių, kurie netilpo į parodas, lau-
reatų apdovanojimai, diskusijos, lie-
tuvių ir svečių foto meis t rų prisista-
tymai.

Diskusijos, prisistatymai šiemet
leis geriau pažinti fotografus ir jų
kūrinius tiems, kam nepakanka iš -
girsti sveikinimų parodų atidarymų
metu. Diskusijas galerijoje „101” ves
ne vien vietiniai fotomeno žinovai,
tačiau ir autoritetingi žinovai iš

Europos ar kitų žemynų.
Pirmąkart grupelės entuziastų

rengiami pašnibždomis nuo pagrin-
dinės festivalio programos OFF va -
karai žada nemažai staigmenų.

Šiemet ir vėl per du šimtus
žmonių, dešimtys organizacijų iš
penkių žemynų, iš dešimčių valsty-
bių, čia pat Kaune ar per atstumą
surėmusių pečius, sudėjusių savo
žinias ir talentus, daugelio ir širdis į
tai, kad devintasis fotomeno festi-
valis „Kaunas Photo” būtų įdomus,
šviečiantis, įkvepiantis.

Rugsėjo 8-ąją festivalis deleguos
savo renginius į Prancūziją, Bovė
miestą, ,,Photaumnales” festivalį,
kur pristatys Lietuvių fotografų pa -
rodą apie mus ir mūsų šalį per pas-
tarąjį pusšimtį metų.  Paroda „LT –
tauta, tradicijos, tendencijos” – svar-
biausia ir labiausiai pagerbta paro-
da, rodoma Nacionalinėje kilimų
meno galerijoje, sutiks lietuvių fo -
tografų desantą. Jam pagerbti bus
skirta dalis naktinės „Photaum -
nales” festivalio programos.

Jau devintus metus iš eilės festi-
valį organizuoja Lietuvos fotome -
nininkų sąjungos Kauno skyrius ir
VšĮ ,,Šviesos raštas” – pastaruosius
septynerius metus su Kultūros mi-
nisterijos ir Kauno miesto savivaldy-
bės parama, o šiemet – ir su įvairių
organizacijų, fondų, verslo įmonių
partneryste ir parama.

Pamatyti ,,Kaunas Photo” paro-
das ir dalyvauti kituose renginiuose
bus galima iki spalio 14 d.

http://kaunasphoto.info
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mŪsŲ sTaLUI

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

Nuo pirmųjų dienų Žemėje žmo -
nes, kaip ir kitas gyvas būtybes, kan -
kino ligos. Išsigelbėjimo nuo jų mūsų
protėviai ieškojo savo gyvenamoje
ap linkoje. Slinko metai, šimtmečiai,
tūkstantmečiai, žmonija įgijo patyri-
mo, kaupė žinias, pamažu atskleidė
šaknelių bei žolelių, o taip pat savo
kasdieninio maisto gydomą sias sa-
vybes, kuriomis mes šiandien naudo-
jamės.

Gamta mus gydo, gamta mus
mai tina. Viena iš tokių sveikų daržo -
vių yra špinatai. Jie lengvai įsisavi -
nami, turi mažai kalorijų, bet daug
vi taminų ir mineralų. Svarbu juos
tinkamai paruošti, tuomet beliks mė -
gautis ypatingu jų skoniu ir sod ria
spalva.

Ypatingo skonio

Balandūnės giminaitis – špina-
tas – kilęs iš Persijos. Į Europą špi-
natai pirmą kartą atkeliavo XV amži-
uje. XIX a. pradžioje Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose špinatai tapo įprasta,
dažnai vartojama daržove. Mūsų pro -
tė viams ji žinoma nuo XVIII a. vidu-
rio.

Populiarumą šiai lapinei daržo -
vei pelnė jos gydomosios savybės,
taip pat švelnus, beveik neutralus
sko  nis. Šioje žalios spalvos daržovėje
yra daug chlorofilo su jo branduolio
atomu – magniu. Praėjus 8 minutėms
po to, kai fotonas (šviesos dalelė) atsi -
skiria nuo saulės, lapo žalumą švie -
sos energija paverčia sveikais anglia-
vandeniais. Šį neregėtai aktyvuojan-
tį procesą špinatas pratęsia žmogaus
organizme, pavyzdžiui, stimuliuoda -
mas kraujodarą. Špinatų dedama į
pa čius įvairiausius patiekalus – pra -
dedant desertinėmis salotomis, bai -
giant apkepais ir vištienos vynio ti -
niais.

Mito herojus

Ilgą laiką buvo manoma, kad špi -
natai – daugiausia geležies turintis
maisto produktas. Įvairūs šaltiniai
tvir tino, kad geležies 100 gramų špi-
natų yra maždaug 35 mg. Gaila, ta-
čiau čia įsipainiojo klaida. Amerikie-
čių tyrinėtojas E. von Wolff   tiesiog
praleido kab lelį, aprašydamas tyri-
mų rezultatus. Iš tikrųjų 100 gramų
špinatų yra nuo 2,7 iki 3,5 mg. gele-
žies. Tai irgi ne ma žai – maždaug 25
proc. suaugusiam žmogui siūlomo
dienos kie kio.

Be geležies, špinatai turtingi ir
kitų vitaminų bei mineralų. Špinatų
lapuose yra B grupės vitaminų, taip
pat folio rūgšties, beta karotino ir an -
tioksidanto kvercetino, mažinančio
cholesterolio kiekį kraujyje. Špina -
tuo  se yra kalio, magnio, mangano,
vario ir cinko. 

Gydomosios savybės

Špinatas – ideali daržovė streso
kamuojamiems žmonėms. Jis grei -
 čiau siai iš visų daržovių aprūpina or -
ga nizmą daugeliu naudingų medžia -
gų.

Špinatų šviežių lapų nuoviras
didina kraujo krešumą ir vartojamas
kaip kraujavimą stabdanti priemonė.
Špinatai gerina žarnyno susitrauki-

mus bei:
• saugo viso organizmo gleivines;
• suaktyvina angliavandenių

apy kaitą;
• ramina nervus ir stiprina sme -

genis;
• palankiai veikia odą, plaukus ir

nagus;
• pagerina nuotaiką;
• pagerina širdies ir raumenų

veiklą;
• stiprina imuninę sistemą;

• gerai veikia gyvybiškai svarbių
hormonų gamybą;

• pagerina regėjimą, ypač išsi-
vys čius vištakumui (regėjimo susilp-
nėji mui, neprimatymas tamsoje);

• stimuliuoja potenciją;
• stiprina kaulus, dantis;
• pagerina kraujodarą ir ląstelių

kvėpavimą;
• padeda pasišalinti skysčių per -

tekliui ir mažina kūno svorį;
• pagerina žarnyno veiklą, saugo

nuo vidurių užkietėjimo.

Atsargumo priemonės

Špinatai turi ypač daug vitamino
K. 100 gramų špinatų jo turi 4 kartus
daugiau, nei siūloma paros norma.
Šis vitaminas atlieka svarbų vaidme -
nį stiprindamas kaulus. Be to, vi ta -
minas K apsaugo nervų ląsteles nuo
pažeidimų.

Tiesa, dėl didelio vitamino K kie -
kio špinatų nesiūloma valgyti žmo -
nėms, kurių blogas kraujo kre šė ji -
mas, taip pat ir tiems, kurie vartoja
antikoaguliantus.

Be to, špinatai turi rūgštynių
rūgš ties. Dėl šios priežasties gausų
špinatų vartojimą reikėtų apriboti
vaikams, taip pat žmonėms, sergan -
tiesiems inkstų akmenlige, esant
nefritui, kepenų, tulžies pūslės ir
dvylikapirštės žarnos ligomis. Tiesa,
reikėtų atkreipti dėmesį, kad švie-
žiuose špinatuose esanti rūgš tynių
rūgštis nekenksminga. Ki tas reika-
las – terminis apdorojimas. Norint
neutralizuoti rūgštynių rūgštį viri-
mo metu, į vandenį su špinatais rei-
kia įpilti pieno ar grietinėlės. Se-
nuose špinatų lapuose rūgštynių
rūgšties kaupiasi daugiausia.

Tik 23 kalorijos

Špinatai – labai „lengvas” pro-
duk tas: 100 gramų šių lapinių daržo -
vių yra tik 23 kalorijos. Taip pat ši
daržovė turi pakankamą kiekį ląste -
lie nos, tad dietologai siūlo ją kaip
produktą, galintį suteikti sotumo po -
jūtį, mažinantį svorį ir cholesterolio
kiekį kraujyje. Švieži ir užšaldyti špi -
natų lapai turtingi gyvybiškai vita-

ŽALIOJI SVEIKATA
minų A ir C, taip pat bioflavanoidų:
liu teino, zeaksantino ir beta karoti-
no. Šie junginiai kovoja su laisvai-
siais radikalais, gerina regėjimą ir
padeda apsisaugoti nuo vėžio.

Dėl tokios vitaminų ir mineralų
sudėties, taip pat ir dėl to, kad špina -
tai lengvai pasisavinami, ši daržovė
ypač naudinga vaikams ir paaug -
liams, taip pat silpnesnės sveikatos
ar nuo anemijos kenčiantiems žmo -
nėms.

Šviežių špinatų siūloma valgyti
sergant avitaminoze, hipertonija,
ner vinių išsekimų, rachitu, tuberku -
lioze, cukriniu diabetu, esant vaikų
augimo sutrikimams.

Špinatai didina hemoglobino
kie kį kraujyje, gerina kasos veiklą,
žar nyno darbą, pasižymi švelniu
vidurių laisvinamuoju poveikiu,
stabdo ląs telių senėjimą, stiprina
kraujagysles ir imunitetą, taip pat
užkerta kelią akių tinklainės atšo-
kimui.

Ši lapinė daržovė – puiki profi-
laktikos priemonė ir nuo galvos
skausmų. Kad migrena sumažėtų ir
taptų retesne jūsų „palydove”, špina -
tų patiekalų valgykite bent tris kar-
tus per savaitę.

Kaip išsirinkti ir ką gaminti?

