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Gerumo tiltas – 5 psl. 

Ateitis – mokyklos mokytojo rankose. – Victor Hugo

ŠIAME NUMERYJE:

,,5 už Lietuvą” dalyvavo ir
tautiečiai prie Atlanto – 4 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Washingtone pagerbtos komunizmo aukos

Gera žinia Lietuvai, Baltijos šalims, Europai 

Prie Komunizmo aukų memorialo Washingtone aštuntą kartą rinkosi JAV sostinėje reziduojantys diplomatai, kovotojai už žmogaus
teises, Kongreso nariai Victims of Communism Memorial Foundation nuotr.

Lietuvą pasiekė svarbi žinia – Jungtinių Valstijų pa-
reigūnai planuoja į Baltijos šalis ir Rytų Europos re-
gioną perkelti sunkiąją karinę techniką – taip norima

nuraminti po Rusijos intervencijos į Ukrainą sunerimusius
sąjungininkus ir užkirsti kelią galimam agresijos plitimui,
pasakė JAV žiniasklaidai aukšto rango JAV pareigūnas. Pir-
masis apie tai pranešė „The New York Times”.

Pareigūnas nebuvo itin kalbus, tačiau pasakė: „Keti-
name dislokuoti svarbią įrangą”. Leidinys nurodo, kad, jei-
gu toks žingsnis būtų padarytas, tai taptų pirmuoju Was-
hingtono bandymu nuo Šaltojo karo laikų dislokuoti karinę
techniką naujosiose NATO šalyse Rytų Europoje, anks-
čiau priklausiusiose Sovietų Sąjungai.

Teigiama, jog šiuo siūlymu norima užtikrinti sąjun-
gininkus Europoje, kad jie sulauks pagalbos. Be to, Rusi-
jai ir jos Prezidentui Vladimirui Putinui, 2014 metų kovą

aneksavusiam Krymo pusiasalį, būtų pasiųsta žinutė,
kad JAV tikrai gintų NATO nares, esančias arčiausiai Ru-
sijos.

Kai 2004 metais į NATO buvo priimtos Lietuva, Latvija
ir Estija, JAV ir jų sąjungininkės tuomet dar galvojo apie
bendradarbiavimą su Rusija, todėl Aljanso rytinėje daly-
je neketino dislokuoti  savo karių, o juo labiau pažangios
karinės technikos. Dabar pripažįstama: iš Rusijos nieko
gero negalima laukti ir tai ilgam.

„Tai labai reikšmingas posūkis, – teigė buvęs vyriau-
siasis NATO pajėgų vadas admirolas James Stavridis.

Žinoma, karinės technikos, kuri bus atsiųsta į rytines
NATO šalis, nebus daug, tik tiek, kad užtektų apginkluo-
ti ir aptarnauti 3–5 tūkst. karių brigadą. Tačiau jau tas fak-
tas, kad technika bus atsiųsta, rodo JAV ryžtą Rusiją at-
grasyti nuo kokių nors veiksmų. – 7 psl.

Į Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazę Šiauliuose atvyko vyriausiasis NATO ir JAV pajėgų Europoje vadas gen. Philip Mark Breed-
love. Alfredo Pliadžio (KAM) nuotraukos

Birželio 11–12 dienomis Washingtone vyko kasmeti-
nis Komunizmo aukų minėjimas. Jame dalyvavo
23-ių valstybių ambasados, 26 žmogaus teisių ir

etninių grupių organizacijos, 10 JAV Kongreso narių ir
per 300 dalyvių. Iškilmingame Komunizmo aukų memo-
rialo įsteigimo aštuntųjų metinių minėjime dalyvavo ir
Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

Dviejų dienų minėjimas prasidėjo birželio 11 d.
Laisvės pergalės pietumis, kurių metu buvo pagerbtas
Kubos disidentas Guillermo Farinas Hernandez – jam

įteiktas Truman-Reagan laisvės medalis (Truman-
Reagan Medal of  Freedom). Guillermo Farinas Her nan -
dez daugelį metų veda rezistencinę kovą prieš Castro
režimą Kuboje. Norėdamas atkreipti pasaulio dėmesį į
Castro režimo vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, jis
dalyvavo dvidešimt trijuose bado streikuose. Savo kalbo-
je Farinas pažymėjo, kad šį apdovanojimą skiria Kubos
politiniams kaliniams ir tiems kubiečiams, kurie trokš-
ta vieną dieną išvysti laisvą Kubą. 

– 2 psl.



menama rugsėjo 15 d. Tarptau tinė taikos diena  yra
rugsėjo 21 d., o kitą dieną yra Baltų vienybės diena.
Pagaliau vasara baigiasi, nes rugsėjo 23 d. yra Ru-
dens lygiadienis, rudens pradžia.

Pažadėjau keletą švenčių išskirti ir jas plačiau
paminėti. Pradėsiu su Septyniais miegančiais bro-
liais, pri si menamais liepos 10 d. Tai Lietuvoje nuo
seno žinoma diena, pagal kurią vyresnieji sprendžia,
kokie orai dar laukia likusią vasaros pusę. Senovė-
je buvo tikima, kad jei šią dieną be per stojo lyja, tai
lis ir dar septynias dienas, o gal net septynias sa-
vaites. Jei šią dieną iš viso nelija, tai nėra gerai, nes
tai pranašauja sausrą. Etnologų teigi mu, Septynių
brolių miegančiųjų dienos pavadinimas kilęs iš le-
gendos apie septynis brolius – tikėjimo kan ki nius,
stačiusius šventovę Kijeve, o paskui užmigusius ir
miegančius iki šiol. Liepos 10 d. rytmetį danguje
trumpam pasirodo Sietynas, sudarytas iš septynių
žvaigždžių.

Liepos 20 d. yra Perkūno diena. Senovėje šią die-
ną žmonės Perkūnui aukojo jaučius ir žirgus. Buvo
mano ma, kad dievas Perkūnas savo valią ir galią ap-
reiškia griausdamas. Žmonės melsdavosi Perkū-
nui, kad būtų geras oras dirbant rugiapjūtės darbus,
vykstant į kelionę; kad Perkūnas saugotų augaliją
ir gyvulius. Kad Perkūnas nenutrenktų, žmonės na-
mus apkaišydavo eglės ir žilvičio šakomis. Degi nant

šias šakeles buvo  tarsi smilkomi debesys.
Per audrą žmonės degindavo vaškines
žvakes. Buvo mano ma, kad jei Perkūnas
nutrenkia žmogų, tas žmogus bus paim-
tas pas dievus. Tokia mirtis buvo aukš-
tinama. Kas nespės prisiminti Perkūno
dienos, gali ją pasivyti liepos 29 d., kai mi-
nima Griaustinio diena. Senovėje ger-
manai, anglosaksai, skandinavų tautos
garbino Griaustinį, audrų ir derliaus
dievą.

Tarptautinę tautos dieną, rugpjūčio 9 d., pirmą
kartą paskelbė Jungtinių Tautų organizacija 1994 m.
Man tai ne džiaugsmo, o daugiau gedulo diena. Ši die-
na skirta ginti vie tinių tautų teises. Tų tautų žmo-
nės vadinami čiabuviais. Tai vietiniai tam tikros tau-
tos žmonės, tebegy ve nantys arba gyvenę toje teri-
torijoje iki dabartinių gyventojų įsikūrimo. Čiabu-
vių bendruomenės laikosi savi tų tradicijų ir išsi-
skiria iš visos vi suomenės. Tokios tautos dabar
daž  niausiai išlikusios sunkiai pasie kia mose vieto-
se – salose, džiunglėse, kalnuose ir Arktyje.

Iki XX a. vidurio įvairios vietinės tautos buvo
naikinamos jas žudant, iškeldinant ar priverčiant
vergauti. Europoje čiabuvių yra išlikę Laplan dijoje
ir Kolos pusiasalyje (samiai), Rusijos gilumoje (ne-
ncai, komiai), Kaukazo kalnuose, Pirėnų pusiasalyje
(baskai) ir kt.

Tarp žymiausių pasaulio čiabuvių genčių mi-
nimi indėnai, actekai, majai, Inkų imperija, pa pua-
sai, Australijos aborigenai.  Bera šant per nugarą nu-
bangavo  šiurpas, prisiminus lietuvių tautos istori-
ją ir dabartinę padėtį. Lietuvoje gimstamumas ma-
žėja, o daugėja avarijų, savižudybių, žmogžudysčių,
tautos  išsivaikščiojimo  po pasaulį.  Nejaugi lietu-
vių  tauta  artėja prie čiabuvių tau tų, kurios vieną
dieną bus minimos Tarptautinės tautos dienos pro-
 ga?

Ant  rašomojo stalo turiu kasdien
nuplėšiamą kalendorių iš Lie-
tuvos. Ten duodama daug pata-

rimų darži nin kams, pažymėtos vardi-
nės ir įvai rios šventės.  Besiartinančios
vasaros proga noriu kai kurias šventes
pami nėti ir apie keletą man mažiau ži-
no mų daugiau parašyti.

Pirmoji vasaros diena yra birželio
21-oji, vadinama Saulėgrįža. Birželio 22
d. minimas Birželio sukilimas. Kitą
dieną yra Joninės, seniau vadintos Rasos vardu. Lie-
pos 6 d. švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Min-
daugo karūnavimo) diena. Lie pos 10 d. prisimenami
Septyni broliai mie gantieji. Liepos 15-oji yra Žalgi-
rio mūšio diena. Tą dieną yra ir mano žmonos Gra-
žinos 75-tasis gimtadienis, bet kalendoriuje tai ne-
minima.  Liepos 17 d. yra lakūnų Dariaus ir Girėno
žuvimo diena, vėliau paskelbta Pasaulio lietuvių vie-
nybės diena. Liepos 20 d.  yra Perkūno diena. Kas ji
ir kaip ją švęsime?

Kelkite ranką, jei kas nėra girdė jęs apie Griaus-
tinio dieną liepos 29?  Keliu ranką. Kas nėra girdėjęs
apie Tarptautinę tautos dieną rugpjūčio 9? Vėl keliu
ranką. Lyg girdėta Tarp tautinė jaunimo diena rugp-
jūčio 12 d. Visiems žinoma arba turėtų būti ži noma
Juodojo kaspino ir Baltijos ke lio diena rugpjūčio 23
d. Iš kur gandrai žino, kad jiems jau laikas iš Lietu-
vos iš skristi? Jiems būtų aišku, jeigu pasi žiūrėtų į
mano kalendorių, kur rašoma, kad rugpjūčio 24 d. yra
Gandrų išskridimo diena. Paskutinė šio mė ne sio die-
na yra Laisvės diena.

Lietuvoje visas kraštas rugsėjo 1 d. prisimena
kaip Mokslo ir žinių dieną. Tai sutampa su pirmąja
mokslo die na visose mokyklose. Už savaitės, rug sėjo
8 d., skelbiama Tarptautinė raštin gumo diena. Ne-
užmiršta ir Tarptau tinė grožio diena, išpuolanti
rugsėjo 9 d. Kam įdomu Miškininko diena? Ji prisi-

2 2015 BIRŽELIO 18, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

  

Kaip švęsime
Perkūno dieną?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Atkelta iš 1 psl.

JAV Kongreso narys Mario Diaz-
Balart savo kalboje teigė, kad disiden-
to Farinas pagerbimas labai aktualus.
Kuboje tebevyksta aktyvistų areštai.
Per praeitus du savaitgalius areštuota
daugiau nei 100 žmonių. Video būdu
premijos laureatą sveikino Texas se-
natorius Ted Cruz, kurio tėvas apleido
Kubą ir atvyko į Ameriką. Laureatą
sveikino ir Arkansas senatorius Tom
Cotton, savo kalboje pabrėžęs, kad ko-
munizmo palikimas tebemeta iššūkius
laisvajam pasauliui. Vladimiras Puti-
nas neslepia nostalgijos Sovietų impe-
rijai ir daug kur naudoja komunistų
pirmtakų išvystytą taktiką, teigė se-
natorius Cotton.   

Po pietų Kongreso bibliotekoje
vyko akademinės diskusijos, kuriose
aptartas sovietizmas tikrovėje ir at-
mintyje. Diskusijose dalyvavęs Kong-
reso narys John Shimkus pabrėžė, kiek
daug Pabaltijo valstybės iškentėjo nuo
komunizmo. Jis paminėjo JAV Atstovų
rūmuose priimtą Juodojo kaspino die-
nos rezoliuciją, kuria rugpjūčio 23-ioji
diena paskelbta atmintina diena vals-
tybiniu mastu. Po diskusijų buvo ro-
domi du filmai, kuriuose liudytojai,
išgyvenę komunizmo kančias, pasako-
ja savo prisiminimus. Tie liudytojai –

Washingtone pagerbtos komunizmo aukos

vengras olimpietis Daniel Magay, pa-
bėgęs į Ameriką po 1956 m. Olimpinių
žaidynių, ir Nal Oum, medicinos dak-
taras iš Kambodžos, kuris pergyveno
Kombodžos komunistų, Khmer Rouge,
siaubą. Taip pat kalbėjo JAV Kongre-
so narė Marcy Kaptur, paaiškinusi, kas
ją skatina remti Ukrainą.   