Šviežiais špinatais mėgaujamės
vasarą. Jaunų, šviežių špinatų deda -
ma į salotas, padažus, o senesni, gru -
besni lapai verdami garuose, apkepi -
nami ir troškinami. Iš špinatų ver-
damos sriubos, gaminamos trintos
sriubos. Norint išgauti gaivinantį
rūgštelės skonį, špinatų lapai dedami
kartu su rūgštynėmis.

Iš špinatų lapų galima pagaminti
originalų žaliąjį padažą. Juo galima
tešlą nudažyti natūraliai gražia žalia
spalva.

Be pieno ir grietinėlės, špinatai
gerai dera su kumpiu, pomidorais,
sū riu, kedrinėmis pinijomis (kedrų
riešutais). Su špinatais „draugauja”
ir muškato riešutas. Dėl terminio ap-
dorojimo metu išliekančios sodrios
žalios spalvos špinatai yra nepakei-
čiami kaip pyragų ir apkepų įdarai,
kurie dažnai derinami su sūriu.

Prieš vartojimą špinatai kruopš -
čiai nuplaunami dubenėlyje, kelis
kartus keičiant vandenį. Jauniems
la peliams nupjaunami koteliai, se -
nes niems – pašalinamos storosios
gyslos. Naudingiausia špinatus var-
toti tą pačią dieną, kai buvo nuskinti,
nes šaldytuve jie jau po 2 dienų pra -
randa maždaug trečdalį vitamino C.

Taip pat įsidėmėkite, kad patie -
kalų iš špinatų negalima ilgai laikyti
šiltai – jiems būtinas šaldytuvas. Ki -
taip iš nitratų, veikiant specialioms
bakterijoms, susidaro nitritai – mūsų
organizmui nuodingos druskos.

Beje, kad išvengtumėte nuo-
dingų druskų susidarymo, įsidėmė-
kite dar vieną paslaptį – pakanka ma-
žo žiups nelio cukraus. Įberkite jį į
sriubą, padažą ar bent kokį patiekalą
iš špinatų.

Užšaldyti špinatai gali būti sau -
gomi iki 3 mėnesių. Tam geriausiai
tiks ką tik nuskinti, nuplauti ir nu -
sausinti špinatų lapai. Būtent užšal -
dyti šie augalai išsaugo beveik visas
juose esančias naudingąsias medžia-
gas.

Parengta pagal knygą 
„Daržovės liaudies medicinoje”

Atkelta iš 7 psl.   Vėliau nuvy -
ko me į Bayeux miestą, kur matėme
,,Bayeux Tapestry”, kuriame pavaiz-
duotas Hastings mūšis, įvykęs 1066
m. tarp britų ir prancūzų. Esu daug
skaitęs apie šį gobeleną ir apie Has -
tings mūšį, bet niekada iki tol nebu-
vau matęs. Neleidžiama fotografuoti,
nes gobelenas yra labai senas, bet
tikrai labai gražus. Bežiūrėdamas
klausiau si  įrašo, kuris papasakojo
visą istoriją. Po to aplankėme Bay-
eux miesto ka tedrą. Katedra yra la-
bai sena, bet labai didelė. Senais lai-
kas ten ir buvo laikomas Bayeux go-
belenas. Man labiausiai pa tiko, kad
po katedra  buvo katakombos. 

Vėliau važiavome į Caen karo ir
tai kos muziejų. Muziejus labai ge ras
ir tikrai verta jį aplankyti. Ten buvo
Antrojo pasaulino karo ir Šal to jo
karo  parodos ir filmai. Lauke yra
mažas gėlynas, skirtas prisiminti
visus karius. 

Penktą savaitę nuvažiavome į
Dinan miestelį ir St. Malo. Dinan –
la bai senas viduramžių laikų mies-
tas, ap sutas sienų. Kiekvienais me-
tais jame vyksta Viduramžių dienos,
gaila, kad į jas negalėjome nuva -
žiuoti. Ten labai gra žios bažnyčios ir
pilis labai įdomi. St. Malo yra kuror-
tinis miestas su aukštomis sie no mis.
Apėjome sienas, ėjome pasivaikš-
čioti po miestą. Per Antrąjį pasaulinį

karą  apie 80 proc. St. Malo buvo su-
sprogdinta, tad šiomis dieno mis
praktiškai viskas yra ,,naujai” at -
statyta, bet sienos ir bažnyčios tur-
būt yra likusios originalios. Vyko
burinių laivų paradas. Matėme laivų
iš viso pasaulio (Ispanijos, Anglijos,
Indonezijos ir t. t.). Aš užlipau ant ke -
lių laivų, prieš jiems išvykstant  len -
ktynių. 

Paskutinę savaitę arba, galima
sakyti, paskutinėmis dienomis vy ko-
me į Paryžių. Pirma sustojome Ver-
sailles dvare. Nors buvo įdomu,  tikė-
jausi kažko daugiau. Man as  meniš-
kai nepatiko, kad viskas jame pa -
dengta auksu. Paryžiuje praleidome
dvi pilnas dienas. Aplankėme prak-
tiš kai visas turistines vietas. Man la -
biausiai patiko Arc de Triomphe, Le
Louvre, Musee d’Orsay ir Tour Mont -
parnasse. Mes gana daug naudojo -
mės Paryžiaus Metro, ir net teko ma -
tyti, kaip buvo apvogta moteris! Sa-
koma, di deliuose miestuose visko
būna. Man labai patiko Paryžius, no -
rėčiau vėl grįžti ir pamatyti tas vie -
tas, kurių neteko pamatyti pirmą
kar tą. 

Jei kas domisi šia programa ir
gy vena Indiana valstijoje, apie ją tei -
raukitės savo užsienio kalbos moky-
tojo(s) arba pasižiūrėkite internete
adresu: www.iu.edu/~iuhpfl/ Patikė-
kite – nesigailėsite!

Lietuviuko kelionė į Prancūziją
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Knygoje apie O. bin Laden mirtį yra slaptų žinių

Paskelbti KGB padalinių miestuose ir rajo-
nuose kadrinių darbuotojų sąrašai

Vilnius (ELTA) – Premjeras
Andrius Kubilius tikisi, kad naujos
kadencijos Seimui pavyks laikytis
dar pavasarį parlamentinių partijų
pasirašyto susitarimo dėl krašto ap-
saugos sistemai skiriamų lėšų didi-
nimo. Premjeras pažymėjo, kad tvir-
tinant kitų metų valstybės biudžetą
jame reikės įgyvendinti ir Seimo pa-
tvirtintą ES fiskalinės drausmės
nuostatą, siekti, kad Lietuvos defici-
tas nuosekliai mažėtų. Šiuos metus,

anot premjero, Lietuva planuoja
baigti su 3 proc. valstybės biudžeto
deficitu nuo bendrojo vidaus produk-
to (BVP).

Pavasarį Lietuvos parlamentinės
partijos pasirašė susitarimą dėl gy-
nybos politikos 2012–2016 m., kuriuo
įsipareigojo kasmet tolygiai didinti
krašto apsaugos sistemai skiriamas
lėšas ir ilgainiui siekti, kad krašto
apsaugos sistemos plėtrai užtikrinti
būtų skirta 2 proc. šalies BVP.

Žurnalas „Lietuvė” atskleis 
šviesiąją emigracijos pusę

Graikija pateiks Vokietijai 
sąskaitą už Antrąjį pasaulinį karą

Vilnius (JAV ambasados Lietuvoje info) – Rugpjūčio pradžioje net 10 moksleivių iš
įvairiausių Lietuvos kampelių atvyko į JAV, kad amerikietiškoje mokykloje praleistų vie-
nerius mokslo metus – metus, kupinus naujų patirčių, įdomių susitikimų ir dar daug ko!
Linkime sėkmės moksluose 2012 metų ExCEL stipendininkams!

JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

Washington, DC (BNS) – Kny-
goje apie JAV specialiųjų pajėgų ope-
raciją prieš Osama bin Laden Pakis-
tane yra slaptos informacijos. Tai pa-
rodė knygos ,,Nepaprasta diena”
(,,No easy day”) analizė, pareiškė
Pentagono atstovas George Little.

Tačiau jis tiksliai nepasakė, ko-

kiose knygos dalyse atskleista slapta
informacija ir kokios žalos ji gali pa-
daryti. Anot G. Little, knygos rank-
raštis Gynybos departamentui turėjo
būti pateiktas anksčiau. Pentagonas
svarsto, kokių teisinių priemonių
imtis prieš knygos autorių.

H. Clinton susitiko su Kinijos prezidentu

Armėnija pasiruošusi karui su Azerbaidžanu

JAV demokratai suvažiavime 
pritarė partijos programai

Planuojama didinti išlaidas gynybai 

Beijing (BNS) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton Beijing su-
sitiko su Kinijos prezidentu Hu Jin-
tao. JAV valstybės sekretorė sakė,
kad JAV ir Kinijos santykiai turi
,,tvirtą pagrindą”. Tačiau Kinijos ži-
niasklaida kritikuoja JAV dėl kiši-
mosi į teritorinius ginčus Pietų Ki-
nijos jūroje. JAV netgi kaltinamos ne-
santaikos sėjimu ir bandymu iš to pa-
sipelnyti.

H. Clinton į Kiniją atvyko iš In-
donezijos, kur ragino Pietryčių Azi-
jos tautų organizaciją (ASEAN) rasti
vieningą nuomonę derybose su Kini-
ja dėl ginčytinos priklausomybės te-
ritorijų Pietų Kinijos jūroje. Kinija
reiškia pretenzijas į beveik visą Pie-
tų Kinijos jūrą, kurioje yra svarbūs
laivybos keliai bei gali būti naftos ir

gamtinių dujų telkinių. Į atskiras
Pietų Kinijos jūros dalis pretenzijas
reiškia ASEAN narės: Vietnamas,
Malaizija, Filipinai, Brunėjus ir Tai-
vanas. Indonezija pretenzijų į terito-
rijas neturi.

Vilnius (BNS) – Internete pirmą
kartą paskelbti KGB padalinių mies-
tuose ir rajonuose kadrinių darbuo-
tojų sąrašai, pranešė Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras. Interneto svetainėje ,,KGB
veikla Lietuvoje” (www.kgbveikla.lt)
įkelti 628 dokumentai, kurie atspindi
KGB padalinių Lietuvos miestuose ir
rajonuose veiklą, jos specifiką ir
agentūros sąrašus XX amžiaus 9-
ajame dešimtmetyje.

,,KGB struktūroje buvo centrinis
aparatas – medžiagą jau dėjome pa-
gal skyrius, valdybas, tarnybas, taip
pat buvo padaliniai miestuose ir ra-

jonuose. Dabar paskelbti miestų ir
rajonų dokumentai”, – kalbėjo centro
generalinė direktorė Teresė Birutė
Burauskaitė.

Iš viso sovietų okupuotoje Lie-
tuvoje veikė 5 didžiųjų miestų sky-
riai ir 44 miestų bei rajonų poskyriai.
Jų pasiskirstymas atitiko Lietuvos
teritorinį administracinį suskirsty-
mą. T. B. Burauskaitė sakė negalinti
pasakyti, kiek asmenų iš viso yra są-
rašuose, tačiau jie skaičiuojami šim-
tais. BNS skaičiavimais, paskelbti 53
Vilniuje, apie 300 Kaune, 98 Klaipė-
doje dirbę kadriniai darbuotojai.

Jerevanas (BNS) – Armėnija įs-
pėjo Azerbaidžaną esanti pasiruošu-
si karui. Įtampa tarp šalių padidėjo,
kai Baku suteikė malonę ir tarnyboje
paaukštino Azerbaidžano kariškį,
kuris kirviu mirtinai užkapojo savo
kolegą iš Armėnijos.

Azerbaidžano prezidentas Ilham
Alijev praėjusią savaitę malonę su-
teikė Ramil Safarov, kuriam Veng-
rijoje už 2004 m. įvykdytą nužudymą
buvo skirta laisvės atėmimo bausmė
iki gyvos galvos. R. Safarov buvo per-
duotas iš Vengrijos į Azerbaidžaną.

Be kita ko, jam buvo suteiktas ma-
joro laipsnis, namas ir 8 metų vertės
atlyginimas, nors Baku užtikrino Bu-
dapeštą, kad jis atliks savo bausmę
Azerbaidžane.

Tarp Armėnijos ir Azerbaidžano
ilgą laiką tęsiasi konfliktas dėl gin-
čytino Kalnų Karabacho regiono. Ru-
sija pareiškė didelį susirūpinimą dėl
R. Safarov ekstradicijos ir malonės
suteikimo, o JAV prezidentas B. Oba-
ma teigė esantis nusivylęs dėl tokio
Azerbaidžano valdžios sprendimo ir
prašė paaiškinti jį.

EPA nuotr.

Vilnius (Delfi.lt) – Anaiptol ne
visi emigrantai užsienyje lenkia nu-
garas dėl sotesnio duonos kąsnio ir
gyvena svetur vergiškomis sąlygo-
mis. Apie po pasaulį išsibarsčiusių
tautiečių likimus, jų sėkmės istorijas
ir likusiųjų Lietuvoje pasiekimus bei
požiūrį į emigraciją bus rašoma nau-
jame, rugsėjo mėnesį išleistame žur-
nale „Lietuvė”.

Kaip skelbia redakcija, žurnalą
jau galima rasti visuose didžiuosiuo-
se šalies prekybos centruose ir spau-
dos platinimo vietose. Pasak leidėjų,
64 puslapių žurnalas „Lietuvė” skir-
tas tiems, kurie myli Lietuvą, jau-
čiasi jos dalimi ir tiki šalies ateitimi.
Mėnesiniame leidinyje gausu sėk-
mės istorijų apie lietuvius  visame
pasaulyje. „Lietuvėje” daugiau dėme-
sio bus skiriama moterims, nors ne-
liks nuskriausta ir stiprioji lytis.
Žurnale bus skiriamas dėmesys ir
sielovadai bei dvasiniams klausi-
mams. 

Kiekvieną mėnesį naujas leidi-
nys nemokamai spausdins skelbi-
mus. Pasak leidėjų, greitu laiku jis
bus pasiekiamas ir lietuviams, gyve-
nantiems Didžiojoje Britanijoje. Lei-
dinį ketinama platinti Londone, Ai-
rijoje ir JAV. Žurnalą leidžia indivi-
duali įmonė „Inekta”.

Atėnai (BNS) – Graikijos finan-
sų ministerija pirmą kartą apskai-
čiuos, kokią sumą Vokietija turi su-
mokėti graikams už Antrojo pasauli-
nio karo nusikaltimus. Tai pranešė
Graikijos finansų ministro pavaduo-
tojas Christos Staikouras. Anot jo, ži-
novai susipažins su ministerijos ar-
chyvais, kad nustatytų žalos atlygini-
mo sumą. Apytikrio jos dydžio valdi-
ninkas nenurodė.

Žalos atlyginimo sumų, kurias
Vokietija esą ne visiškai sumokėjo

Graikijai, klausimas opiai iškilo 2010
m. pavasarį. Tada Graikija, atsidū-
rusi sunkioje finansinėje padėtyje,
gavo iš Europos Sąjungos ir Tarptau-
tinio valiutos fondo beprocentį 110
mlrd. eurų kreditą mainais į priemo-
nes biudžeto deficitui mažinti. Tuo-
metinis vicepremjeras Theodoros
Pangalos apkaltino Vokietiją dėl to,
kad Antrojo pasaulinio karo metais
vokiečiai išvežė Graikijos aukso at-
sargas ir taip sugriovė šalies ekono-
miką. 

Charlotte (BNS) – JAV demo-
kratai remia prezidento Barack Oba-
ma ketinimus didinti mokesčius
daug uždirbantiems asmenims. Pilie-
čiai, kurių pajamos per metus siekia
daugiau kaip 250,000 dol., ateityje tu-
rėtų atseikėti daugiau mokesčių, sa-
koma partijos programoje, kurią su-
važiavime priėmė delegatai. Liku-
siems 98 proc. gyventojų mokesčiai
nesikeis. Respublikonai savo partijos
suvažiavime prieš savaitę nusprendė
nedidinti mokesčių nė vienai pajamų
grupei.

Priešingai nei respublikonai, de-
mokratai pasisako ir už vienodas ho-
moseksualių porų teises. Nei šalis,

nei atskiros valstijos negali jų riboti.
Tačiau bažnyčios ir religinės gru-
puotės galės laisvai apsispręsti dėl
santuokos sakramento suteikimo tos
pačios lyties asmenims.

Demokratų programa, be kita ko,
patvirtina moterų teisę pačioms
spręsti dėl abortų. Respublikonai ka-
tegoriškai atmeta nėštumo nutrau-
kimą, net jei kyla grėsmė motinos
sveikatai ar po išprievartavimo. Lap-
kričio 6 d. vyksiančiuose pr-zidento
rinkimuose bus balsuojama dėl
,,dviejų skirtingų kelių mūsų šaliai
ir mūsų šeimoms”, – pabrėžiama pro-
gramoje.

Žurnalo ,,Lietuvė” viršelis.     Delfi.lt nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvos ekonomika sėkmingai

iriasi prieš Europos recesijos srovę,
tačiau krizės šešėlis vis dar temdo
lietuvių atlyginimus, teigia ,,Nordea
Bank Lietuva” ekonomistas Žygi-
mantas Mauricas. ,,Sakoma, kad kai
JAV ekonomika nusičiaudi – suserga
visas pasaulis, tačiau mes manome,
kad Europai šis posakis negalioja, ir
jos ligos vis dėlto nesusargdins liku-
sio pasaulio”, – teigia jis. Ekonomis-
tas mano, jog Lietuvos ekonomikos
augimas sulėtės, tačiau recesijos tu-
rėtume išvengti. Ž. Maurico teigimu,
nors eksporto augimas lėtėja, tačiau
jis ir toliau išliks Lietuvos ekonomi-
kos pagrindiniu varikliu šiais me-
tais. Bandydamas atsakyti, kodėl ša-
lyje nedidėja atlyginimai, ekonomis-
tas pažymi, jog darbo užmokestis au-
ga lėčiau negu ekonomika ir net lė-
čiau negu produktų kainos. 

***
Rugsėjo 3 d. prasidėjo Vokietijos

kelionių operatorių misija Lietuvoje.
Daugiau nei 20 vokiečių turizmo at-
stovų Valstybinio turizmo departa-
mento kvietimu beveik savaitę bus
supažindinami su Lietuvos turizmo
galimybėmis, dalyvaus susitikimuo-
se su Lietuvos turizmo verslo atsto-
vais. Kelionių operatoriams iš Vo-
kietijos bus pristatyti patrauklūs tu-
rizmo objektai bei paslaugos Lietu-
voje: kurortai, architektūros ir gam-
tos paminklai, perspektyvios sveika-
tinimo, aktyvaus ir kultūrinio turiz-
mo paslaugos. Vyks ryšių mugės, ku-
riose Vokietijos ir Lietuvos turizmo
verslo atstovai turės galimybę užmegz-
ti naujus bendradarbiavimo ryšius. 

***
Lietuva smuktelėjo viena vieta

žemyn Pasaulio ekonomikos forumo
sudaromame Pasaulio konkurencin-
gumo indekse. 2012–2013 m. šalis užė-
mė 45-ąją vietą iš 142 galimų, – atsi-
dūrusi viena vieta žemiau nei praė-
jusių metų vertinimo lentelėje. Estija
užėmė 34-ą vietą ir yra aukščiausia
tarp Baltijos valstybių. Latvija paki-
lo net devyniomis vietomis nuo 64-os
iki 55-os vietos. Sąraše pirmauja
Šveicarija, Singapūras ir Suomija.

***
Šiaulių miesto savivaldybės

2014–2020 m. planuojamų įgyvendinti
projektų sąraše Šiaulių oro uostui
numatyti net 5 projektai, kurių bend-
ra vertė – per 200 mln. litų. Į bendrą
Šiaulių oro uosto ir Viešojo logisti-
kos centro plėtrą  ketinama investuo-
ti 180 mln. litų. Apskaičiuota, kad
Šiaulių miesto savivaldybės indėlis
galėtų sudaryti 27 mln. litų, o Euro-
pos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų
lėšos – 153 mln. litų.