Birželio 12 d. didelė grupė amba-
sadorių, diplomatų, žmogaus teisių
organizacijų atstovų ir svečių rinkosi

prie Komunizmo aukų memorialo pa-
minėti 8-ąsias jo įsteigimo metines.
JAV sostinės centre 2007 metų birželį
įkurtas memorialas yra tapęs tradici-
ne laisvės kovotojų susibūrimo ir ko-
munizmo aukų pagerbimo vieta.

Iškilmes prie memorialo pradėjo
Komunizmo aukų atminimo organi-
zacijos pirmininkas dr. Lee Edwards,
pabrėždamas moralinę pareigą nepa-
miršti komunizmo aukų. Minėjimo

metu Truman-Reagan laisvės medaliu
buvo  apdovanotas žymus Rusijos lais-
vės kovotojas, knygos „Baudžiamoji
medicina”, demaskuojančios sovietinę
psichiatriją, autorius Aleksandr Pod-
rabinek. Savo kalboje laureatas Pod-
rabinek pabrėžė, kad Rusijos žmonės
tebegyvena priespaudoje. Jo nuomone,
Vakarų kraštų vadovai, kurie spaudžia
ranką diktatoriams, skriaudžia tuos,
kurie kovoja už žmogaus teises savo
kraštuose.  

Pirmasis šiuo medaliu, tik jį pra-
dėjus teikti, buvo apdovanotas Lietuvos
Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis. Tarp vėliau apdovanoji-
mą gavusių asmenų – Popiežius Jonas
Paulius II, Čekijos prezidentas Vaclav
Havel, Lenkijos prezidentas Lech Wa-
lesa, buvęs JAV gynybos sekretorius
Donald Rumsfeld, kiti žymūs Vidurio
ir Rytų Europos bei kitų su komunis-
tiniu teroru kovojusių ar tebekovo-
jančių šalių disidentai.

Renginio pabaigoje paminklą tra-
diciškai papuošė įspūdinga spalvingų
vainikų ir puokščių, skirtų kovoto-
jams už laisvę, kompozicija.  Tuo būdu
pagerbtas daugiau kaip 100 milijonų
nuo komunizmo nukentėjusių žmo-
nių atminimas.

Pagal LR ambasados Washingtone ir
Victims of Communism Memorial Founda-
tion informaciją parengė R. Černius

Vainiką neša LR amb. Washingtone Ž. Pavilionis



pjovęs pusę lauko, užuot gaišęs prie to varlės didu-
mo sklypelio. 

Ką darysi, tokia realybė. Pasižadėjome dau-
giau pagalbos neprašyti, bet kur tau – argi visus kai-
mo darbus pats nudirbsi, nesi juk visų galų meistras. 

Prieš du mėnesius buvo užsakyti meistrai su-
tvarkyti šeimos kapus. Sutartą dieną nuvažiavom į
kapines. Kadangi šiame kape dar turėjo būti laido-
jami bent trys artimieji, buvom sutarę, kad kapavietė
bus apjuosta siauru cemento pamatėliu ir plotas už-
dengtas akmens plokštėmis; atėjus laikui jas bus leng-
va nukelti. O siaube! Matom – visas kapavietės plo-
tas aklinai užmūrytas mažiausiai 10 cm betono
sluoksniu. Skambinam meistrams. Taip, taip, pri-
simenam, atsiprašom, išpjausim skylę...

Artėjo šeštadienis, kuomet tėvonijoje turėjo

rinktis giminė. Kadangi oro prognozė ža-
dėjo lietų, o svečius buvom nutarę vai-
šinti sode, nusipirkom sudedamą stogą.
Išvakarėse vyras išpakavo dėžę su pir-
kiniu, bet žiūri, kad trūksta detalių – tris
kampus galima sustatyti, vieno ne. Sėda
į mašiną ir važiuoja 33 kilometrus iki ra-
jono centro, kur prekė įsigyta, o ten pa-
reiškia, kad mes nupirkom paskutinį
daiktą ir kito tokio nebėra... Tik pakėlę
triukšmą pinigus atgaunam. Laimei,
oro prognozė nebuvo labai tiksli, ir rytą

nulynojus menkam lietučiui, visą dieną švietė sau-
lė, todėl stogo neprireikė. Nuo saulės saugojo šim-
tamečių ąžuolų lapija.

Beje, paskutinę naktį prieš giminės suvažiavimą
nuo senelio žemės krašto kažkas nusivežė keletą tonų
sveriantį akmenį – unikalų riedulį, kuris kada nors
galėjo tapti sodybos puošmena. Jį išgabenti galėjo tik
galinga mašina, aprūpinta šiuolaikiška įranga. To-
kie rieduliai šiandien jau yra aukso vertės...

Tai štai kokia, pasirodo, ta mūsų tėviškė. Iš Vil-
niaus tokios mes nematom, giriamės, kad paau-
gom, sukultūrėjom, ištobulėjom. Tiesa, ūkininkai jau
neprastesni už užsieniečius, turi puikiausios tech-
nikos, kurią įsigyja su Europos pagalba, ir tvarkosi
kur kas geriau už kolūkių pirmininkus. Apylinkės
žemę (žemė čia gera, 10–12 tūkst. litų kainuoja) dir-
ba ne tik lietuviai, bet jau ir danai su anglais. Taigi
konkurencija – kaip visame kapitalistiniame pa-
saulyje, ir tai verčia pasitempti. Tik va – žmonės liko
tie patys, su ta pačia sovietine sąmone ir įpročiais.
Trūksta tvarkos, kaimietis savo nepriteklių stengiasi
kompensuoti ką nors pasiimdamas nemokamai, tei-
singiau – pavogdamas, apsukdamas, sukombinuo-
damas. Kaime liko senukai, dažniausiai ir tie patys
geriantys, ir degradavęs jaunimas. Dirbti jis neno-
ri, todėl deda pastangas, kaip paprasčiau susiveikti
išgėrimui. Iš viršaus bandomos kurti bendruomenės,
kad lipdytųsi visuomeninis gyvenimas, bet retai kur
jos prigyja. Mano gimtosios apylinkės miestelis,
seniūnijos centras, apšiuręs, ant kiekvieno kampo
stovi po porą mėlynanosių (miestelio vizitinė kortelė),
kurie užkabinėja žmones, kaulydami pinigėlių alaus
„bambaliui’’. Mano klasės draugė, buvusi bendruo-
menės pirmininkė, sugebėjusi miestelio gyvenimą
išjudinti, kvailų rėksnių buvo apkaltinta nebūtais da-
lykais, ir pasitraukė. Per pastaruosius penkerius me-
tus miestelis vėl apmusijo. 

Pažangai provincijoje neleidžia prasiveržti ne-
pasitikėjimas vieni kitais ir pavydas. O valdžios – jau
kuri kadencija – kai nori laimėti rinkimus, kaimui
dėmesio skirti pažada, bet po rinkimų pamiršta. 

Matyt, teks laukti kitos kartos, tik mes pasikei-
timo nesulauksim, nes patys jau nepasikeisim. Kaip
sakoma, kuprotą tik grabas išties.

Nostalgija gimtam kraštui mane
parvedė į Aukštaitijos pačio
šiauriausio pakraščio patį nuo-

šaliausią kaimą palei Latvijos sieną,
kur gyvena skerslatviai, – taip mes
nuo seno įvardijame savo tautybę,  mat
mūsų krašte dauguma šeimų yra miš-
rios, sudaromos tarp lietuvių ir latvių
(parapijoje yra dvi bažnyčios – protes-
tantų bei katalikų, kapinės paprastai
taip pat dvejos). Taip atsitiko, kad iš-
tuštėjo mano tėvo tėviškė, ir aš, bijodama,
kad ji nebūtų girtuoklių, ieškančių ko nors, kas gali
būti parduodama, nusiaubta, iš giminaičių ją pus-
velčiui įsigijau ir šią vasarą pabandžiau įsisavinti.

Sodžiaus namas dar tvirtas, didelio remonto ne-
reikia. Vasaros pradžioje buvom pasikvietę meistrus,
kad išdažytų kambarių sienas, duris ir langus, mat
žadėjom tėvonijoj sukviesti giminę ir pasidžiaugti,
kad dar gyvi esam, neišnykom, neišsivažinėjom po
užsienius. Išdažė gražiai, bet išeidami uždarinėjo
visų kambarių duris, o kai savaitę prieš renginį at-
važiavom ir tas duris bandėm praverti, jos buvo už-
siklijavusios. Stipriau pastūmus jos atsidarė, bet kar-
tu su visais dažais – atsilupęs liko arba staktos, arba
durų kraštas. Ką darysi, vis tiek švariau negu buvo.

Atvažiavę radom sodybą apžėlusią žole. Ka-
dangi, manėm, pjovėjų rasim, savo žoliapjove ne-
pasirūpinom. Ūkininkai, kurie turi traktorines žo-
liapjoves, pareiškė, kad sode jie sukiotis tarp obelų
negali, todėl teko imtis dalgio. O dėdės turėta tvir-
to plieno įrankio. Taupydama miestiečio vyro svei-
katą, paprašiau kaimyno sūnaus nupjauti nors
pusę ploto. Sodyba čia – visas hektaras žemės. Šiek
tiek užima gyvenamas namas „ant dviejų galų’’ (tai
reiškia – nemažas), klėtis, tvartas su daržine, mal-
kine bei rūsiu. Dar koks aras – daržo. Visa kita  – šie-
naujamas sodas ir kiemas. Vyras per porą dienų jau
buvo pusės pusę nupjovęs dėdės dalgeliu. Kitą pusę
suderėjau su tuo vaikinu. Jis turėjo žoliapjovę, bet
aukštos žolės ji neėmė, todėl pažadėjo pamojuoti ran-
komis. Į darbą atėjo anksti rytą, septintą, atsivedė pa-
galbininkę iš kito kaimo galo. Mačiau, kad praėju-
sią naktį jų gerai pabaliavota, gal net akių nesudė-
ta, ir jie ėmėsi darbo greičiausiai tik norėdami ba-
lių pratęsti. Ėmė energingai mojuoti dalgiais. Buvo
nepatogu stebėti, kaip jiems sekasi, galėjo atrodyti,
kad nepasitikiu, todėl kitame sodo gale dirbau savo
darbus. Iš tolo mačiau, kad gerą pusvalandį padau-
žę vienoje vietoje, perėjo į kitą. Pagalvojau – tai bent
darbininkai, spėriai dirba. Dar pusvalandį pasi-
daužė už rūsio ir atėję ėmė man išmetinėti: neįma-
noma ta jūsų žolė, peraugusi, mes taip pavargom,
daugiau nebegalim... Iš tiesų, žolė aukšta ir jau ge-
rokai subrendusi. Labai nepatogiai, labai skolinga
pasijutau; ačiū ir už tiek, vyrui vis mažiau bus likę.
Nubėgau į trobą, atsinešiau 15 eurų (tai daugiau kaip
50 litų), tokius pinigus spaudos tarnyboje aš gau-
davau už 4 valandas darbo. Dar paklausiau, ar užteks.
„Užteks’’, – pasakė ir abu pjovėjai nuėjo į vaikino na-
mus kitapus ulyčios (gatvės). Po dešimties minučių
atėjo pats kaimynas, mačiau, kad irgi silpnas po va-
karykščio, ir paprašė: „Jūs turit mašinytę, gal pa-
vežtumėte iki miestelio, skubiai reikia, apskambi-
nau visus, niekas negali’’. Supratau, koks reikalas
ir tiesiai šviesiai atsakiau: „Atsiprašau, esu blai-
vininkė, pati negeriu ir kitiems nesiūlau, todėl nu-
vežti negaliu’’. Vaikinas sėdo ant dviračio. Iki mies-
telio – keturi kilometrai.

Atsikėlė vyras ir vietoj fizkultūros nutarė pa-
pjovėti. Nuėjo už rūsio, iš kur ką tik buvo išėję pjo-
vėjai. Apie pagalbininkus nieko jam nebuvau sa-
kiusi, maniau, nustebinsiu, – jis atsikels, o žolė jau
guli, bet išgirdau jį žiauriausiai rusiškais keiks-
mažodžiais keikiantis. Šokau bėgti į pagalbą, pa-
galvojau – nelaimė kokia atsitiko, gal susižeidė. Už-
bėgau už rūsio ir supratau – nelaimė buvo mano pa-
galbininkų darbas – smilgų, kurios buvo aukščiau
kelių, dalgiais nudaužytos viršūnės buvo sujauktos
su nenupjautais stagarais. O baisiausia, kad ta
makalynė dar ir suminta, matyt, bandyta su žole su-
sidoroti iš priekio ir užpakalio. Įspūdis buvo toks,
jog avių banda praėjo į vieną pusę ir atgal, nes žo-
lės liekanos gulėjo išsidraikiusios į visas keturias
puses.  Turėjau pasiaiškinti, ką padariau ir už
kiek aš tą plotą sumyniau. Kas vargšui miesčioniui,
prie senovinio dalgio dar besipratinančiam, beliko
– bandyti tą žolinį rebusą atpainioti pačiam. Visą die-
ną iš už rūsio sklido rusiški „matai’’. Niekad vyro
nebuvau girdėjusi taip keikiantis, kaip tą dieną. Su-
prantama, nes reikėjo stagarus rankioti po menką
kuokštelį. Pjovėjas dejavo, kad per tą laiką būtų nu-
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Šiaurės Lietuvos ūkininkė Auksė senelių žemėje. 
Austėjos Švereikaites nuotr.