***
„Susisiekimo paslaugos” nuro-

do, kad Vilniečio korteles planuoja-
ma platinti dar per bent 100 papildo-
mų vietų. Yra paskelbtas konkursas,
jame dalyvauja vienas prekybos tink-
las ir viena platų klientų aptarnavi-
mo tinklą turinti įmonė. Kas platins
bilietus, paaiškės antroje rugsėjo pu-
sėje.

***
Vilniuje parafuotas Lietuvos ir

Mauritanijos susitarimas dėl investi-
cijų skatinimo ir abipusės apsaugos,
kuriam įsigaliojus abiejų šalių vers-
lininkai bus skatinami investuoti ki-
toje šalyje, jų investicijoms bus suda-
rytos palankios sąlygos ir suteikta
apsauga. Susitarimą pasirašyti keti-
nama Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos 67-osios sesijos metu rug-
sėjo mėnesį. 

***
Daugiausiai suaugusių šalies gy-

ventojų geriausią vardą turinčia
įmone laiko mažmeninės prekybos
tinklą ,,Maxima LT”, antroje vietoje
dažniausiai minėtas gėrimų gamin-
tojas „Švyturys-Utenos alus”,  trečio-
je – teleryšių bendrovė TEO LT. Į ge-
riausią vardą turinčių įmonių dešim-
tuką pirmą kartą pateko pramonės
įmonių grupės „Viči” ir „Achema”.
Ne pirmus metus jame yra ir preky-
bos tinklas ,,Iki”, teleryšių bendrovės
„Bitė Lietuva” ir „Tele2” bei „Swed-
bank” bankas, dešimtuką užbaigia gė-
rimų pramonės atstovas „Kalnapilis”.

***
Vieninteliame Lietuvoje krema-

toriume, esančiame Kėdainių laisvo-
joje ekonominėje zonoje, buvo atlikta
1000-oji kremacija. Iki jos nuo pirmo-
sios kremacijos 2011 m. lapkričio 29
d. praėjo devyni mėnesiai. Pasak kre-
matoriumą valdančios bendrovės
,,K2 LT” direktoriaus Vytenio Laba-
nausko, pradėjus teikti kremavimo
paslaugas, kinta ir laidojimo tradici-
jos: vis dažniau mirusiųjų palaikai
pirmiau kremuojami, tada urna su
pelenais šarvojama, atėjusiems atsi-
sveikinti rodomos skaidrėse įamžin-
tos velionio gyvenimo akimirkos,
skamba jam patikusi muzika.

***
Kauno apygardos prokuratūros

ir Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos Kauno valdybos pareigūnai
bendromis pastangomis išaiškino or-
ganizuotą 17 asmenų grupę, kuri ga-
limai iš šešėlinės prekybos cukrumi
apgaule gavo ir pasisavino beveik 10
mln. litų. Pareigūnai išsiaiškino, kad
Lietuvos bendrovės per tariamas
įmones slėpė pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM).

***
Vilniuje, netoli Katedros aikštės,

buvusio Centrinio miesto telegrafo
pastate, atidarytas prabangus ,,Kem-
pinski Hotel Cathedral Square” vieš-
butis. Tai pirmas ,,Kempinski Ho-
tels” valdomas penkių žvaigždučių
viešbutis Baltijos šalyse. 

Didžiausia Vokietijos oro linijų
bendrovė ,,Lufthansa” dėl šią ir praė-
jusią savaitę vykusio skrydžių palydo-
vų streiko atšaukė nemažai skrydžių.
Daugiausia atšaukti ,,Lufthansa” skry-
džiai didžiausiuose šalies oro uostu-
ose – Miunchene ir Frankfurte.
Keliasde-šimt tūkstančių keleivių
patyrė nepa-togumų. Nepriklausoma
skrydžių pa-lydovų organizacija
pranešė, kad, jeigu nebus įvykdyti jos
reikalavimai  padi-dinti darbo atlygį ir
pagerinti darbo są-lygas – ,,Lufthansa”
darbuotojai rugsė-jo 7 d. surengs 24 val.
visuotinį streiką. Bendrovei streikas
padarė milijoninių nuostolių. 

***
Maisto kainos pasaulyje šių me-

tų liepą, lyginant su 2011 m. tuo pačiu
mėnesiu, šoktelėjo 10 proc., praneša
Pasaulio bankas (PB). Tam didžiau-
sios įtakos turėjo sausra Jungtinėse
Valstijose ir Rytų Europoje. Organi-
zacijos duomenimis, kukurūzai ir
kviečiai pabrango 25 proc., sojos pu-
pelės – 17 proc., cukrus – 12 proc. Ne-
padidėjo tik ryžių kainos, kurios, ly-
ginant su praėjusių metų liepa, nu-
krito 4 proc. Kaip pastebi PB, maisto
produktų kainų augimas, kurį jis va-
dina ,,istoriniu”, neigiamai atsiliepia
milijonų žmonių sveikatai ir gerovei.
Jungtinėse Valstijose dėl didžiulės
sausros žuvo kukurūzų ir sojų pupe-
lių pasėliai. Rusijoje, Ukrainoje ir
Kazachstane neužderėjo kviečiai.

***

Į vietą Guinnesso rekordų kny-
goje taikosi unikalusis viešbutis
,,Ritz Carlton”, įsikūręs Honkonge,
Tarptautinio verslo centro dango-
raižyje. Šis dangoraižis yra ketvirtas
aukščiausias statinys planetoje. Vieš-
butis su kvapą gniaužiančiu baru ir
baseinu 118-ajame aukšte įsikūrė 484
m. aukščio pastate Tarptautinio vers-
lo centro viršuje. Viešbučiui priklau-
so 102–118 aukštai. Neseniai ,,Ritz

Carlton” aplenkė ankstesnį rekordi-
ninką – viešbutį ,,Park Hyatt”, uži-
mantį 79–93 aukštus Šanchajaus
Tarptautinio finansų centro pastate.
Dangoraižio ,,viršugalvyje” įsikūręs
5-ių žvaigždučių viešbutis ,,Ritz Carl-
ton”, pro kurio langus kaip ant delno
atsiveria visas Honkongas, tapo vie-
na didžiausių miesto įžymybių.

***
TANAP dujotiekiu, kuriuo bus

tiekiamos Azerbaidžano dujos per
Turkijos teritoriją, gali būti pumpuo-
jamas kuras iš Turkmėnijos. Euro-
pos Sąjunga (ES) ieško dujų importo
iš Rusijos alternatyvų, ir TANAP
projekto dalyviai ketina pasinaudoti
ES paklausa. Anksčiau buvo planuo-
jama tiekti dujas iš Vidurio Azijos
vykdant projektą ,,Nabucco”. Nors
šių planų galutinai neatsisakyta,
projekto autoriai pasiūlė sutrumpin-
ti dujotiekį tris kartus iki ,,Nabucco-
West”, kuris driekiasi nuo Turkijos-
Bulgarijos sienos iki Austrijos Baum-
garteno miesto. Birželį Turkija ir
Azerbaidžanas pasirašė sutartį dėl 6
metų trukmės TANAP projekto, ku-
ris vertinamas 7 mlrd. dol. Dujotie-
kio praleidžiamasis pajėgumas sieks
16 mlrd. kubinių m. dujų per metus.

***
Greitojo maisto restoranų tink-

las ,,McDonald’s” stengiasi tenkinti
vietos paklausą ir Indijoje atidaro
pirmą vegetariško maisto restoraną.
Tai bus pirmas vien tik vegetarišką
maistą siūlantis ,,McDonald’s” resto-
ranas pasaulyje. Indams karvė yra
šventa, todėl jie vengia jautienos, o
musulmonai kiaules vertina kaip ne-
švarias ir vengia kiaulienos. ,,McDo-
nald’s”, anksčiau garsėjęs vien savo
mėsainiais, pastaraisiais metais į
valgiaraštį įtraukė įvairių rūšių sa-
lotas ir sveikesnius patiekalus, ku-
riuose mažiau cukraus, druskos ir
riebalų. Visame pasaulyje tinklas ki-
tąmet ketina atidaryti maždaug 1,300
naujų restoranų.

***
Didžiausiu privačiu Airijos kre-

ditoriumi tapo JAV investicinė bend-
rovė ,,Franklin Templeton”, kuri iki
birželio pabaigos investavo į šalies
skolas 6,1 mlrd. eurų. Investuotojai
apskritai nenoriai perka Airijos sko-
las, baimindamiesi, kad jų vertė kris,
jeigu Airijos ekonomikos atsigavi-
mas po krizės bus silpnas. Fondas
,,Templeton” XXI a. pradžioje savo
pasiekimais lenkė didžiausią pasau-
lyje valstybinių obligacijų fondą
,,Pimco Total Return”. Neigiamus re-
zultatus fondas parodė vos du kar-
tus – 2005 ir 2011 m. Iš viso fondas
valdo įvairių šalių obligacijų už 158
mlrd. JAV dol.

***
Vokietijos vidaus automobilių

pardavimai rugpjūtį, palyginti su tuo
pačiu praėjusių metų mėnesiu, su-
mažėjo, todėl eksportas buvo pagrin-
dinis automobilių pramonės augimo
variklis. Keleivinių automobilių par-
davimai rugpjūtį sumažėjo 5 proc.,
iki maždaug 226,500, nes didžiausią
Europos automobilių rinką neigia-
mai paveikė nerimas dėl euro zonos
skolų krizės.Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.
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Kapčiamiesčio žydų kapines apjuosė nauja tvora

Didžioji Britanija, Jungtinės
Ame rikos Valstijos, Pietų Afrika,
Meksika, Kanada, Izraelis – tai dar
ne visos valstybės, kuriose dabar
gyvena išeivių iš nedidelio pietų
Lietuvos miestelio Kapčiamiesčio,
esančio ne toli sienos su Baltarusija
ir Lenkija, palikuonys. Nemaža jų da-
lis domisi savo tėvų ir senelių gyve-
nimu prieš karinėje Lietuvoje.

Vos apie septynis šimtus gyven-
tojų dabar turintis Kapčiamiestis
kažkada, XIX amžiaus pabaigoje, bu -
vo gerokai didesnis – jame gyveno
per 6,000 žmonių. Nemažą jų dalį su -
darė žydai – apie 1915 metus Kap čia -
miestyje gyveno 90 žydų šeimų. Mies -
telis garsus 1831 metų sukilimo da -
lyve Emilija Pliateryte, garsios Plia -
terių giminės atstove, kurios kapas
yra senosiose kapinėse, o jos vardo
mokykloje veikia muziejus. Be to, čia
yra kompozitoriaus Česlovo Sasnaus -
ko gimtinė, čia mokėsi ir garsioji lie -
tuvių dainininkė Veronika Povilio -
nienė.

Pastaraisiais metais Kapčia-
mies čiu susidomėjo ir čia nuo XVIII
am žiaus gyvenusių žydų palikuonys.
Pir mą kartą po daug metų jie čia
atvyko paskutiniajame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje. Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose gyvenanti Connie
Bucha nan bei daug metų Portland
mieste gyvenusi, o vėliau į Tel Aviv
Izraelyje išsikėlusi Carol Hoffman
pirmą kar tą į Lietuvą ir į Kapčia-
miestį atvyko 2001 m., prieš tai susiti-
kusios Lenki jos sostinėje Varšuvoje.

„Mano tėvas gyveno Kapčiamies -

tyje ir iš čia į Ameriką išvyko 1910
me tais. Apie savo vaikystę ir jaunys-
tę jis niekada nepasakojo, o man bu-
vo įdomu pamatyti tą miestelį sun-
kiai įsivaizduojamoje Lietuvoje. Tad
pirmąkart atvykusi čia patyriau dau-
gybę įspūdžių, senosiose Kapčia-
miesčio žydų kapinėse suradau savo
protėvių kapus. Jau tada žinojau, kad
čia dar būtinai sugrįšiu”, – pasakojo
Hoff man.

2005 metais ji vėl sugrįžo į Lie -
tuv ą. Šįsyk Kapčiamiestyje ji pralei-
do keturias dienas, iššifravo visų ka -
pinėse esančių apie septynių dešim-
čių paminklų įrašus, susitiko su vie-
tos gyventojais, lankėsi mokykloje.
Kap čia miesčio žmonės nemažai pa-
pa sakojo apie buvusius savo kaimy-
nus žydus, apie bendrą jų gyvenimą,
ku ris baigėsi 1941 metų lapkričio
pra džioje, kai visi vietos žydai buvo

ALGIS VAŠKEVIČIUS su šaudyti Lazdijų rajone Kaktiškėse. 
„Tada besidarbuojant kapinėse

man kilo mintis, kad jas būtina ap -
tverti, nes čia dažnai užklysdavo gy -
vuliai, kartais čia rinkdavosi ir gir-
tuoklių kompanijos. Norėjosi pagar-
bos šiai vietai, tad pradėjau galvoti,
kaip pastatyti tvorą, kuri kažkada čia
buvo. Šiam sumanymui įgyvendinti
prireikė kelerių metų ir nemažai pas-
tangų, nes buvo ir nelabai gerano riš -

kų žmonių”, – neslėpė viešnia.
Ilgametis jos susirašinėjimas su

vietos valdžios atstovais rezultatų
nedavė. Galiausiai pernai ji kreipėsi
į Izraelyje gyvenantį Ralph Salinger,
kuris ne kartą buvo Lietuvoje ir
tvarkė Vilkaviškio bei Kalvarijos žy -
dų kapines, rinko duomenis apie ten
palaidotus žmones. Salinger, atvykęs
į Lietuvą, išsiaiškino, ką reikia atlik-
ti norint aptverti kapines.

„Išties tai nebuvo paprasta, nes
kapinės yra kultūros paveldo objek-
tas ir joms taikomi tam tikri reika la -
vimai. Reikėjo gauti nemažai įvairių
leidimų, surasti bendrovę, kuri atlik-
tų darbus, tad viskas šiek tiek užsi tę -
sė. Tačiau turiu pastebėti, kad Izrae -
lyje tokiu atveju įvairaus biurokra-
tizmo būtų dar gerokai daugiau”, –
sakė Izraelyje gyvenantis Salinger.

Šiemet vasarą į Lietuvą vėl atvy -
kusi Hoffman džiaugėsi, kad visas
kliū tis pavyko įveikti, ir tvora aplink
kapines pagaliau bus aptverta. Ji at -
sivežė ir reikiamą sumą pinigų, ku -
rios didžiąją dalį paaukojo pati. Suži -
noję apie jos sumanymą, piniginėmis
aukomis panoro prisidėti ir kiti įvai -
riose pasaulio šalyse gyvenantys
žmonės, kuriems brangus Kapčia -
mies čio žydų atminimas.

„Šį kartą mano apsilankymas
buvo labai džiaugsmingas. Čia jau
turiu nemažai draugų, vietos žmonės
labai malonūs. Man buvo netikėta,
kad turėjau labai šiltą susitikimą su
vietos klebonu Jonu Alesiumi, kuris
mane net apkabino ir palaimino. Jis
sakė, kad darau gerą darbą, nes tvora
aplink senąsias žydų kapines reika -
linga”, – pasakojo viešnia.

Naujoji tvora papuošė visą Kap -
čiamiesčio miestelį. Vietos gyvento-
jai sakė, kad tai puiki mintis ir dėko-
jo žmonėms, kurie tai padarė. Hoff -
man sulaukė pritarimo iš įvairiose
šalyse gyvenančių žmonių. Išvažiuo -
dama iš Lietuvos ji sakė, kad tiesiog
padarė tai, kas buvo reikalinga, o
Lie tuva ir Kapčiamiestis jos širdyje
da bar užima ypatingą vietą.

SK. 047848

Naujoji kapinių tvora.
A. Vaškevičiaus nuotr. 

C. Hoffman senosiose žydų ka pi nėse.
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Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

vIDAS J. nEmICkAS, m.D.
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EDmunDAS vIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOjAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
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akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, m.D.
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Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOvITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOjA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DantŲ gyDytojai

SkELBImų SkYRIAuS TEL. 773-585-9500

Vytautas Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 70 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
su mažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Paprašiau štabo surengti susi-
tikimus su partijų atstovais, visuo -
me nininkų, ekonomistų, verslininkų
grupėmis. Šios savaitės pabaigoje ar
kitos pradžioje apsispręsiu, ar tik-
slinga pasirašyti įstatymą.

Į Vilnių atskrido Lenkijos vice -
prem jeras, ūkio ministras Waldema -
ras Pawlakas. Jis ir jo vadovaujama
delegacija visą dieną susitikinėjo su
mūsų Vyriausybės nariais, o 16.30 at -
vyko į Prezidentūrą. Pasikalbėjome
labai dalykiškai ir konstruktyviai.
Aptarėme ne tik bendrus energetikos
projektus, bet ir regioninį bendra-
darbiavimą plėtojant verslą, preky-
bą. Lenkai pareiškė, kad jie pasiren-
gę jau kitą savaitę Varšuvoje pasi-
rašyti su Lietuva sutartį dėl elektros
tilto tiesimo. Sutarėme, kad aš spe-
cialiai atskrisiu į Lenkiją. Sutartį pa-
sirašyti numatome vasario 12 dieną.
Tikiuosi, kad pagaliau baigsime de-
šimtmetį trunkančias derybas.

P. S. Šiandien kone naktį R. M.
man į Turniškes atvežė slaptų doku-
mentų. Pasikalbėjome apie interesų
grupių kovą dėl Atominės  elektrinės
įstatymo ir kodėl kurstomas visuo -
menės nepasitikėjimas šiuo projek-
tu.

Skaudžiausia buvo regėti slapto-
se pažymose kai kurių man gerai pa-
žįstamų žmonių pavardes. Jie ne tik
palaiko verslo ryšius su Rusijos ener-
getikos žaliavų tiekėjais, bet esą ir
dalyvauja rusų pinigų plovimo sche -
mose, atstovaudami savo darbda vių
interesams Lietuvoje, susitikinėja su
mūsų šalies pareigūnais.

Tarp skaitytų dokumentų buvo
ir paskutinė Breste žuvusio Vytauto
Po ciūno surašyta pažyma. Nejučio -
mis į galvą lindo mintis, kad gal ne
ten, kur reikėtų, ieškoma jo mirties
prie žasčių.

2008 metų vasario 5 diena, Vil -
nius. Pakviečiau į Prezidentūrą ne -
vyriausybinių organizacijų atstovus,
norėdamas išgirsti jų nuomonę apie
Atominės elektrinės įstatymą. Klau -
siausi jų kalbų dvi valandas, bet nie -
ko naujo nesužinojau. Baigdamas su -
sitikimą, net ir garsiai pasakiau, kad
jie man nedaug padėjo apsispren -
džiant dėl įstatymo. Partijos man pa -
mėtėjo į rankas nevisiškai iškeptą
karštą blyną ir, kad ir ką dabar nus-
pręsčiau, vis viena bus blogai.

Paskambinau Konstitucinio
Teis mo pirmininkui Egidijui Kūriui
ir pakviečiau susitikti. Paprašiau pa -
aiškinti, kaip turiu elgtis, kad nepa -
žeisčiau Konstitucijos. Jis garantavo,
kad viską darau teisiškai visiškai
teisingai.

2008 metų vasario 6 diena, Vil -
nius. Priėmiau į Lietuvą atvykusią
Švedijos vicepremjerę, energetikos
ministrę Maud Olofsson. Daugiausia
kalbėjomės apie galimybes nutiesti
elektros kabelį tarp Lietuvos ir Šve -
dijos. Švedai šį projektą vertina pa -
lankiai.

Tęsiu konsultacijas dėl Atomi-
nės elektrinės įstatymo. Šiandien
sukvie čiau kontrolės ir priežiūros
funkcijas vykdančių valstybės insti-
tucijų bei specialiųjų tarnybų atsto-
vus, finansų specialistus.