Sugrįžau namo, 
į provinciją
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius
padėkojo ambasadoriui Vytautui Antanui
Dambravai už ilgametį darbą Tėvynės labui

bei pasveikino jį su 95-uoju jubiliejumi. ,,Jūsų Eks-
celencija ambasadoriau, nepaprastai džiaugiuosi,
šiandien galėdamas Jums padėkoti už ilgametį at-
sidavimą mūsų šaliai. Jūsų nuolatinės pastangos, pa-
tirtis ir aktyvus darbas brėžė Lietuvos diplomatijos
raidą, neabejotinai esate vienas ryškiausių lietuvių
politinės kultūros puoselėtojų ir Lietuvos tei-
sių gynėjų už šalies ribų”, – sakė premjeras A.
Butkevičius, birželio 16 d. ambasadorių priė-
męs Vyriausybės rūmuose.

,,Nuoširdžiai sveikinu garbingo jubilie-
jaus proga bei linkiu ir toliau išlikti tikru dip-
lomatijos švyturiu”, – kalbėjo ministras pir-
mininkas. 

Šių metų birželio 10 d. sukako 95 metai,
kai gimė V. A. Dambrava – Lietuvos ir JAV dip-
lomatas, ambasadorius, žurnalistas, teisi-
ninkas, religinių knygų autorius, visuomenės
veikėjas. 1941 metais V. A. Dambravos tėvai ir
trys mažamečiai broliukai bei sesutė buvo iš-
tremti iš Lietuvos. Likęs be šeimos ir artimųjų,
1943 metais jis baigė Vilniaus universiteto Tei-
sės fakultetą ir 1944 metais pasitraukė į Va-
karus. 

V. A. Dambrava iki Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo tris dešimtmečius dirbo
JAV diplomatinėje tarnyboje, tačiau visada
buvo Lietuvos patriotas, paskyręs visą savo gy-

venimą tėvynei. Lietuvai atkūrus laisvę, tapo jos am-
basadoriumi, daugiausia diplomatines misijas vyk-
dė Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione.

Nuo 1992 metų ėjo Lietuvos Respublikos amba-
sadoriaus pareigas Venesuelai, nuo 1995-ųjų – Ko-
lumbijai. Vėliau atstovavo Lietuvai Argentinoje ir
Brazilijoje bei Urugvajuje, taip pat ir Ispanijoje,
Maroke, Andoroje. 

ELTA

Amb. V. A. Dambravai padėkota už ilgametį darbą

Ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava su žmona Unda buvo
pagerbti Vyriausybėje.                       Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Visuotiniame Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburgo skyriaus, Flo-
ridos valstijoje, susirinkime gegu žės mėnesį dalyvavo 15 narių. Pirmi-
 ninkė Aldona Stasiukevičienė pasvei kino susirinkusias ir pakvietė sek-

retorę Alvitą Kerbelienę vesti susirin kimą. Invokacijai buvo pakviestas skyriaus
dvasios vadas kunigas Ber nardas Talaišis. Tylos ir susikaupimo minute buvo
pagerbtos šiais me tais mirusios draugijos narės: Irena Jurgelienė, Liuda Kuli-
kauskienė, Al dona Šulaitienė, Stasė Staponkienė, Aurelija Robertson.

Susitikime buvo perskaityti veiklos pranešimai. Iždininkė Aldona Čes naitė
pasidžiaugė, kad per praėjusius veiklos metus Lietuvos organizacijoms buvo pa-
aukota 7 450 dolerių. Didesnės aukos buvo skirtos organizacijoms „Kitoks vai-
kas” (autizo liga sergantiems vaikams), „S.O.S. vai kai”, „Naminukai”.

Pirmininkė taip pat pristatė nau ją valdybos narių komandą: pirmi ninkė –
Aldona Stasiukevičienė, vice pirmininkė – Rūta Bandžiukienė, sek retorė – Al-
vita Kerbelienė, iždi nin kė – Aldona Česnaitė, narės – Gra žina Biknevičienė ir
Angelė Didžba lienė. Revizijos komisijos pirmininke tapo Aldona Grinienė, nare
– Birutė Kasperavičienė. 

Pirmininkė padėkojo visoms susirinkusioms už dalyvavimą ir pa ruoštas
vaišes bei pakvietė visus pa sivaišinti kavute ir vyno taure. 

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, Nr. 466

Birželio 22 dieną į Rytų pakrantę,
Philadelphiją, atkeliauja paroda
„No Home To Go To: The Story

of  Baltic Displaced Persons 1944–1952”
(Pra radę Tėvynę. Išeivių iš Baltijos
šalių istorija. 1944–1952). Keliaujanti pa-
roda į Pennsylvanijos valstiją atke-
liauja garbės konsulės Kristos Bard pa-
stangomis, prisidedant visoms trims
Baltijos bendruomenėms Philadel phi-
 joje. 

Ši paroda – unikalus projektas,
pristatantis išskirtinį išeivių Baltijos
šalių gyvenimą Vokietijos DP (angl.
Displaced Persons – perkeltieji asme-
 nys) stovyklose. Prieš 70 metų, vengda -
mi sovietinių represijų, iš savo gimti-
nių pasitraukė Baltijos šalių politi-
kos, mokslo ir kultūros elito atstovai.
Vokietijoje įkurtose DP sto vyklose
vyko aktyvus visuomeninis gyveni-
mas, buvo steigiamos mokyklos, veikė

Pabaltijo universitetas, bu vo leidžia-
mos knygos, gyvavo teatri niai sambū-
riai, dailininkai organizavo parodas.

Paroda, inicijuota bendromis Bal-
 zeko lietuvių kultūros muziejaus Či-
kagoje, Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto,  lietuvių,
latvių ir estų bendruomenių išeivijoje
bei kitų organizacijų pastangomis jau
aplankė keletą didžiųjų JAV miestų.

Paroda vyks didžiojoje centrinėje
Philadelphijos miesto bibliotekoje Free
Library of  Philadelphia, 1901 Vine
Street iki rugpjūčio 30 d. Ofi cialus ne-
mokamas parodos atidarymas vyks
birželio 23 d. 5:30 val. p. p. – būtina iš
anksto registruotis adresu office@kris-
tabard.com arba   www.eventbrite.
com/e/no-home-to-go-to-the-story-of-
baltic-displaced-persons-1944-1952-tic-
kets-6982620205 .

„Draugo” info

Po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius birželio 7 dieną suvienijo bėgimas
„5 už Lietuvą”. Renginio die ną įvairiose užsienio šalyse judėjimo laisvę
pamilę tautiečiai dalyvavo simboliniame 5 kilometrų bėgime. Daly-

 vaudami sporto mylėtojai prisiminė tėvynę ir kartu sportiškai (bėgdami ar ei-
dami) praleido sekmadienį, lin kė dami Lietuvai būti sveikai, ak ty viai, kūrybingai
ir vieningai.

Pasaulio lietuvių bėgimas  – jau antrą kartą įvykęs pasaulio lietuvius su-
vienijęs renginys. Bėgimas – Esti jos ir Suomijos lietuvių jaunimo są jungų ini-
ciatyva organizuotas ir Lie tuvos Respublikos Užsienio reikalų mi nisterijos fi-
nansuotas projektas, kurio pagrindiniai tikslai – sveiko ir aktyvaus lietuvio įvaiz-
džio užsienyje kūrimas, tautiečių užsienyje iniciaty vų, bendradarbiavimo ir vie-
nybės ska tinimas.

JAV Rytų pakrantės lietuviai taip pakvietė visus žvaliai ir drau giškai, kiek-
vienam pagal savo fizines išgales, nubėgti 5 kilometrus. Pasi puošę Lietuvos spal-
vomis ir lietuviška atributika New Yorko lietuviai rinkosi Riverside parke, Man-
hattane. Susirinkusieji bėgo palei Hudson upę Šiaurės kryptimi 2,5 kilometrus
ir atgal.

Maino valstijos lietuviai taip pat prisijungė prie akcijos ir, susirinkę Saco
miestelyje pietinėje valstijos dalyje, kas bėgdami, kas eidami, įvei kė 5 kilometrų
„Eastern Trail” atkar pą.

„Draugo” info

Rytų pakrantės lietuviai 
dalyvavo bėgime „5 už Lietuvą”

Iš kairės: JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas
kartu su bėgimo „5 už Lietuvą” dalyviais Ingrida Frankaite, Donatu Bendiku, Astra But-
kus ir Jonu Majiku.

Maino valstijos lietuviai  sėkmingai įveikė 5 kilometrų „Eastern Trail” atkarpą. Iš kairės:
Giedrė Butienė, bėgimo koordinatorius Paulius Buta, Kristina Baltrašiūnaitė Podoski,
Sigutė Jenkins ir fotografuotis nelabai norėjęs šuo – Buddy.

Dalyvių asmeninio archyvo nuotr.

Floridos Lietuvos Dukterys dosniai 
aukojo Lietuvos organizacijoms

Į Philadelphiją atkeliauja
išeivių paroda 
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Ten vėjas pro vyšnią ir slyvą
Nuėjo ieškoti dainos.
Ir buvo taip žalia, taip gyva
Kaip tavo ir mano sapnuos.

J. Strielkūnas

Tokiais žodžiais organizatoriai kvietė į birželio 14 dieną Virginijos vals-
tijoje atidarytos naujas lituanistinės mokyklėlės ,,Lietuvių mo kyklos Was-
hingtone” ir pirmosios lietuvių mokyklos Virginijos valstijoje šventę. 

Šventėje skambėjo muzika, o tė veliai sužinojo daug svarbios informacijos
apie mokyklėlę, kuri į pirmas pamokas pakvies rugsėjo 12 dieną.

Šventėje lankėsi Lietuvos amba sadorius Jungtinėse Amerikos Vals tijose
ir Meksikoje Žygimantas Pavi lionis. Ambasadorius pasveikino mo kyklos
bendruomenę ir jos direktorę pedagogę Iloną Verbušaitienę, kurios vizija – kuo
aukštesnius Lietuvos reikalavimus atitinkanti mokykla, ga lėsianti paruošti
vaikus grįžimui ar studijoms Lietuvoje. Tai jau antra lituanistinė mokyklėlė,
kuri veiks šalia JAV sostinės (K. Donelaičio mo kykla Marylando valstijoje įsi-
kūrė pokario metais).  

Mokyklos direktorė bei mokytojai paragino Lietuvos verslininkus, JAV lie-
tuvius ir Lietuvos draugus remti mokyklos veiklą. Mokyklą su veiklos pradžia
pasveikino iš Lie tu vos atvykusi grupė „Elle G”, sveikinimą atsiuntė Kauno vals-
tybinis lėlių teatras. „Buvo šilta, gera ir gaivu – su panti gamta lyg savaime vi-
sus sveikino”, – socialinio tinklo „Face book” paskyroje rašė ambasadorius Ž.
Pavilionis.

Daugiau informacijos apie mo kyk lėlę rasite apsilankę internetinėje sve-
tainėje http://lietuvadc.com. 

„Draugo” info

Mokyklos atidarymo šventėje koncertavo iš Lietuvos atvykusi grupė „Elle G”.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis pasveikino naują mokyklos ben-
druomenę. Žygimanto Pavilionio nuotraukos

Virginijoje duris atvėrė nauja 
lituanistinė mokykla

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

DALIA SHILAS 

Bostono lituanistinėje mokykloje ir Šv.
Petro bažnyčios salėje, švęsdami Vals-
tybės paskelbimo ir Nepriklausomybės
atkūrimo metines pirmą kartą JAV ro-
dėme Lietuvoje sukurtą dokumentinį
edukacinį filmą „1410. Žinomas neži-
nomas Žalgiris”. Ta proga mokyklos di-
rektorė Gaila Narkevičienė paskelbė
aukų Lietuvos vaikams rinkimo akciją –
padėti Lietuvai įgyvendinti organiza-
cijos „Gelbėkit vaikus” tikslus. Moky-
tojos Natalijos Tribulauskienės inicia-
tyva mokykloje surengėme ir velykinių
darbelių mugę. 

Iš viso per du mėnesius „Gelbėkit
vaikus” organizacijai surinkome 1
500 dol. Natalija Tribulauskienė

ir devintokė Jaycie Zinsner
sukūrė atvirutes, kurias ba-
landžio pradžioje įteikiau
šios organizacijos kolekty-
vui susitikimo Vilniuje metu. 

„Ačiū už šilčiausius jūsų
mokyklos kolektyvo linkėji-
mus ir ypač už šią labai gra-
žią Jaycie pieštą atvirutę, –
džiaugėsi šios organizacijos
projektų koordinatorė Živilė
Gribauskaitė. – Kaip tik ieš-
kome talentingo, geros šir-
dies žmogaus, kuris galėtų
nupiešti atvirutę mūsų or-
ganizacijos elektroninei do-
vanų parduotuvei. Nedvejo-
dami prašome Jaycie! Šią
nuostabią atvirutę savo drau-
gams galės išsiųsti visi žmo-
nės, per elektroninę parduo-
tuvę padovanoję dovaną vai-
kams!”

Organizacijos vadovė
Rasa Dičpetrienė negalėjo
atsistebėti tokia netikėta pa-
rama iš taip toli. „Pirmiausia
milžiniškas ačiū ir vaikams,

ir bendruomenei, visiems, kurie pri-
sidėjo prie šios gražios akcijos, už
kiekvieną centą, dolerį, darbelį ir tur-
būt nemiegotą valandą. Suprantame,
kad tai nėra lengva ir paprasta ir kad
visi turėjo įdėti daug pastangų ir dar-
bo. Mums yra gyvybiškai svarbu su-
laukti finansinės pagalbos ypač iš lie-
tuvių, kurie gyvena ne Lietuvoje. Tai
mums yra ir įvertinimas, ir palaiky-
mas – moralinis, emocinis, ir, aišku, fi-
nansinis. Labai trūksta tiek lėšų, tiek
rankų suteikti pagalbą vaikams Lie-
tuvoje. Tiesiog jau nebesugebame vis-
ko aprėpti, nors esame maža šalis, tu-
rinti nedaug gyventojų. Jūsų paauko-
tus pinigus skirsime Pasvalio rajone
gyvenančios šeimos – Ernesta viena
augina savo seserį ir tris brolius –
namo remontui.”

Nukelta į 10 psl.

organizacija „Gelbėkit vaikus” 
per metus padeda 

18-kai tūkstančių Lietuvos vaikų

Susitikimas Vilniuje. Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja ir Ryšių su visuomene
vadovė D. Shilas (v.) su ,,Gelbėkit vaikus” generaline direktore R. Dičpetriene (d.) ir pro-
jektų koordinatore Ž. Gribauskaite (k.). Bostono lituanistinės mokyklos mokinės Jaycie
Zinsner ir mokytojos N. Tribulauskienės atvirutės.

Gera žinoti, kad taip toli yra draugų...
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skaut YBės keLias

Laikas registruotis!
Čikagos  skautų tuntų ruošiama skautų/skaučių vasa-
ros stovykla jau laukia stovyklautojų! Registracijos
anketas rasite: www.rakas. org. Registracija baigiasi
birželio 25 d. Pavėlavusieji užsiregistruoti mokės 25
dol. baudą.

Reikia talkos!
Dainų šventės metu Čika-
goje, Sheraton Chicago Ho-
tel&Towers vyks Dainų
šventės mugė, kurioje da-
lyvaus ir Lietuvių skautų
sąjunga. Ieškome skau tų
/skau čių, kurie mugės  ga-
lėtų atstovauti Lietuvių
skautų sąjungai. Mugė vyks
liepos 3–5 dienomis: liepos 3
d. (penktadienį) ir liepos 4 d. (šeštadienį) nuo 10 val. r. iki 9
val. v.; liepos 5 d. (sekmadienį) nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
ir nuo 5 val. p. p. iki 10 val. v. Budėjimo valandas galite pa-
sirinkti. Prašome apsirengti tvarkinga išeigine uni-
forma. Daugiau informacijos suteiks br. Albertas Ke-
relis:albertkerelis@sbcglobal.net

Skautiškos stovyklos 
ir suvažiavimai

AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Vasara. Laikas pasidžiaugti gražiu, šiltu oru. Vaikams nebereikia anksti kel-
tis ir skubėti į mokyklą. Skautai ir skautės laukia nesulaukia kada važiuos
į vasaros skautiškas stovyklas. Skautiškos stovyklos – tai džiaugsmas, tai

draugai, miškai, gamta ir viena iš svarbiausių skautų programos dalių. 

Stovykloje galime atsipalaiduoti – gyvename su draugais, džiaugiamės gam-
ta. Pasidarome jos dalis  – išmokstame būti kartu.

„Sese, budėk!” rašoma:
Skautiškos stovyklos tikslai:

1. Ugdyti savo asmenybę (tai skautybės tikslas).

2. Lavinti sumanumą, kūrybingumą.

3. Įsigyti pasitikėjimo savimi ir patirti nuotykių gamtoje.

4. Išmokti gyventi su kitomis sesėmis (žinoma, šis tikslas pritaikomas ir bro-
liams).

5. Grūdinti sveikatą.

6. Ilgesnį laiką pabūti lietuviškoje aplinkoje.

Vasarą vyksta įvairių vietovių  stovyklos. Tautinės stovyklos vyksta kas de-
šimtmetį – 1928, 1938, 1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998, ir 2008 (kita Tautinė sto-
vykla vyks 2018 m., joje švęsime lietuvių skautavimo šimtmetį). Jubiliejinės sto-
vyklos taip pat  vyksta kas dešimtmetį: 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013. Sto-
vyklos gražiai paruoštos,  laikas jose greitai prabėga ir palieka skautams bei  skau-
tėms labai daug gražių prisiminimų.

Šią vasarą vyksta šios skautiškos stovyklos (apie  kai kurias  neturime vi-
sos informacijos):

� Detroito skautų/skaučių stovykla Dainavoje, Manchester, MI, birželio 20–27
dienomis.

� Čikagos skautų/skaučių stovykla Rako miškuose, Custer, MI, liepos 11–
25 dienomis.

� Europos rajono stovykla „Nemuno šalis”, liepos 25 – rugpjūčio 2 dieno-
mis.

� Gintaro/Ąžuolo mokykla Rako miškuose, Custer, MI, liepos 26 – rugpjū-
čio 1 dienomis.

� Kanados skautų/skaučių stovykla Romuvoje, rugpjūčio 16–22 dienomis

� Vadovų kursai Dainavoje, Manchester, MI, rugsėjo 25–27 dienomis.

Linkime visiems skautams ir skautėms, kurie šią vasarą stovyklaus, daug
gražių nuotykių!

Praėjusią vasarą Rako stovykloje vyko dainavimo konkursas.  „Aušros Vartų/Kernavės”
tunto  paukštytės, laimėjusios šį konkursą, buvo apdovanotos Dainų šventės marškinė-
liais, kuriuos paaukojo šventės organizatoriai.  Sesės savo choreliuose uoliai dainuoja ir
kantriai laukia artėjančios Dainų šventės, kurioje viena programos dalis bus pavadinta
„Stovyklos dainos”.

2014 m. Čikagos lietuvių skautų tuntų stovykla, pavadinta ,,Metai”, Rako miškuose
rengė skirtingų sezonų šventes. „Aušros Vartų/Kernavės” tuntas, atsakingas už žiemos
šventes, pasivadino „Ledynas”. Pastovyklės šūkis buvo: „Šaltos ledynukės, šiltos širdu-
tės”. Nuotraukoje – Juzės Augustaitytės Vaičiūnienės būrelio sesės kartu su savo atža-
lynu: Aušra Jasaitytė Petry, Olivija Petry, Monika Papartytė, Stefutė Deuschle, Julija
Deuschle, Tessa Papartytė, Judita Urbaitė Hoch, Lara Petronytė, Nida Petronienė,
Amelytė Hoch. Gaireles sukūrė Renata Ramanauskaitė Borucki. Visos sesės nekantriai
laukia  naujo susitikimo Rako miškuose. Stovykla vyks liepos 11–25 die nomis.

s. fil. Nidos Petronienės nuotraukos

Mirus brangiam vyrui ir tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Žibutę ir
vaikus Juozą, Emiliją, Aleną.  
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią
sunkią netekties valandą.
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jų didėja, jie tampa agresyvesni, naikintuvų, stra-
teginių bombonešių skraidymai aplink vyksta – mes
turime imtis kažkokių priemonių, kad apgintumė-
me savo piliečius, vertybes, savo valstybę”, – sakė jis.

Premjeras Algirdas Butkevičius taip pat svei-
kina Aljanso planus. „Mūsų regionas yra didžiau-
sioje, pasakyčiau, rizikoje, tai manau, kad toks pa-
rodymas, kad NATO ir pati vadovybė skiria didžiulį
dėmesį ne tik žodžiais, bet ir tam tikrais padarytais
darbais, ir planais, kurie numatyti artimiausiu
metu, tai yra, mano nuomone, labai teigiamas da-
lykas”.  

Kad šiuo metu vyksta intensyvus pasirengimas
dislokuoti JAV sunkiąją ginkluotę Lietuvoje, pa-
tvirtina ir vyriausiasis Prezidentės Dalios Gry-

bauskaitės patarėjas nacionalinio saugumo klau-
simais Valdemaras Sarapinas.

„Šių metų pavasarį JAV Kongresas priėmė
sprendimą dėl investicijų į Rytų ir Vidurio Europos
saugumą, numatydamas šiai programai skirti 1
mlrd. dolerių. Galimas karinės įrangos ir technikos
dislokavimas pas mus, Lietuvoje, ir yra sudėtinė šios
programos dalis”, – sakė V. Sarapinas.

„Buvo atvykę amerikiečių ekspertai siekdami
įvertinti, kokią mūsų karinę infrastruktūrą būtų
efektyviausia panaudoti, į kokią investuoti, kokią
įrangą bei techniką iš anksto dislokuoti, kad jos ne-
reikėtų gabenti tuomet, jeigu iškils poreikis”, – tvir-
tino jis.

Pasak Prezidentės patarėjo, Lietuva savo ruož-
tu stengiasi sudaryti tinkamas sąlygas šiai techni-
kai ir įrangai dislokuoti. V. Sarapino teigimu, Rusijai
pasiunčiamas stiprus signalas, kad „tiek JAV, tiek
visa NATO yra pasirengusios mus ginti”.

„Ir tai būtų ne grasinimo, o atgrasymo prie-
monė. Tai tiesiog būtų labai labai konkretus mūsų
saugumo stiprinimo veiksmas”, – pabrėžė V. Sara-
pinas.

Rusija sunerimo

Rusija, reaguodama į šią informaciją, pranešė
pergrupuosianti savo karius prie vakarinės savo sie-
nos, taip pat suformuosianti naujus tankų, artilerijos
ir aviacijos dalinius. Tai pareiškęs Rusijos kariuo-
menės generolas, šalies Gynybos ministerijos ge-
neralinių inspektorių valdybos koordinatorius Ju-
rijus Jakubovas pridūrė, kad Karaliaučiaus srityje
raketų brigada bus perginkluojama naujais raketi-

Gera žinia
Atkelta iš 1 psl.

JAV siūlyme nurodoma, kad apie 150 karių, ap-
tarnaujamos karinės technikos būtų dislokuota
kiekvienoje iš Baltijos regiono valstybių – Lietuvo-
je, Latvijoje ir Estijoje, ir kiek daugiau – nuo kuopos
iki bataliono (apie 750 karių), ir karinės techni-
kos  atsirastų Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje,
Vengrijoje.  Tai būtų apie 250 tankų „M1-A2 Abrams”,
pėstininkų kovos mašinų „Bradley” ir savaeigių hau-
bicų M109A6 „Paladin”, kurie neseniai buvo pade-
monstruoti Lietuvoje vykusiuose kariniuose mo-
kymuose. 

Tiesa, tai būtų mažiau, nei prieš kurį laiką ma-
tant vis stiprėjančią Rusijos agresiją Baltijos šalių
vadovai bendru laišku prašė Aljanso. 

Žinia džiugiai sutikta Lietuvoje

Išgirdus tokius Pentagono planus, kad galbūt
JAV dislokuos sunkiuosius ginklus savo kariams ke-
liose Rytų Europos ir Baltijos valstybėse, Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
reiškė, jog šie siūlymai yra dalis JAV Kongreso pa-
tvirtintos saugumo stiprinimo Rytų ir Vidurio Eu-
ropos šalyse programos. Jis teigė, kad tokia ginkluotė
iš esmės pakeistų situaciją Lietuvoje ir visame re-
gione.

„...Jungtinių Valstijų Kongresas patvirtino mi-
lijardo dolerių paramos programą Rytų ir Vidurio
Europos šalims. Tam tikra labai konkreti suma skir-

ta ir Lietuvai (...) Šiuo metu yra rotacinė kuopa, dis-
lokuota Lietuvoje nuolatinėms pratyboms, papil-
domai bus dislokuota tam tikra antrinė technika ir
įranga bei ginkluotė (...) Kai oficialūs šaltiniai bus,
tada bus galima konkrečiai komentuoti, bet tai yra
tos programos – saugumo stiprinimo Europoje – kon-
tekste realizuojami konkretūs planai”, – sakė L. Lin-
kevičius.

Jis pabrėžė, kad tai nėra agresijos prieš Rusiją
ar kitas šalis demonstravimas, bet tik saugumo stip-
rinimo elementai. „Tai labai svarbi žinia Lietuvos
žmonėms, tiesą sakant, ir visam pasauliui”, – džiau-
gėsi ministras.

Lietuvos krašto apsaugos ministrui Juozui Ole-
kai žinia nebuvo naujiena. Jo teigimu, ši karinė  tech-
nika padėtų efektyviau užtikrinti regiono saugumą,
ir tai būtų dar viena atgrasymo priemonė Rusijai,
kuri savo agresyviuose veiksmuose painioja „prie-
žastis su pasekme”. 

„Rusija tiesiog bando pridengti savo veiksmus,
nes nėra dar ginkluotės dislokavimo, o agresija prieš
Ukrainą vykdoma, pratybos, tų pačių ‘Iskander’ dis-
lokavimas Karaliaučiaus srityje – vyksta”, – sakė mi-
nistras. 