Po pietų pakviečiau pasikalbėti
vieną svarbiausių nacionalinio in -

ves tuotojo vadovų Žilviną Marcinke -
vi čių. Jis dar kartą garantavo, kad
bus siekiama sukurti pelningai dir -
bančią įmonę, kurios veikla padės
Lie tuvai siekti energetinio saugumo
ir visiškai atitiks visuomenės inte re -
sus.

2008 metų vasario 11 diena,
Vil nius. Aistros dėl Atominės elek-
trinės įstatymo tik dar labiau kaista.
Kurstydamos visuomenę, partijos tai
naudoja savo propagandai ir iš esmės
jau pradėjo Seimo rinkimų kampani-
ją. Televizijos diskusijų laidose akty -
viai dalyvauja nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovai ir visaip stengiasi
sutirštinti spalvas. Artūras Zuokas
ren gia priešais Prezidentūrą mani-
festacijas. Neva prezidentui paremti.
Tiesa, tesurinko porą šimtų žmo-
nių.

Blogiausia, kad lenkai, gal gavę
informacijos apie mūsų ginčus, pra -
dėjo abejoti, ar verta rytoj, kaip buvo
numatyta, pasirašyti sutartį dėl elek-
tros tilto tiesimo.

Nutariau rytoj per televiziją
kreip  tis į Lietuvos žmones, paskelbti
savo sprendimą dėl Atominės elektri -
nės įstatymo ir paaiškinti, kodėl taip
nusprendžiau.

2008 metų vasario 12 diena,
Vil  nius. Įsigilinęs į teisines for mu -
luotes, įvertinęs visą man pateiktą
informaciją, pastudijavęs specialistų
išvadas ir rekomendacijas, nutariau
įstatymą pasirašyti. Tai bus ir įrody-
mas mūsų užsienio partneriams, kad
atominės elektrinės projektas juda
pirmyn. Ryte įrašėme mano kalbą,
kuri bus transliuojama per televizijų
vakaro žinių laidas.

Apie 13 valandą išskridau į Var -
šuvą. Ten dalyvavau elektros tilto tie -
simo sutarties pasirašymo ceremoni-
joje ir Lenkijos prezidento Lecho
Kaczyńskio ta proga surengtame pri -
ėmime.

PASTABOS PARAŠTĖSEPASTABOS PARAŠTĖSE

Nustebau, kai prabėgus trejiems
metams nuo šių dienoraštyje užfik-
suotų įvykių naujoji Lietuvos valdžia
paskelbė, kad jai pavyko susitarti su
Lenkija dėl elektros tilto tiesimo. Ne -
supratau, koks čia laimėjimas,  jeigu
tai jau buvo padaryta 2008 metų va -
sario mėnesį ir aš pats dalyvavau su -
tarties pasirašymo iškilmėse. Pana -
šiai aiškinamas ir susitarimas tiesti
ka belį Baltijos jūros dugnu, nors dėl
to, taip pat buvo sukirsta rankomis su
švedais dar man einant prezidento
pareigas.

Matyt, fanfarų, skelbiančių apie
tariamus laimėjimus energetikos sri -
tyje, prireikė siekiant nukreipti vi suo -
menės dėmesį nuo nelinksmos realy-
bės: trejus metus elektros tiltų tiesimo
bei atominės elektrinės statybos pro-
jek tai stovėjo vietoje, ir kai nau joji
val džia vėl atnaujino ankstesnius su -
sitarimus su užsienio partneriais, te -
liko paskelbti, kad tai didžiulis pro -
ver žis siekiant Lietuvos energeti nės
nepriklausomybės. Gal iš tiesų po
ilgos stagnacijos net ir grįžimas į bu -
vusias pozicijas jau gali būti vadina-
mas lūžiu.

Bus daugiau.

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba, geros reko-
mendacijos. Tel. 773-507-4810.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, išleisti
atostogų. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja, lega-
lūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo lietuvių
šeimose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-323-
6359.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Turi rekomendacijas ir patirties. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-691-2948.

* Reikalinga moteris darbui su gyvenimu prižiūrėti
močiutę. Darbas Orland Park, IL, šešias dienas per
savaitę. Privalo vairuoti automobilį ir kalbėti ang-
liškai. Atlyginimas 120 dol. už parą. Tel. 312-479-
2398, palikti žinutę.

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga slaugytoja
prižiūrėti�senelį�ir�gyventi�kartu,

vakariniame�priemiestyje.�
Turėti�rekomendacijas.�

Tel. 312-343-2210

Zinaida Cizikienė, gyvenanti Chicago, IL, „Draugo” leidybos išlai-
doms sumažinti atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū už paramą.

Milda Šatienė, gyvenanti  River side, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai  dėkojame, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.



Rūtai Meilutytei laimėjus aukso
medalį 2012 m. Londono olim-
piadoje, kitą dieną atsivertus

„Chicago Tribu ne” sporto skyrių,
apėmė nepaprastai malonus jausmas
medalius laimėju sių valstybių sąraše
pamatyti ir Lie tu vos vardą.

Ne visada taip buvo. Dar dauge-
lis „Draugo” skaitytojų atsimena
tuos lai kus, kai, ištarus Lietuvos
vardą, išgirsdavai: „What? Who? O,
tai So vietų Sąjunga.” 50 metų Lie-
tuvos vardas buvo ištrintas iš pasau-
lio žemė lapių, o jei buvo minimas ar
rašomas, tai su tuo baisiu priedu –
USSR. 

Išeivijoje nuolat ieškojome progų
parodyti, kad šis mums brangus var-
das būtų gyvas. Lietuvių liaudies me -
nas buvo viena iš gana sėkmingų
prie monių tai pasiekti. Pateiksiu
kelis pavyzdžius.

* * *
Lionė Vi li mienė, gyvenanti Los

Angeles, California, pernai atšven-
tusi dar la bai darbingą 95-ąjį gimta-
dienį, priklausė tarptautiniam uni-
versiteto mo terų klubui, jame eida-
ma lėšų telkimo skyriaus pirminin-
kės pareigas. Ruošiant parodas ar
puotas, L. Vili mienė Kalėdų metu
vaišių stalus papuoš davo maža eg-
lute, padabinta baltais šiaudinukais,
o Velykų parodai numargindavo dau-
giau nei 80 margučių. Lietuvių ir
amerikiečių visuo menei vos ne kas
metai suruošdavo pa rodas apie Lie-
tuvą. Ypač pasiseku si paroda buvo
1970 m. „Kartą gintaro pakrantėje”.
1973 m. Bretwood, CA, miestelio laik-
raštyje ilgo straipsnio pradžioje rašo-
ma: „In the spring, the good earth of
Lithuania would yield much for the
making of  Easter...”, o nuotraukose –
Lionė, su tautiniais dra bužiais mo-
kanti skautes marginti margučius.

* * *
Kitame Amerikos krašte – Ja-

mestown mieste, North Dakota vals-
tijoje, Ona ir Vytautas Ado mai čiai
1965–1982 metais buvo galbūt vienin-
teliai lie tuviai. Vytautas buvo JAV
federali nės valdžios tarnautojas, o
Ona su dukromis Gražina, Laima ir
Rūta tuoj prisijungė prie JAV skau-
čių, pri klausė iš kitų kraštų atvyku-
sių mo terų būriui ir kiekviena pa-

sitaikiusia proga garsino Lietuvos
vardą. Keliose Jamestown mokyk-
lose ir baž nyčiose rodė, kaip margin-
ti margu čius, verti šiaudinukus. Nuo
pat pir mųjų metų Jamestown pas
Ado mai čius lankėsi korespondentai,
laik raš čiuose buvo skelbiamos di-
džiulės jų nuotraukos, dažniausiai –
su tautiniais dra bužiais, straips-
niuose buvo reiš k ia mas pasigėrėji-
mas ir nuostaba. 

North Dakota valstijoje buvo
papro tys, kad valstijos senatorius(ė)
pa gerb davo visuomenei nusipelniu-
sius asmenis, prisegdamas jų nuo-
trauką prie oficialaus JAV Senato
laiško. Tokių laiškų Adomaitienė
gavo kelis.

1975 m. Jamestown College kalbų
skyriaus ruošiamame tarptauti nia-
me pokylyje Adomaitienė suruošė
apie Lietuvą parodą, sulaukusią gra -
žaus įvertinimo. Ten ji susipažino su
Rampaipan Srisopark, mokslininke
iš Tailando, kuri, remdamasi Onos
pasakojimais ir iš Adomaičių bib-
liotekos pa siskolintomis angliškomis
knygomis, para šė knygą Tailando
jaunimui. Grąžin dama knygas Ado-

maičiams, autorė laiške dėkoja Onai:
„Ir pridedu Jums kopiją įvado iš kny-
gos ‘Mond Eee – Lake of  the Moon’.
Tai yra isto rija, kurią parašiau, nuo-
širdžiai už jaus dama Lietuvos žmo-
nes, per komunizmą praradusius
savo laisvę.”

Nuo 1983 m. gyvendama Wa -
shington, DC, Adomaitienė Smithso -
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Lietuvos vardas
ALĖ NAMIKIENĖ

nian Institution, kartu su Aldona
Kin duriene, gruodžio mėnesį rodė,
kaip verti šiaudi nu kus; baltais šiau-
di nukais padabino eglę tarptautinėje
parodoje Du Pond Plaza Mall; suvėrė

kelis šiaudinius šiaudinukus The
Herbert Hoover Presidential Library
muziejui. (Beje, Kazės Kuraitytės
medžio drožinys „Tėviškė” būsimos
konsulės Juzės Daužvardienės pas-
tan gomis buvo taip pat pasiųstas
prez. Hoover muziejui.) 

1990 m. vyks tant demonstraci-
joms dėl Lietuvos laisvės, vienas po-

licininkas Adomai tienei pagyrė Lie-
tuvos trispal vės grožį. Ji tą vėliavą
jam padova nojo ir netrukus gavo
padėkos laišką iš policijos – Lietuvos
trispalvė kabo jų vėliavų kambaryje. 