J. Olekas pastebėjo, jog Lietuva nesiėmė jokių
atsakomųjų ginklavimosi žingsnių „tikėdama gera
valia” netgi tuo metu, kai Rusija pradėjo telkti pa-
jėgumus ir ginkluotę Karaliaučiuje. Lietuvos ka-
riuomenė modernizuojama ir didesnio NATO  są-
jungininkų dalyvavimo siekiama „ne tam, kad ga-
lėtumėme juos užpulti”, o siekiant išlaikyti Lietuvos
ir Aljanso saugumą.

„Kai pamatėme, kad tie veiksmai intensyvėja,
kaimyninės valstybės puolamos, mokymai, mastas

niais kompleksais „Iskander”, taip pat, anot jo, „di-
delių permainų” patirs Rusijos pajėgos Baltarusijoje.

Rusija tučtuojau įspėjo Jungtines Amerikos Vals-
tijas, kad planai dislokuoti sunkiąją ginkluotę Len-
kijoje, Lietuvoje, Estijoje ar Latvijoje prišauks Rusi-
jos pajėgų stiprinimą prie NATO sienų.  

„Jei JAV karinė įranga, tankai, artilerijos bate-
rijos išties pasirodys Rytų Europos ir Baltijos šalyse,
tai bus agresyviausias Pentagono ir NATO žingsnis
nuo Šaltojo karo, – pabrėžė Rusijos gynybos ministe-
rijos atstovas, generolas Jurijus Jakubovas. – Rusija
neturės kitos išeities, kaip tik didinti savo pajėgas stra-
teginiame Vakarų fronte. Mūsų rankos visiškai lais-
vos daryti atsakomuosius žingsnius, stiprinant savo
vakarines sienas”.

Rusijos gynybos ministerija išplatino pranešimą,
kuriame skelbė, jog tikisi, kad bus išvengta dar vie-
no plataus masto konfliktą provokuojančio žingsnio.

Rusija savo branduolinį arsenalą šiais metais pa-
pildys daugiau kaip 40 tarpžemyninių raketų. Šios ra-
ketos geba įveikti ir techniškai pažangiausias prie-
šlėktuvines sistemas, pareiškė V. Putinas antradienį
Rusijos Kubinkos mieste vykstančioje karinės tech-
nikos parodoje.

Dvišaliu susitarimu įtvirtinamas 
JAV pajėgų buvimas Lietuvoje

Birželio 16 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos
bazėje Šiauliuose apsilankė vyriausiasis NATO ir
Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgų Europoje vadas
(angl. U.S. European Command and NATO Supreme
Allied Commander Europe) generolas Philip Mark
Breedlove. Susitikimo su krašto apsaugos ministru
Juozu Oleku ir Lietuvos kariuomenės vadu generolu
majoru Jonu Vytautu Žuku metu svečias aptarė
NATO pasirengimo veiksmų plano įgyvendinimą re-
gione, taip pat būtinus papildomus veiksmus Aljanso
saugumui užtikrinti.

Karšto apsaugos ministras užtikrino NATO vy-
riausiąjį pajėgų vadą, kad Lietuva yra pasiruošusi su-
teikti visą reikalingą priimančiosios šalies paramą,
taip pat visą reikiamą infrastruktūrą sąjungininkų ka-
rinei technikai Lietuvoje dislokuoti. 

„Mes tiksliai negalime nuspėti, kokie yra tolesni
Rusijos siekiai, tačiau analizuojame jos veiksmus, įgy-
vendiname atgrasymo ir adaptacijos priemones. Stip-
rėjančios Rusijos keliamos grėsmės yra ne regioninės,
o pasaulinės reikšmės, todėl viena mūsų kuriamų prie-
monių – NATO ypač greito reagavimo pajėgos, kurios
skirtos žaibiškai reaguoti į konvencines ir nekon-
vencines grėsmes, kad ir iš kurio regiono jos kiltų”,
– įvardindamas vieną svarbiausių dabartinių NATO
pajėgų veiklų sakė gen. P. M. Breedlove.

Ministras J. Olekas pakvietė generolą M. Breed-
love oficialaus vizito į Lietuvą ir tarptautinio NATO
štabo atidarymą Vilniuje.

Lietuvos Respublikos vyriausybė birželio 17 d. pri-
tarė susitarimo su Jungtinių Amerikos Valstijų vy-

riausybe sudarymui, kuris apibrėžia JAV pajėgų bu-
vimą Lietuvos karinėse teritorijose. Šis dokumentas
taip pat sudaro sąlygas JAV pajėgoms iš anksto dis-
lokuoti ir laikyti Lietuvoje karinę techniką, ginkluotę
ir įrangą, vykdyti JAV finansuojamus Lietuvos ka-
riuomenės infrastruktūros gerinimo darbus. Susita-
rimas, kuris įsigalios Lietuvai ir JAV apsikeitus dip-
lomatinėmis notomis, bus sudaromas dviejų metų lai-
kotarpiui su galimybe jį pratęsti.

JAV lėšos skiriamos iš JAV „Europos saugumo už-
tikrinimo iniciatyvos” programos ir bus naudojamos
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos
bazei Šiauliuose, poligonams Rukloje, Pabradėje ir kitų
karinės infrastruktūros objektų, karinio rengimo, pa-
jėgų priėmimo sąlygoms gerinti. Šio susitarimo pa-
grindu dar šiais metais minėtiems projektams JAV
skirs apie 15 mln. JAV dolerių.

Visi infrastruktūros projektai, kurių įgyvendi-
nimui bus skiriamos JAV lėšos, jau derinami su
Krašto apsaugos ministerija. Ji prižiūrės ir atidžiai
vertins visą projektų įgyvendinimo procesą ir jo ati-
tikimą Lietuvos įstatymams.

Pasirašius naująjį Lietuvos ir JAV susitarimą, jo
nuostatos bus taikomos ir dvišaliam Lietuvos ir JAV
techniniam susitarimui dėl operacijos „Atlanto ryž-
tas” (angl. „Operation Atlantic Resolve”), pagal kurį
Lietuvoje nuo 2014 m. pavasario dislokuojamos rota-
cinės JAV pajėgos. Nuostatos galios ir susitarimui dėl
pratybų ir mokymo paramos, kuris buvo pasirašytas
2014 m., kai į Lietuvą atvyko pirmosios JAV rotacinės
pajėgos.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Gen. Breedlove: Stiprėjančios Rusijos keliamos grėsmės
yra ne regioninės, o pasaulinės reikšmės.

Krašto apsaugos ministras J. Olekas: Turime imtis priemonių, kad apgintume savo valstybę. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Nukautas svarbiausias „al Qaeda” vadovas 

J. Bush pradeda rinkimų kampaniją 

ES turėtų priimti milijoną pabėgėlių

Dubajus (Alfa.lt) – „Al Qaeda” Je-
mene internete išplatintame vaizdo
pranešime patvirtino savo vadovo Na-
sir al Wuhayshi žūtį per praeitą sa-
vaitę įvykdytą JAV CŽV bepiločio lėk-
tuvo smūgį.

N. al Wuhayshi ir jo vadovaujama
AQAP yra siejama su keliais są-
mokslais smogti Jungtinėms Valsti-
joms, įskaitant mėginimą susprog-

dinti JAV komercinį lėktuvą 2009
metų Kalėdų dieną. Manoma, kad jis
taip pat prisidėjo prie pražūtingo iš-
puolio prieš Prancūzijos satyrinio
dienraščio „Charlie Hebdo” redakciją
Paryžiuje.

JAV pareigūnai anksčiau sakė,
kad N. al Wuhayshi laikomas antruo-
ju pagal rangą „al Qaeda” vadovu.

Washingtonas (BNS) – Jeb Bush
birželio 15 dieną oficialiai įsitraukė į
kovą dėl Baltųjų rūmų, pareiškęs, kad
„Amerika nusipelnė daugiau” po aš-
tuonerių Barack Obama prezidenta-
vimo metų.

Respublikono laukia nelengva už-
duotis mėginant palenkti į savo pusę
rinkėjus, kurie skeptiškai vertina jo
kandidatūrą dėl priklausymo Bush
politinei dinastijai.

J. Bush – dviejų buvusių JAV pre-
zidentų sūnus ir brolis – pristatė savo
politinę viziją ir darbus, kuriuos nu-
veikė dvi kadencijas eidamas Floridos
gubernatoriaus pareigas.

Jis pabrėžė, kad keliaudamas po
šalį vykdys aktyvią rinkimų kampa-
niją ir stengsis atsakyti į visus klau-
simus, o ne kliausis savo dešimtmečio
senumo pasiekimais ar garsia pavarde.

Iš viso jau 11 respublikonų oficia-
liai paskelbė dalyvausiantys kovoje

dėl teisės būti partijos kandidatu 2016
metų prezidento rinkimuose.

Demokratų stovykloje apie ambi-
cijas siekti JAV vadovo posto pranešė
buvusi JAV valstybės sekretorė Hilary
Clinton, Lincoln Chafee, buvęs Mary-
land valstijos gubernatorius Martin
O’Malley.

Žymus verslininkas milijardie-
rius Donald Trump taip pat pranešė da-
lyvausiąs kovoje dėl JAV prezidento
posto.

Ženeva (ELTA) – Jungtinių Tautų
žmogaus teisių vadovas Zeid Ra’ad Al
Hussein pasiūlė Europos Sąjungai
(ES) imtis ryžtingesnių veiksmų spren-
džiant migrantų krizę ir priimti mili-
joną pabėgėlių.

Jo nuomone, per tam tikrą laiko-
tarpį ES galėtų priimti pabėgėlių iš Si-
rijos ir kitų konfliktų nualintų vietų –
toks pabėgėlių skaičius sudarytų vos
0,2 procentus ES populiacijos. 

Šiais metais bandydami per-
plaukti Viduržemio jūrą, žuvo dau-
giau nei 1 800 pabėgėlių, tai 20 kartų

daugiau  nei tuo  pačiu metu  2014 m.
Dauguma jų plaukia iš Libijos.

Pastarosiomis savaitėmis Italijos
ir kitų šalių pakrantės tarnybos iš-
gelbėjo kelis tūkstančius migrantų,
tačiau ES narės vis dar nesutarė dėl ga-
lutinio pabėgėlių perkėlimo ir apgy-
vendinimo plano bei žmonių kontra-
bandininkų tinklų sunaikinimo.

Tarptautinės migracijos organi-
zacijos duomenimis, nuo šių metų pra-
džios pakrantės tarnybos išgelbėjo
apie 50 tūkstančių atvykėlių.

Maskva rems žiniasklaidą Lietuvoje

Maskva (BNS) – Maskvos vy-
riausybė nutarė finansiškai paremti
rusakalbes žiniasklaidos priemones
užsienyje, tarp jų ir Lietuvoje.

Tam bus skirta 12 mln. rublių
arba apie 200 tūkst. eurų.

Finansinę paramą iš Maskvos vy-
riausybės gausiančius pretendentus
atrinko speciali komisija. Nurodoma,
kad jos sulauks JAV, Azerbaidžane,

Bul garijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ka-
zachstane, Kipre, Lietuvoje, Moldo-
voje ir Estijoje veikiančios rusakalbės
žiniasklaidos priemonės.

Anot Maskvos vyriausybės pra-
nešimo, tokiu būdu siekiama padėti
rusakalbei žiniasklaidai užsienyje nu-
šviesti ten gyvenančių rusų gyvenimą,
populiarinti rusų kalbą, palaikyti ru-
sakalbę erdvę.

Popiežius steigia naują tribunolą
Vatikanas (Faktai.lt) – Popiežius

Pranciškus pritarė naujam Vatikano
tribunolo skyriui, nagrinėsiančiam
bylas vyskupų, nesugebėjusių apsau-
goti vaikų nuo juos seksualiai išnau-
dojusių kunigų.

Šis Vatikano žingsnis yra kol kas
reikšmingiausias, siekiant pripažinti
vyskupų atsakomybę už tokius nusi-
kaltimus. Kol kas už nusikaltusių ku-
nigų dangstymą iš pareigūnų nebuvo
pašalintas nė vienas vyskupas, nors
balandį Pranciškus sutiko, kad atsi-

statydintų JAV vyskupas, kuris buvo
pripažintas kaltu dėl įtariamo vaikų ly-
tinio išnaudojimo fakto nuslėpimo.

Vatikanas pranešė, kad Pranciš-
kus pritarė pasiūlymams, kuriuos jam
pateikė patarėjų seksualinio išnau-
dojimo klausimais taryba. Pagal juos
kuriamas mechanizmas, kaip Vatika-
nas galės nagrinėti skundus dėl vys-
kupų įgaliojimų viršijimo ir juos teisti.
Taip pat numatyta įkurti specialų tei-
sinį skyrių Tikėjimo doktrinos kong-
regacijoje šioms byloms nagrinėti.

Prezidentas V. Adamkus sveiksta

NATO bepiločiai žvalgys virš Lietuvos

Vilnius (Diena.lt) – Birželio 16 die-
ną Prezidentas Valdas Adamkus iš
Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikų, kur praleido beveik
dvi savaites, išvyko namo į Turniškes.