Nuo 2003 m. Washington, DC
Bazilikoje, kurioje yra Šiluvos Dievo
Motinos koplyčia, Ado maičių dukros
Rūtos rūpesčiu Kalė dų metu eglutės
prie altoriaus puo  šia  mos Onos suver-
tais šiaudiniais šiaudinukais.

* * *
Naujai pastatytuose rūmuose

„In diana Welcome Center in Ham -
mond” Birutė Vilutienė nuo 1999 m.
kasmet JAV Lietuvių Ben druomenės
vardu papuošia lietuvišką eglę bal-
tais šiaudinukais. Yra laimėjusi ir
pirmą premiją. Purdue University
baigusi, B. Vilutienė su savo Alma
Mater palaiko glaudų ryšį, kas antri
metai ten vykstančioje tarptautinėje
parodoje surengdama lietuvišką sky-
rių.

* * *
Regina Petrutienė iš Washing -

ton, DC su medžio darbais dalyvavo
Kaziuko mugėse Boston, Worcester,
Hartford, Rochester miestuose, su-
rengė parodą Los Angeles. Knygos
„Woodbur ning: Art&Craft” viršelį
puošia Pet rutienės ir Audronės Bar-
tytės me džio darbai. Knygos viduje –
daug nuotraukų, rašoma, kad Petru-
tienė yra gimusi Lietu voje, o jos me-
nas atspindi lietuvių liau dies meną.
1978 m. Petrutienė buvo paprašyta
lietuvišku stiliumi padabinti medinę
dėžutę Amerikos prezidento žmonai
Rosalyn Carter. Tą dė žutę ji įteikė
lankydamasi Baltuo siuose rūmuose.
1981 m. Amerikos prezidentūrai buvo
padovanotas Petru tienės išmargin-
tas medinis margutis su Gedimino
stulpais, raštais ir Lie tuvos vardu.

* * *
„Nepainiokit meno ar religijos

su politika” – nuolat girdėdavo Aldo -
na Saimininkienė, nuo 1950 m. gyve -
nanti Hartford, CT. Amerikos rytų
pa krantės De Cordova meno muzie -
jus, Lincoln, MA, išrinkęs 1988 metų
parodoms penkis A. Saiminin kienės
lipdytus šiaudo paveikslus, klausia,
ką kuris paveikslas reiškia. „Aha...
Tai Kryžių kalnas Lietuvoje, kurį
sovietai kas naktį nugriauna, o lietu-
viai kitą rytą atstato... O čia – šv.
Tėvui įteiktas paveikslas 1987 m.
Lietuvos krikščionybės 600 m. jubi -
liejaus proga. Ta mergaitė, su gran-
dinėmis suklupusi po kryžiumi, tai

Ona Adomaitienė, papuošusi eglutę baltais šiaudinu kais, su Lie-
tuvos ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu, jr. Lietuvos ambasadoje,
1983 m. 

Birutė Vilutienė įrengė lietuvišką skyrių tarptautinėje parodoje,
Purdue University Calumet Campus, 1985 m.

Lionė Vilimienė 1973 m. parodoje, Los Angeles, CA.

Regina Petrutienė Kaziuko mugėje, 1984 m.
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Uždaromas�Italijos�filosofijos�knygų�archyvas

www.draugas.org

Prestižinį Europos filosofijos
knygų archyvą Neapolyje dėl Italijos
biudžeto apkarpymų tenka uždaryti
ir padėti į saugyklą, neseniai žurna-
listams sakė šios bibliotekos įkūrė-
jas. 300,000 Italijos filosofijos studijų
instituto tomų, tarp jų – pirmieji to-
kių mąstytojų, kaip Benedetto Croce
ir Giordano Bruno, knygų leidimai,

dedami į saugyklą, nes institutas ne-
beišgali mokėti nuomos.

1975 metais įsteigtas institutas
uždaromas bendrai visoje Europoje
smunkant filosofijos studijoms. Kny-
gos šiuo metu yra saugomos 14-oje
atskirų biurų Neapolio centre, o nuo-
mą moka arba pats įkūrėjas, arba pa-
sitelkiant paskolas.                     BNS

Aldonos Saimininkienės „Kryžių kalnas”.

Lietuva, kenčianti sovietų vergiją...”
Muzie jaus leidinyje, aprašančiame
dalyvaujančius menininkus (buvo 31
su 140 darbų), Saimininkienei skir-
tame puslapyje – jos nuotrauka su
labai gražiu jos vertu šiaudiniu sodu
ir ilgas straipsnis, kuriame yra ir šie
žodžiai: „For Lithuanian folk artists,
making art re-creates the home they
feel they have lost and reminds their
audien ces – each other and the world
– that the old Lithuania will live...”  

Ne tik šiaudo paveikslus kuria
Saiminin kienė. Ji ir mezga, ir šiau-
dinukus ve ria, ir medį skaptuoja, ir
verbas riša bei margučius skutinėja.
30 vasarų Neringos stovykloje mokė
stovyklautojus lietuviškų rankdar-
bių, dvi jaunas vasaras (buvo maži
jos vaikučiai) darbavosi Šv. Jono sto-
vykloje, Kana doje, dvi vasaras –
„Aušros” stovykloje, Pennsylvania.
Kiekvienais metais mokė vaikų mu-
ziejuje West Hartford, miesto mokyk-
lose, lituanistinėje mo kykloje, para-
pijų centruose. 2010 m. Hartford buvo
atidaryta paroda „Am bassadors of
Folk: Connecticut Master Traditio-
nal Artists”, kurioje atrinkti meni-
ninkai (iš lietuvių – Aldona) pristatė
Lietuvos, Peru, Tibe to, Norvegijos,
Ukrainos, Suomijos ir Kinijos liau-
dies meną.

Prieš 3 metus šventėme Lietuvos
vardo tūkstantmetį. Lietuvos vardas
išliko gyvas per visas kančias, jis
buvo ir yra gaivi namas ir žadinamas
žmonių ge rais darbais, pasiauko-
jimu, o šiais, 2012 metais, net pen-
kiais olimpiniais medaliais padabin-
tas.

Aldona Saimininkienė laiko paveikslą,
kuris Lietuvos vyčių buvo įteiktas šv.
Tėvui Romoje, 1987 m.

A † A
MARIJA DIČPINIGAITIENĖ

BARIENĖ-DUBINSKAITĖ

Mirė 2012 m. rugsėjo 3 d. Čikagoje.
Gimė 1914 m. liepos 21 d. St. Petersburg, Rusijoje.
Gyveno Čikagos Brighton Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Birutė Sturmer su vyru Donald; duktė

Dalia Taurienė su vyru dr. Arvydu; anūkai Viktorija Hamm su
vyru Mitch, Darius Sturmer su žmona Shellie, Ričardas Tauras
su žmona Kristin ir Jonas Tauras su žmona Lisa; proanūkai
Trinity Hamm, Donavan ir Sydney Sturmer, Elise, Alexi, John,
Paul, Patrick ir Luke Tauras; brolis dr. Viktoras Dubinskas,
svai nė Marija Dubinskienė, Omaha, NE.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, buvo „Dainavos” cho-
ro, Lietuvių Operos choro narė, dirbo   ALT’e ir „Lietuvių bal-
se”.

Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba
Tėvams Jėzuitams.

Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 7 d. 9 val. ryto Švč.
Mergelės Ma ri jos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje
10 val. ryto bus aukojams šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VIKTORIJA BUTKUS

Nuliūdę liko: duktė Joann Danutė Butkus, C.P.D.
A. a. Viktorija buvo žmona a. a. Vinco.
Velionė buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 4 d. nuo 4 val. p.

p. iki 9 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts
Rd. (8000 W.),  Hickory Hills, IL.

Trečiadienį, 12 val. dienos iš laidojimo namų a. a. Viktorija
buvo nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

Dėl sūnaus
A † A

LINO DAGIO

mirties, nuoširdžią užuojautą klubo nariui JAUNU -
ČIUI DAGIUI reiškia

Beverly Shores lietuvių klubas

A † A
ALBERTUI APANAVIČIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai
LAIMAI, dukrai ASTAI su šeima, sūnui PAULIUI ir
mamai ONAI APANAVIČIENEI bei kartu dalinamės
Jūsų ne tekties skausmu.

Alfonsas, Vilija ir Svajonė Kereliai

Vasaros�atostogų�nuotraukas�
Lietuvos�paštas�pavers�atvirlaiškiais

Jau antrus metus Lietuvos paš-
tas gražiausias vasaros atostogų nuo-
traukas paverčia tikrais atvirlaiš-
kiais. Šiemet asmeninius atvirlaiš-
kių rinkinius gaus net penki konkur-
so „Mano vasaros atostogos” dalyviai.

Daugiausia gyventojų balsų
Lietuvos pašto socialinio tinklo „Fa-

cebook” puslapyje sulaukė Rimos
Prusakovos, Laimos Viršilaitės, Gri-
tos Dumskienės, Donatos Markulės
ir Zigmanto Sermončio atsiųstos
nuotraukos. Kiekviena nuotrauka
bus atspausdinta po 10 vnt. ir išsiųs-
ta jų autoriams.

Bernardinai.lt

Mokslininkai nustatė, kad dalis
Honkongo yra įsikūrusi ant užgesu-
sio ugnikalnio, kuris išsiveržė prieš
140 milijonų metų. Jis turėjo milži-
nišką poveikį aplinkai ir galbūt net
prisidėjo prie dinozaurų išnykimo.
Per milijonus metų didelė dalis ug-
nikalnio nunyko, bet jo pėdsakai ge-
riausiai matomi Honkongo rytinių
salų virtinėje, kur puikuojasi dviejų
metrų skersmens palinkusios kolo-
nos. Tai  supervulkano liekanos, o
tokiais vadinami galintys išspjauti
ne mažiau kaip tūkstantį kubinių
kilometrų pelenų.