Birželio 4-ąją Jo Ekscelencijai
buvo atlikta operacija, kurios metu at-
liktas endoskopinis šlapimo pūslės
ištyrimas ir pašalintas dešinysis inks-

tas kartu su šlapimtakiu. Po operaci-
jos stebėtas Santariškių klinikų Rea-
nimacijos ir intensyvios terapijos sky-
riuje Prezidentas V. Adamkus dėl ne-
blogos būklės greitai buvo perkeltas į
paprastą palatą. Onkologinė inkstų
li ga V. Adamkui buvo  nustatyta  prieš
pusantrų metų.

Aptarta JAV parama sienų apsaugai stiprinti

Vilnius (URM.lt) – Užsienio rei-
kalų viceministras Andrius Krivas
Vilniuje susitiko su JAV valstybės
sekretoriaus padėjėju tarptautinio
saugumo, neplatinimo klausimais Tho-
mas Countryman ir aptarė aktualius
tarptautinio saugumo klausimus ir
padėkojo JAV vyriausybei už visoke-
riopą paramą Lietuvai šiuo saugumo
atžvilgiu sudėtingu laikotarpiu.  

Svečias pasidžiaugė pažanga įgy-
vendinant Lietuvos ir JAV bendrą
veiksmų planą dėl kovos su neteisėta
prekyba branduolinėmis ir kitomis

radioaktyviosiomis medžiagomis ir
informavo apie rengiamą naują pro-
jektą, skirtą Baltijos šalių sienų ap-
saugai stiprinti. Abi pusės išreiškė
suinteresuotumą tęsti bendradarbia-
vimą perduodant sienų apsaugos ir
eksporto kontrolės patirtį Rytų kai-
mynystės šalims. 

Taip pat buvo aptartas pasiruoši-
mas kitąmet vyksiančiam Branduoli-
nio saugumo vadovų susitikimui, ku-
rio parengiamasis aukšto lygio susi-
tikimas vyks Vilniuje š. m. birželio 29
– liepos 2 d. 

Vilnius (BNS) – Nuo 2017 metų
virš Lietuvos pagal NATO Žemės ste-
bėjimo sistemos projektą turėtų pra-
dėti skraidyti bepiločiai orlaiviai. Lie-
tuva šiame projekte dalyvauja nuo
2013-ųjų, jo vertė – daugiau kaip 1,5
mlrd. dolerių, projekte dalyvauja 15 ša-
lių.

NATO bepiločiai orlaiviai – šio
projekto dalis. 1,5 tonos sveriančio be-
piločio tikslas – žvalgyba. Įsiplieskus
kariniam konfliktui, jis teiktų duo-
menis apie priešą, galimus taikinius.

Tačiau toks oro žvalgas bus nau-
dojamas ir krizėms valdyti, pavyz-
džiui, įvykus stichinei nelaimei, jis ga-

lėtų pateikti realų teritorijos planą, pa-
siūlyti geriausius privažiavimo kelius
ir kitą informaciją. Lietuva NATO Že-
mės stebėjimo sistemai skyrė beveik 5
mln. eurų, šalies įmonė jau kuria prog-
raminę įrangą.

1,5 t sveriantis bepilotis ore galės
būti iki paros, kilti į daugiau nei 20-ies
km aukštį ir vietovę stebėti bet ko-
kiomis oro sąlygomis. Aprūpintas ra-
darais, judančių taikinių detektoriais,
termovizualinėmis kameromis, kito-
mis stebėjimo priemonėmis, NATO
žvalgas galės stebėti žemės ir vandens
paviršiuje esančius objektus, juos sek-
ti.

Paminklas nežinia kur palaidotiems 

Vilnius (Prezidentūros info) –
Sostinės Antakalnio kapinėse birželio
15 dieną, minint Gedulo ir Vilties die-
ną atidengtas paminklas žuvusiems už
Lietuvos laisvę.

Skulptoriaus Kazio Venclovos su-
kurtas paminklas skirtas visų Lietu-
vos karių, kurie žuvo partizaninio
karo metais, tremtyse, kalėjimuose
ir kurių palaidojimo vieta nėra žino-
ma, atminimui.

Užrašas ant jo skelbia: „Žuvu-
siems už Tėvynę. Jų kapai žinomi
Dievui”. Karių kapams skirtame skly-
pe suprojektuotos ir kapavietės, kur

galės būti laidojami kariai, žuvę ei-
dami tarnybą, taip pat generolai, ka-
riuomenės vadai, krašto apsaugos mi-
nistrai. 

Paminklą pašventino Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas. Prie paminklo žu-
vusiesiems ir nukankintiems tolimo-
se tremties vietose atminti nuaidėjo
trys Lietuvos kariuomenės Garbės
sargybos kuopos pagarbos salvės.

Gėlių vainikus padėjo Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas.

Jeb Bush. ,,Scanpix” nuotr.

„Jų kapai žinomi Dievui” – liudija įrašas paminkle. Roberto Dačkaus nuotr.
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Lietuviai – ne tik vietiniam verslui Ūkio ministras lankosi JAV

Šių metų birželio 15–19 d. ūkio mi nistro Evaldo Gusto vadovaujama de-
legacija su darbo vizitu lankosi JAV. Vizito tikslas – pristatyti Lietu vos
gyvybės mokslų sektorių, ieškoti partnerių, aptarti šalių įmonių ir moks-

lo įstaigų bendradarbiavimo galimybes, pristatyti Lietuvos inovacijų ir kosmoso
politiką. Susiti ki mų dalyviai kviečiami į šių metų rug sėjo mėnesį Vilniuje vyk-
siantį inovacijų forumą „Innovation drift” ir į Lietuvoje vyksiantį tarptauti-
nį foru mą „Life Sciences Baltics 2016”.

JAV Lietuvos delegacija susitiks su Kanados Manitobos provincijos eko-
nomikos ministru Kevin Chief, dalyvaus gyvybės mokslų parodoje „Bio In-
ternational Convention 2015” ir Lietuvos pristatymo renginyje, kuriame su-
sirinks Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus esami ir potencialūs partneriai iš
JAV, Japonijos, Vokietijos, Švedijos. Per susitikimus bus pristatomos Lietuvos
gyvybės mokslų sektoriaus galimybės, ieškoma naujų partnerių, aptartas ben-
dradarbiavimas su JAV bendrovėmis ir mokslo įstaigomis ir Lietuvos įmonių
rinkų plėtra.

Renginyje „Bio International Con vention 2015” VšĮ „Versli Lietu va” pir-
mą kartą organizuoja Lietu vos nacionalinį stendą. Renginio da lyviai bus kvie-
čiami į Lietuvoje 2016 metų rugsėjį vyksiantį „Life Sciences Baltics 2016” fo-
rumą. Philadelphijoje vyksiančioje parodoje „Bio Interna tional Convention 2015”
dalyvaus daugiau kaip 20 000 gyvybės mokslo srities įmonių ir mokslinių ty-
rimų įstaigų.

Jungtinėse Amerikos Valstijose VšĮ „Versli Lietuva” taip pat organizuo-
ja Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus potencialo pristatymo renginį, kuria-
me dalyvaus Lietuvos delegacija, esami ir potencialūs  užsie nio partneriai gy-
vybės mokslų srityje iš JAV, Japonijos, Vokietijos, Švedijos ir kitų šalių, užsienio
lietuviai, dirbantys gyvybės mokslų srityje.

Ūkio ministro vadovaujama delegacija taip pat lankysis didžiausio socia-
linio tinklo „Facebook” būstinėje ir inovacijų agentūroje „Nordic Innovation
House” San Francisco. Ūkio ministerijos info

Nenuostabu, kad šiandien dau-
 gelį kilusių klausimų žmo-
nės paprasčiausiai suveda į

„Goog le” paieškos sistemą ir ten ran-
da atsakymus. Verslo klausimai  taip
pat nėra išim tis. Visgi lietuvių su-
kurtas internetinis įrankis pastarie-
siems žada pa lengvinti užduotį.

Lietuvoje net 75 proc. įmo nių tie-
kėjų savo verslui ieško internete. To-
kius duomenis pateikia bendrovės
„Spinter” atlikta apklausa, kurią už-
 sa  kė pirkimų sistemos „DealLink.biz”
kū rėjai. Tiesa, paieš kos sistema in-
ternete turi skirtingus algoritmus,
kokia eilės tvarka bus pateikti įmonių
rezultatai, taigi įmo nės ne visada gali
tiekėju pasirinkti tinkamiausią va-
riantą.

Trumpina atstumą tarp 
užsakovo ir tiekėjo

Kaip pasakoja projekto „Del-
Link.biz” vadovas ir vienas iš įkū rėjų
Emilijus Vinča, tai paskatino kurti
skaidrią ir patikimą platformą inter-
nete, kur galėtų susitikti užsa kovai ir
tiekėjai.

„Mūsų platformos klientai yra
dviejų tipų ir jie naudojasi skirtingais
moduliais. Tai yra įmonės užsa kovai
ir įmonės tiekėjai. Pirmieji nuolat
vykdo pirkimus ir skelbia kon kursus.
Paprastai tai yra vidutinės ir
 stambesnės įmonės, tačiau bet ko-
kiam verslui pirkimai yra aktualūs. O
įmonės tiekėjai, taip pat ir fiziniai as-
 menys, gali pateikti prekes ar pa-
slaugas”, – apie sistemą tinklalapiui
tv3.lt pasakoja E. Vinča. Jis taip pat pa-
stebi, kad užsakovais retai būna ma-
žos ar individualios įmonės, mat šios
perka mažiau.

Pašnekovas teigia, kad internete
veikiančioje sistemoje galima pasi-
 rinkti dominantį prekių arba paslau-
 gų sektorių, keliais veiksmais nusta-
tyti pirkimo kriterijus ir pranešti
apie naują konkursą visiems siste-
moje registruotiems tiekėjams. Su-
ėjus pirkimo terminui, konkursas

stabdomas, o jį paskelbusi įmonė pa-
sirenka jai labiausiai tinkantį tiekėjo
pasiūlymą.

Pradėjo nuo viešojo sektoriaus

Šiuo metu su „DelLink.biz” plat-
forma dirba 4 žmonių komanda, tačiau
yra ir keletas partnerių, kurie teikia
subrangos paslaugas. E. Vinča pasa-
koja, kad pirmiausiai pradėjo nuo
viešųjų pirkimų platformos kūrimo ir
vėliau patirtį pritaikė privačiame sek-
toriuje. Vadovas pastebi, kad pra-
džioje buvo sunku rasti gerą IT pas-
laugų tiekėją, kuris ne tik būtų kom-
petentingas, bet galėtų ir norėtų įgy-
vendinti projektą.

„Verslas-verslui tipo pirkimai yra
sudėtingas dalykas su labai įvairiomis
veikėjų elgsenomis, ku rias visas rei-
kia numatyti ir apdoroti daug infor-
macijos, norint įdiegti lo gišką siste-
mos veikimą”, – pabrėžia pašneko-
vas.

Sieks pritaikyti užsienyje

Pasak E. Vinčos, jų komandos su-
 kurta platforma ne tik leidžia verslui
efektyviai ieškoti partnerių, tačiau ir
didina žinomumą už tą pačią kainą.
Kol kas platforma veikia tik nuo ge gu-
žės pradžios, o prie sistemos yra pri-
sijungę maždaug 6 tūkst. tiekėjų, ku-
rie galėtų matyti užsakymus. Tie sa,
paklaustas, ar sukurta pirkimų plat-
forma gali būti pritaikyta užsie nyje,
pašnekovas neslėpė entuziazmo.

„Mūsų projektas ne tik turi gali-
mybę veikti už Lietuvos ribų, bet ir sie-
kį tapti tarptautine pirkimų verslui
sistema. Jau šiandien mes turi me
anglišką svetainės versiją ir planuo-
jame greitu laiku, teikti paslaugas
Latvijoje bei Estijoje. Kitas artimiau-
sias žingsnis – Lenkija ir Suomija, ir
tolimesnis regioninis stiprėjimas bei
plėtra likusioje Skandinavijoje”, – į
priekį žiūri verslininkas.

Ekonomika.lt 23 mln. rusų gyvena žemiau skurdo ribos

Dėl nuvertėjusio rublio ir didelės infliacijos vis daugiau rusų atsiduria
skurde. Pirmąjį šių metų ketvirtį že miau skurdo ribos gyveno 22,9 mln.
žmonių, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba. Tai yra 3,1 mln. dau-

giau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Rusijoje skurdžiai gyvenančiais
laikomi žmonės, kurių mėnesinės pa jamos neviršija 9 622 rublių (157 eu rų). Per-
nai ši riba dar buvo 7 688 rub liai, tačiau dėl didelės – iki 17 proc. – infliacijos
buvo padidinta.

Rusija labai kenčia dėl krentan čių naftos kainų ir sankcijų, kurias Vaka-
rai paskelbė dėl Ukrainos konflikto. Rublio vertė 2014-aisiais suma žėjo daugiau
nei 40 proc. Infliaciją pakurstė ir maisto produktų embargas, kurį Maskva pa-
skelbė reaguodama į sankcijas.                                                                              ELTA

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų birželio 17 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,72 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 EUR

Svetainė užsienyje gyvenantiems lietuviams

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo Vyriausybės ini-
ciatyva sukurtos internetinės svetainės www.renkuosilietuva.lt,
kuri suteiks informacijos ir paskatins už sienyje gyvenančius lietu-

vius grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje, pristaty me. Šiame puslapyje bus teikiama
informacija apie įsidarbinimo ar verslo galimybes, taip pat informacija apie
socialinius, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus aktualius klau simus.