Tokį kiekį sunku įsivaizduoti,

bet mokslininkai sako, kad prieš
maždaug 140 milijonų metų, baigian-
tis Juros laikotarpiui, Honkongo
ugnikalnis išspjovė dar daugiau pe-
lenų, turėjo milžinišką poveikį aplin-
kai. Atšalusi lava virto uolomis, ku-
rios pamažu nyko. Mokslininkai ra-
mina, dabar Honkongui pavojus ne-
gresia.

Honkongo superugnikalnis buvo
vidutinio dydžio. O paskutinį kartą
pasaulyje toks ugnikalnis, pasak
mokslininkų, buvo išsiveržęs prieš 26
tūkst. metų Naujojoje Zelandijoje.

Lrt.lt

Atrastas�juros�laikotarpio�ugnikalnis
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) rug-
sėjo 7 d., penktadienį, istorikas Manuel
Rosa skaitys paskaitą ,,Ar Kristupo Ko-
lumbo seneliai buvo lietuviai, turėję ka-
rališko kraujo?” (anglų kalba). Pradžia 7
val. v. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

� Rugsėjo 7–8 d. (penktadienį ir šešta-
dienį) nuo 9 val. r iki 3 val. p. p. ir rug-
sėjo 9 d. (sekmadienį) nuo 12 val. p. p.
iki 3 val. p. p. PLC didžiajame garaže vyks
Pasaulio lietuvių centro rengiamas daik-
tų išpardavimas (,,Garage Sale”). Dau-
giau informacijos tel. 630-257-8787.

� Rugsėjo 8 d., šeštadienį: ,,Bunkery -
je” (8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL) vyks  renginys ,,Mokslo me tų atida -
ry mas”. Pradžia  7:30 val. v. Tel. pasi -
tei  rauti: 312-375-2728. 

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugsėjo 9 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias at -
na šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Prieš
šv. Mi šias kalbėsime Švč. Mergelės Ma -
rijos litaniją, minint 404-ąsias Dievo
Mo tinos apsireiškimo Šiluvoje metines.
Parapijos choro giesmės bus skirtos
Šilu vos Marijai. Po Mišių – kavutė. 

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
susirinkimas šaukiamas rugsėjo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje. Pradžia 9 val. r.
Kviečiami nariai, rėmėjai, ir tie, kuriems
įdomu išgirsti apie organizacijos rudens
planus bei projektus, kurių tikslas yra
toliau remti Lietuvos rizikos grupės ir
socialiai remtinų šeimų vaikus.

� Tėviškės parapijoje rugsėjo 9 d., sek -
madienį, vyks šventinės pamaldos, ku-
riose dalyvaus vysk. Mindaugas Sabutis
iš Lietuvos. Pamaldų metu bus minimas
parapijos 60-metis  ir kun. Liudo Mi-
liausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Po
pa maldų – piknikas. Piknikui registruo-
tis: teviskes.parapija@gmail.com arba
tel. 708-499-5383 (As trida Pauperienė).

� Penktadienį, rugsėjo 14 d., 7 val. v.
Bal  ze ko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks
Ar vy do Zabulionio fotografijų parodos
,,Church World” atidarymas. Paroda tęsis
iki spalio 12 d. Tel. pasiteirauti 773-582-
6500. 

� Rugsėjo 22 d., 6 val. v. Jaunimo cen -
t ro didžiojoje sa  lėje (5620 S. Claremont
Ave., Chi cago, IL 60636) vyks Algirdo
Mo tuzos ir Loretos Janulevičiūtės autori-
nis koncertas ,,Aš myliu”. Koncerte
skam bės dainos Lietuvai, motinai ir
mei lei. Pertrau kos metu galėsite pasi-
vaišinti ,,Kuni gaikščių užeigos” paga-
mintais patie kalais ir atsigaivinti gaivi-
nančiais gėrimais. 

� Po 12 metų pertraukos 3 Šiaurės
Ame   rikos lietuvių chorai – Cleveland
„Exul tate”, Toronto „Volungė” ir Čikagos
„Dainava” – gerbėjus vėl kviečia pasi -
džiaugti beveik pusantro šimto narių vie -
nijančio jungtinio choro, solistų ir or kes -
t ro pasirodymu. Koncertas vyks Tri nity
Christian College Ozin ga Chapel Audi -
torium (6601 W. College Dr., Palos Hei -
ghts, IL) spalio 14 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Bilietus gali ma įsigyti „Lietu vė -
lėje”, „Seklyčioje”, PLC raštinėje (Le mont,

IL), internetu www. boxofficetickets.com
arba ,,Daina vos” tin klalapyje www. dai -
nava.us, taip pat užsisakyti tel. 800-
494-8497. Daugiau informacijos – www.
dainava.us 

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
spalio 28 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� Lituanistikos katedra, įsikūrusi  Uni -
ver sity of Illinois at Chicago (UIC), šį se -
mestrą siūlo lietuvių kalbos kursą pra -
dedantiems. Nors mokslo metai jau pra -
sidėjo, užsirašyti dar galima! Daugiau
informacijos rasite http://imso.admin.
uillinois.edu/class_schedule/classsched-
uledisplay.asp

� Manhattan, NY apylinkės valdyba
kvie čia visus atvykti į Governor’s Is land
(10 South Street # 7, New York, NY
10004), kur šeštadienį, rugsėjo 8 d.,
12 val. p. p. Picnic Point pievoje vyks
pik nikas. Be sidomintys tolimesne bend-
ruo menės veikla galės susitikti ir pa si-
kalbėti su Man  hattan apylinkės valdy-
bos nariais ir kitais aktyvistais. Išklau -
sysime visų jūsų pasiūlymus dėl atei -
nančių ren ginių. Už kandžius ir gėrimus
atsinešame patys. Šypsena ir gera nuo-
taika – priva lo ma. 

� Washington, DC Kristijono Donelai -
čio lituanistinė mokykla 53-uosius mok-
slo metus pradeda rugsėjo 8 d. 9:30
val.  r. naujose patalpose – Jewish Com -
mu nity Center of Greater Washington
(6125 Montrose Rd., Rockville, MD
2085).  Mokslo metų atidarymo šventė
prasidės 12 val. p. p.  Daugiau informa -
ci jos galite rasti mokyklos internetinia -
me puslapyje www.kdlmdc.org

� Rugsėjo 9 d., sekmadienį, maloniai
kvie čiame į Vlado Žiliaus meno darbų
pa rodą-pardavimą, kuris vyks nuo 2 val.
p. p. iki 8 val. v. Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje patalpose (307 West 30th
St., New York, NY 10001).

� Rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, 7:30
val. v. St. Peter’s Church (246 W. 20th
St. New York, NY) pianistas Gabrielius
Alekna ir New Amsterdam Symphony
Or chestra atliks Ludwig van Beethoven
3-iąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui
bei 1-ąją simfoniją C-dur. Dirigentas –
or  kestro me no vadovas Guerguan Tse -
nov. Įėjimas nemokamas!

� Mokslo metų pradžios šventė New
York Maironio lituanistinėje mokykloje
vyks rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 val. r.
mokyklos salėje (206 Skillman Ave.,
Brooklyn, NY 11211). Kviečiame atvyk-
ti. Daugiau informacijos – el. paš tu:
director@nymaironiomokykla.org

� Jei kas turi istoriko Gary Hartman knygą
,,The Immigrant as Diplomat: Ethnicity,
Na tionalism, and the Shaping of Foreign
Policy in the Lithuanian-American Commu -
nity, 1870–1922”, išleistą Čikagoje 2002
metais, ir galėtų ją padovanoti vienam
,,Drau go” bendradarbiui, knygą siųskite re -
dakcijos adresu: 4545 W. 63rd St., Chi -
cago, IL 60629.

IŠ ARTI IR TOLI...

Rugsėjo 2 d. Tėviškės parapijoje
po pamaldų vyko pianistės dr.
Ramintos Lampsa ty tės koncer-
tas, skirtas jos tėvelio Jurgio
Lampsačio 100-osioms gimimo
meti nėms paminėti. 

R. Lampsatytė užsuko į Čikagą
pakeliui iš Meksikos, kur kartu
su tenoru Hector Palacio dalyva-
vo Tabasco ir Mexico City vasa-
ros festivaliuose. 

Nuotraukoje: dr. Raminta Lamp-
satytė Tėviškės parapijoje.

Zelmos Bartkienės nuotr.

Čiurlionio ga lerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

rugsėjo 7 d. 7:30 val. v.
Vladimiro Beresniovo (Vlaber) 

darbų parodos 
„Smailiu žvilgsniu" 

atidarymas 
Kviečiame dalyvauti

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija kvie čia visas ne pelno siekian-
čias organizacijas, kurioms rūpi savanoriškas darbas ir tarnystė, dalyvauti mūsų
Bendruomenės Mišiose ir tarnysčių mugėje rugsėjo 30 d. 10:30 val. r. Tai būtų
puiki proga pristatyti jūsų organizaciją ir pabend rauti su žmonėmis. Misija parūpins
stalus. Stalai, pažymėti organizacijų ir tarnysčių pavadinimais, bus paruošti sek-
madienio ry te, tad kviečia me atvykti  jau 8:30 val. r., kad iki  9:30 val. r pasiruoši-
mo darbai būtų baigti. Apie dalyvavimą prašoma pranešti iš anksto el. pašto adresu
matulaitismission@sbcglobal.net

Kviečiame savanoriauti Pasaulio lietuvių ekonomikos forume (World
Lithuanian Economic Forum – WLEF), kuris vyks Čikagoje rugsėjo 21 d.

Ieškome lietuvių kilmės studentų savanorių galinčių patalkinti ruo -
šiantis forumui ir jo metu. Labiausiai kviečiami studentai, studijuojantys
verslą, vadybą, ekonomiką, finansus ir pan. Jūsų prašysime padėti paruošti
informacinius paketus, pasitikti ir registruoti forumo svečius ir dalyvius,
teikti bendro pobūdžio pagalbą forumo organizatoriams, kad renginys vyktų
sklandžiai ir sėkmingai.

Daugiau informacijos apie forumą ieškokite adresu: http://www.plef.lt/
Prašome registruotis: vaidaarman@gmail.com arba skambinti tel. 773-428-
5677.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500