Vyriausybės vadovo teigimu, valstybinės institucijos sulaukia vis daugiau
užsienyje gyvenančių lietuvių paklausimų apie galimybes įsidarbinti Tėvynėje,
čia kurti savo verslus, taip pat apie švietimo, sveikatos apsaugos, socialines bei
kitas valstybės teikiamas paslaugas. Todėl Vy riausybės iniciatyva buvo įsteig-
tas Migracijos informacijos centras, ku ris vieno langelio principu konsultuoja
grįžtančius ar galvojančius sugrįžti į Lietuvą gyventi žmones. www.renkuo-
silietuva.lt – tai šio centro administruojamas interneto puslapis, skirtas užmegzti
ryšius su už sienyje gyvenančiais Lietuvos pi lie čiais.

Premjeras pabrėžė, kad tinklalapyje bus pristatomos ir įvairiausios su grį-
žusiųjų patirtys, žmonės teiks pa siūlymus bei pageidavimus, kokios in-
 formacijos jie pasigenda. „Tai mums padės inicijuoti vis naujus socialinius sti-
mulus, skatinančius kuo daugiau žmonių apsispręsti grįžti gyventi ir dirbti Lie-
tuvoje”, – sakė Vyriausybės vadovas ir pabrėžė, kad labai svarbu išlaikyti ryšį
su tautiečiais visame pasaulyje tam, kad jie žinotų, jog visada yra laukiami na-
 muose. Vyriausybės info ir nuotr.

„DealLink.biz” komanda iš kai rės: Remigijus Kalpokas, Mindaugas Žironas ir Emilijus
Vinča Bendrovės nuotr.



nes priimti besąlygiškai. Bandome padėti bent mi-
nimaliai. 

Dažniausiai susiduriame su šalčio problema –
šimto metų senumo trobelėse langai prakiurę, kros-
nys sugriuvusios, sienos apsitrynusios, grindys
kiauros. Namuose nėra vandens, šulinys lauke.
Esu mačiusi vaikus nušalusiomis rankytėmis. Rei-
kalingas elementarių buitinių sąlygų pagerinimas.

Ne mažiau svarbi yra emocinė psichologinė pa-
galba. Skurdžių šeimų vaikai labai nepasitiki savi-
mi. Jiems sunku pritapti mokykloje ir bendruo-
menėje, kur yra vaikų geresniais rūbais, batais, o šie
vaikai dažnai net neturi batų! Labai svarbus psi-
chologinis palaikymas visiems šeimos nariams, ir
dažniausiai mamai. Neseniai aplankiau mamą, au-
ginančią šešis vaikus. Skyrėme jai trijų savaičių in-
tensyvią psichologinę pagalbą, bandydami suteik-
ti viltį ir tikėjimą, kad reikia gyventi, kad įmanoma
užauginti vaikus. Bet reikia finansų gerinti jų bui-
tį ir stiprinti juos psichologiškai. Stengiamės gelbėti
po vieną šeimą…

Yra vaikų, mamų niekada nebuvusių Lietuvos
pajūryje. Privilegija, bet juk tokiai šeimai ypač
svarbu pakeisti aplinką. Per dieną ar dvi palūžusių
žmonių neatstatysi. Jei yra baisus skurdas ir mama
palūžusi, tai tik laiko klausimas, kada vaikai atsi-
durs globos namuose. Mūsų organizacijos uždavi-
nys – sustiprinti mamą, tėtį, kad jie galėtų pasirū-
pinti šeima. Štai vieną šeimą – mamą su keturiais
vaikais – tiesiog iš laukų iškrapštėme. Žiemą ji pati
turėdavo atsikapstyti iš sniego takelį, kad autobu-
siukas privažiuotų ir nuvežtų vaikus į mokyklą. Iki
parduotuvės – šeši kilometrai, o mašinos neturi. Ap-
linkui žmonių nėra, neprisišauksi. Mes ją perkėlė-
me į kitą trobelę kaime. Šeimos gyvenimas pasikeitė:
kaimynai, mokykla, gydytoja, parduotuvė, biblio-
teka, internetas, draugai. Bet tualetas lauke, vanduo
šuliny. Bandom apmokėti tokių vaikų vasaros sto-
vyklas, norim, kad jie praplėstų žinias ir akiratį.
Mama tik devynias klases baigusi, negaliu atsiste-
bėti ja, nepasiduoda… kraustosi iš vienos lūšnos į
kitą. Kartą, kraustydamasi iš vienos trobelės į kitą,
karvę pati vedė dvidešimt keturias valandas.

– Kaip jūs sužinote, kam reikalinga pagalba?
– Dvidešimtyje Lietuvos savivaldybių turime

savo organizacijos narių. Bendradarbiaujame su sa-
vivaldybių vaiko teisių skyriais. Šie socialiniai
darbuotojai žino kiekvieno kaimelio šeimas. Jie
mums rekomenduoja, tada pati važiuoju pamatyti,
paskui sprendžiame, kam padėti.

Aš šioje organizacijoje dirbu aštuntus metus,
matau tokias šeimas ir tokius dalykus, ko paprastai
nepamatysi. Gyvename Lietuvoje, Europos Sąjun-
goje. Kontrastas nesuvokiamas. 

– Esate tarptautinės organizacijos padalinys, taigi tu-
rite padėti ir kitiems...

– Jau keturis kartus važiavome į Zambiją. Su

Atkelta iš 5 psl.

Atėjo vasara, darbai pajudėjo. Gražų birželio šeš-
tadienį jau pradėtas mergaičių kambario remontas.
„Vilniečiai savanoriai Lukas ir Ūla su visais reik-
menimis nuvažiavo pas Ernestą ir visą šeštadienį kar-
tu su ja, jos vyresniu broliu ir dvyniais dirbo, – ne-
seniai parašė R. Dičpet rienė. – Jiems talkino ir dvy-
nių aštuonmečiai draugai kaimynai – per dvi va-
landas nulupo senus apmušalus, o paskui padėjo re-
montuoti. Labiausiai mažiesiems talkininkams pa-
tiko auksiniais purškiamais dažais purkšti radiato-
rių ir grindjuostes. Per pertrauką visi valgė picas ir
ledų ir ėjo maudytis upėje. Darbus baigė pusę pirmos
nakties ir labai džiaugėsi rezultatu. Jau išleidome
apie 280 eurų”.

Jaycie Zinsner naujoji atvirutė jau elektroninės
parduotuvės internetiniame puslapyje http://par-
duotuve.gelbekitvaikus.lt/. 

„Ačiū dar kartą, Jaycie, už visą meilę, spindu-
liuojančią iš šios atvirutės!”, – džiaugėsi Ž. Gri-
bauskaitė.

Padėti  vaikui – tai padėti šeimai

Susitikimo Vilniuje metu su Rasa Dičpetriene
pasikalbėjome apie „Gelbėkit vaikus” veiklą.

– Kas patenka į jūsų dėmesio ratą, kokios  jūsų  veik-
los kryptys?

– „Tai nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė
organizacija, veikianti jau dvidešimt ketvirtus me-
tus ir turinti struktūrinius padalinius 20 Lietuvos
miestų ir rajonų. Tai vienintelė Šiaurės Rytų Euro-
pos organizacija, esanti tarptautinės organizacijos
,,Save the children” narė.

Pagrindinės mūsų veiklos kryptys yra kelios:

• Vaikų apsauga nuo suaugusiųjų. Net 50 pro-
centų Lietuvos tėvų naudoja fizines bausmes kaip
auklėjimo priemonę. 

• Pozityvios tėvystės projektas ir tėvų švietimas.
Nuo 2008 metų šią veiklą vykdome 19-oje mokyklų.

• Vaikų apsauga nuo patyčių. Europos Sąjungos
mastu Lietuva, deja, užima vieną iš pirmaujančių vie-
tų pagal patyčių skaičių mokyklose ir netgi darže-
liuose. Jau dešimtį metų dirbame šioje srityje. 

• Prevencija ir kova su prekyba žmonėmis. Lie-
tuva yra tranzitinė šalis. Populiarėja ,,darbo vergi-
ja” – verčiama paauglius vogti, dirbti nelegaliai.
Tarpsta prostitucija ir pedofilija. Deja, vaikai iš
vaikų namų ir pakliūva. 

Kitos veiklos kryptys – jau aštuonerius metus dir-
bame, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje augtų šeimoje,
kad kuo mažiau patektų į globos namus. Lietuvoje yra
150 vaikų dienos centrų. Jų veikla siekiama mažin-
ti vaikų patekimą į Globos namus. Bet centrams ne-
užtenka valstybinio finansavimo – vieno vaiko die-
nos maistui skiriama tik 30 euro centų, o mokymo
priemonėms nieko.

Mūsų organizacija kuruoja 32 vaikų dienos
centrus, kuriuos lanko per 900 vaikų iš socialinės ri-
zikos šeimų. Centruose šiuos vaikus ir jų tėvus
moko tikėti, kad jų gyvenimas galėtų būti kitoks.
Kiekvienas vaikas turi būti priimamas toks, koks jis
yra, nesvarbu, kaip jis apsirengęs, kaip jis mokosi.
Juk netolerancija yra baisi. Daug vaikų iš tokių šei-
mų susiduria su patyčioms. Štai viena mama rinko
metalo laužą, grybus, uogas pardavimui, kad jos vai-
kas su klase nuvažiuotų į ekskursiją. Labai sudėtinga
šiems tėvams be išsilavinimo gauti darbą, ir mums
labai sunku surasti jiems darbus. Dažniausiai tokios
šeimos neturi automobilio, važinėja dviračiu, bet žie-
mą – vėl be ratų. Auto-
buso irgi nėra. Lietuvoje
dažnas pavyzdys – žmo-
gus dirba tris mėnesius
už minimalų atlyginimą,
pusę algos sunaudoja
transportui, o verslo sa-
vininkai paskelbia įmo-
nės bankrotą ir atlygi-
nimų neišmoka. Sunku
įsivaizduoti, kaip šios
šeimos išgyvena. Vis dar
yra šeimų, gyvenančių
šimto metų senumo na-
muose, vos verčiasi, kaž-
ką užsiaugina, vyras dir-
ba kokį nors sezoninį
darbą miške. Štai viena
septynių asmenų šeima
statosi tik 60 kv. namą.
Sulaukti pagalbos nesi-
tiki, o apie šulinį net ne-
drįsta svajoti. Į parduo-
tuvę važiuoja su arkliu.
Kitoje šeimoje – trys vai-
kai, vyras išmušė žmo-
nai visus priekinius dan-
tis, dabar skiriasi. Jos
pajamos 45 eurai per mė-
nesį. Be išsilavinimo ne-
gali gauti darbo, o da-
bar dar ir dantų nėra.
Stengiuosi tokius žmo-
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organizacija „Gelbėkit vaikus” 
per metus padeda  18-kai tūkstančių Lietuvos vaikų

Bostono parama skirta Pasvalio rajone gyvenančios šeimos  namo remontui.



Andriumi Mamontovu sukūrėme do-
kumentinį filmą, kurį rodėm per TV, ir
tokiu būdu rinkome aukas. Atsirado
įmonė, kuri jau baigia statyti mokyk-
lą Zambijoje, liko tik pabaigti stogą.

Reaguojame ir į stichines nelai-
mes – rinkome aukas Filipinams, su-
rinkome pusė milijono litų Haičiui, tiek
pat   per  mėnesį   surinkome   Japoni-
jai, dabar renkame Ukrainai ir Nepa-
lui.

Mano asmeninis 2014 metų didvy-
ris yra berniukas Deivydas iš Paparčių
Globos namų. Jis dalyvavo mūsų soli-
darumo bėgime. Vėliau jis po to 8 kar-
tus ėjo pas seniūnę ir 11 kartų pas glo-
bos namų direktorę prašydamas pa-
aukoti. Sakydamas ,,aš labiausiai noriu
paaukoti Zambijos vaikams, nes jie
neturi žaisliukų”, surinko 11 litų.

55 tūkstančiai vaikų iš 280 mo-
kyklų dalyvavo solidarumo bėgime ir
surinko 120 tūkstančių litų. Mūsų or-
ganizacijos projektų koordinatorės Ži-
vilės Gribauskaitės iniciatyva nupir-
kome 1 toną 600 kg prekių – sąsiuvinių,
pieštukų. Savanoriai supakavo, UPS iš-
vežiojo į kiekvieną dienos centrą. Pa-
parčių centras taip pat gavo ir negalė-
jo atsidžiaugti.

– Kokia organizacijos ateitis?
– „Dažnai nežinome, iš kur pinigai

ateis. Tikrai turime daug finansinių
sunkumų ir nežinau, kiek mūsų liks
šiame darbe gruodį, nes nėra pastovių
pajamų. Turime 10 moterų etatinį ko-
lektyvą. Per metus padedame 18-kai
tūkstančių vaikų. Kiekvienas paau-
kojimas, ypač žmonių asmeninės au-
kos, mums labai prasmingos. Gauname
pinigų ir iš Europos: nuo 2008 metų
džiaugėmės 7 Europiniais projektais.

Yra lengviau pakeisti stogą, negu
požiūrį. Gauname laiškus iš šeimų,
supratusių mūsų pagalbos reikalin-
gumą bei efektyvumą ir prašančių
daugiau pagalbos.

Dabar turime kitą projektą, kurį
remia ,,Ikea” socialinis fondas. Tre-
jiems metams švedai mums davė 900
tūkstančius litų, kad mes 15-oje savi-
valdybių kas dieną galėtumėme dirbti
su socialiniais darbuotojais, merais,
globos namų darbuotojais formuodami
jų požiūrį, kad vaikai tikrai gali atrasti
šeimą, kad globos namai nėra pati ge-
riausia vieta. Pinigai skirti kurti nau-
jas paslaugas, padėti biologinei šei-
mai, drausminti smurtaujančius vyrus,
ištraukti juos iš alkoholizmo liūno.
Vykdydami projektą Ukmergėje padė-
jome įkurti vyrų krizių centrą. Vyrai
ateina, verkia, sako, niekas gyvenime
mūsų neklausė, kaip mes jaučiamės.
Šeimos tokius išmeta, jie pagalbos ne-
sulaukia ir dažniausiai savo gyvenimą
baigia kalėjime. Turime padėti ir vy-
rams, kitaip nurašome savo visuome-
nės pilietį.

Rūpestis vaikais – rūpestis 
ateities visuomene

Po radijo ir televizijos pasisakymų
dėl lietuvių vaikų Norvegijoje iš Lie-
tuvos žmonių R. Dičpetrienė sulaukė
negailestingos pasmerkties ir grasini-
mų. Į tai ji atsakė ,,atviru laišku Lie-
tuvos žmonėms”:

„Iš tiesų prarandu paskutinę viltį,
kad Lietuvoje vaikai bus laimingesni,
saugesni, sveikesni. Verkiu, nes matau
tėvų mušamus ir psichologiškai trau-
muojamus vaikus. Vaikus, kurie žu-
dosi, svaiginasi alkoholiu ir narkoti-
kais, vaikus, kurie žiauriai tyčiojasi ir
iš kurių tyčiojamasi, vaikus, kurie
yra prievartaujami, luošinami ir  žu-
domi. Kiekvienam šiam atvejui, deja,
turiu po konkrečią istoriją. Gaila ir ap-
maudu pripažinti, jog jau daugelį metų
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Lietuva yra tarp nelaimingiausių vai-
kų šalių sąrašo rekordininkių. 

Jeigu visi Lietuvos žmonės gali su-
kilti į kovą dėl vieno lietuvio vaiko
Norvegijoje, tai gal nors keletas Lie-
tuvos žmonių galėtų padėti čia ir da-
bar esantiems vaikams Lietuvoje?

• Ar galime mes, su tokiomis pat
karštomis emocijomis, atkaklumu ir
jėga padėti 14 operacijų patyrusiai, du
vaikus auginančiai, tačiau dėl silpnos
sveikatos negalinčiai dirbti mamai
išgyventi šaltą žiemą? Šeimai, sumo-
kėjusiai už šildymą, pragyvenimui
mėnesiui lieka 70 eurų, o maži vaikai
kasdien bijo, kad serganti jų mama bet
kada gali numirti. 

• Ar galime padėti vienišam tėvui,
kuris už viską labiau pasaulyje nori,
kad jo keturi vaikai gyventų kartu, o
kol kas tepajėgia glaustis mažame
kambarėlyje tik su dviem sūnumis?
Dvi dukros negali gyventi su šeima,
nes antroji trobos dalis yra nesuvo-
kiamo skurdumo ir šalčio. Mergaitės
priverstos glaustis pas kitus giminai-
čius.

• Ar galime padėti trijų vaikų ma-
mai, kuri gyvena nešildomoje buvu-
sioje kolūkio kiaulidėje? Mama dreba
kaip epušės lapas, ji visko bijo, nes yra
begalę kartų mušta. Ir niekas jai ne-
padėjo. Be to, mama turi pasirūpinti
mažiausiuoju vaikučiu, kuris yra vos
kelių mėnesių amžiaus ir vienintelis
visoje šeimoje į pasaulį vis dar žvelgia
tikėjimo pilnomis akimis. 

• Ar galime padėti išgyventi pen-
kių vaikų mamai, kuri vos prieš kelias
dienas patyrė didžiausią savo gyveni-
me psichologinę traumą bei liko plika
ir basa su visais savo penkiais vaikais
ir priversta skolintis iš  parduotuvės
maistą?

• Ar galime padėti trijų vaikų ma-
mai, kurios vienas vaikas miega ant
dviejų sustumtų fotelių, nes neturi
lovytės, o kitas – vietoje antklodės už-
klojamas striukėmis? Mama vis dar
tiki, jog kada nors jos ir jos vaikų gy-
venimas bus šviesesnis, sotesnis ir gra-
žesnis. 

• Ar norime ir galime padėti 15
metų mergaitei, kuri, būdama 10, po
savo motinos žūties staiga tapo keturių
brolių ir seserų globėja. Visi vaikai gy-
vena protu nesuvokiamo skurdumo ir
apleistumo sąlygomis, o penkiolikme-
tė šeimos globėja, paklausta apie jos pa-
čios svajones, tik pravirksta ir pasako:
„nežinau, ar neatlaikysiu viską…”

• Ar galime padėti 17 metų mer-
gaitei, kuri buvo tiek kartų prievar-
tauta ir parduota, kad jau net neatsi-
mena tikslaus skaičiaus. Ant jos rankų
– apie 70 randų, liudijančių apie jos
bandymų žudytis skaičių.  Mergaitė iš-
gyveno ne vieną „švėkšną”, ji neatsi-
mena, nei kas jos tėtis, nei kas mama.
Ir klausimas – ar ji dar apskritai kuo
nors tiki šiame gyvenime? 

• Ar galime padėti kūdikiams iš kū-

dikių namų, esantiems Vilniaus An-
takalnio ligoninėje? Ar galime juos
tiesiog apkabinti ir priglausti? Ne-
daug jiems tereikia. Prieš 20 metų pati
dirbau toje ligoninėje ir jau tada taip
pat niekas neapkabindavo tų kūdikių
iš kūdikių namų. Praėjus 20 metų,
deja, vis dar tas pats...

Galėčiau dar ilgai tęsti šį sąrašą,
nes vaikų, kuriems reikia tokios ar pa-
našios pagalbos Lietuvoje – virš 20
000. Visi 5 Lietuvos kūdikių namai ir 97
globos namai yra pilni vaikų. Vaikų ar
šeimų, kuriems reikia pagalbos, yra
kiekviename Lietuvos rajone, mieste-
lyje ir kaimelyje, artimiausioje kai-
mynystėje. Tačiau nematome, negir-

dime arba nenorime matyti ir girdėti.
Taip lengviau, nes nereikės nieko da-
ryti, nieko paguodžiančio, atjaučiančio,
sąmoningo, atsakingo ir pilietiško. Pa-
dėti yra daug sunkiau nei protestuoti,
nekonstruktyviai piktintis, gailėtis,
sėdint prie televizoriaus, stebėtis, ko-
kia neteisybė vyksta pasaulyje su mūsų
vaikais. Lengva nekonstruktyviai kri-
tikuoti Norvegijos socialinę sistemą,
bet joje neegzistuoja kūdikių namai,
draudžiamos fizinės bausmės vaikams,

sistemą, kurios globojami ir saugomi-
gyvena vieni laimingiausių pasaulio
vaikų, ir negirdėti kaimynystėje mu-
šamo vaiko, nematyti jo ašarų, kai jis
nuolat yra paliekamas vienas kažin kur
išėjusių tėvų.  

Tikiu, kad Lietuvoje yra žmonių,
sugebančių suprasti ir atsirinkti in-
formaciją, pažadinti savo atjautą, gerą
širdį bei pilietiškumą, sugebėsiančių
dar šiandien pakilti nuo minkštasuolio
ir padėti vargstančiam kaimynui. Ti-
kiu, kad mes, lietuviai, sugebėsime
kartu toliau žengti demokratijos ir pa-
žinimo keliu bei auginti sveikus, savi-
mi pasitikinčius, laimingus ir kūry-
bingus Lietuvos piliečius.”

Jaycie Zinsner (Bostono lit. mokykla, 9 kl.) atvirutė ,,Gelbėkit vaikus” elektroninėje do -
va nų parduotuvėje.   

,,GV” archyvo, Gintaro Sekmoko ir N. Tribulauskienės nuotraukos



guliuoja širdies veiklą, krešėjimo procesus, stipri-
na imunitetą. UV naudojami rachito, psorjazės,
depresijos gydymui. Ultravioletinių spindulių pa-
galba iš cholesterolio aktyvuojamas vitaminas D, to-
dėl žiemą cholesterolio lygis pakyla, nes organizmas
stengiasi apsisaugoti nuo vitamino D stokos, kaup-
damas cholesterolį. Padidintas cholesterolio kiekis
įtakoja infarktų, insultų išsivystymą. Per metus tūks-
tančius žmonių ištinka mirtis dėl vėžio, sukelto esant
nepakankamam saulės spindulių bei aktyvuoto vi-
tamino D kiekiui. Naujausių tyrimų duomenimis vi-
taminas D gali sumažinti galimybę susirgti prosta-
tos, krūtų, kiaušidžių, storosios žarnos vėžiu.  

Dienos metu saulė nėra 
vienodai aktyvi

Saulės poveikis organizmui yra teigiamas ir nei-
giamas: saulės nereikia per daug, bet tuo pačiu ne-
gerai jos gauti per mažai, todėl labai svarbu suras-
ti vidurį. Kenksmingą saulės poveikį galima su-
mažinti tik elgiantis išmintingai ir išradingai. Sten-
kitės  riboti buvimo saulėje laiką. Ekspertų nuo-
mone, oda labiausiai pakenkiama iki 18 metų, tad jei-
gu jaunystėje stengėtės stipriai įdegti, tai dabar pats
laikas pradėti apsaugą nuo saulės. 

Nuo 10  val. r. iki 2 val. p. p., kai UV radiacija yra
didžiausia, rekomenduojama pasilikti patalpose,
tuo sumažinant kenksmingą spindulių poveikį net
iki 80 proc. Čia gali gelbėti ,,šešėlio taisyklė” – kuo
šešėlis trumpesnis už žmogaus ūgį, tuo UV spindu-
liavimas yra intensyvesnis ir patartina tokiu laiku
vengti tiesioginių saulės spindulių. Tačiau būtina
prisiminti, jog 20 min. buvimas saulėje kasdien yra
būtinas ir naudingas.

Apsauginis kremas saugo odą

Labai svarbu išsirinkti ir teisingai naudoti ap-
sauginius kremus bei losjonus, pasirenkant juos in-
dividualiai pagal odos tipą ir sudėtį. Vasaros pra-
džioje rekomenduojama naudoti stipresnes apsau-
gos priemones, nurodančias SPF (angl. Sun Pro-
tection factor) – saulės apsaugos faktorių, paaiški-
nantį buvimo laiką saulėje. SPF faktorių padauginus
iš 10, gaunasi laikas, kurį galima praleisti saulėje.
Pradžioje SPF rekomenduotinas 25–40, vėliau gali-
ma naudoti silpnesnes priemones, tačiau būtina ne-
pamiršti apsauginiu kremu išsitepti 20 min. prieš iš-
einant į atvirą saulę ir pakartotinai teptis priklau-
somai nuo SPF. 

Jeigu naudojamas kremas, kurio SPF yra 15, jis
turėtų apsaugoti 150 min. Esant prie vandens tel-
kinių, taip pat kalnuose renkamės stipresnes ap-
saugos priemones. Ruošiantis maudytis, naudojami
atsparūs vandeniui kremai arba išsimaudžius pa-
pildomai išsitepama. Kremų ir losjonų naudoji-
mas iš tikro apsaugo odą nuo pirminio įdegio, prie-
šlaikinio senėjimo, bet nesumažina melanomų iš-
sivystymo rizikos. Nepaisant gąsdinimų dėl kenks-
mingo saulės poveikio žmonių sveikatai, net ir
naudojant apsaugos priemones, nėra galimybės iki
galo apsisaugoti nuo visų saulės sukeliamų blogy-
bių.

Ar tikrai saugu naudoti 
apsaugos nuo saulės priemones?

Pastarąjį dešimtmetį vis daugiau domimasi
apsaugos nuo saulės priemonėmis. Kai kurie odos
gydytojai teigia, kad apsaugos nuo saulės priemonės
gali turėti priešingą poveikį. Gydytojai ir moksli-
ninkai teigia, kad cheminės medžiagos, esančios ap-
saugos nuo saulės priemonėse, ypač jas gausiai nau-
dojant, gali paveikti estrogenus, ko pasekoje išsivysto
krūties vėžys, o taip pat šie chemikalai generuoja
laisvuosius radikalus, kurie reaguodami su kitomis
molekulėmis pažeidžia ląstelių riebalus, baltymus
bei DNR – tokio tipo pakenkimai skatina odos se-
nėjimą bei vėžinių susirgimų išsivystymą. Iš to seka
išvada – laisvųjų radikalų vystymąsi skatina ne tik
saulė, bet ir apsaugos nuo saulės priemonės.

Kokias apsaugos nuo saulės
priemones rinktis?

Pastaruoju metu vis populiaresnės tampa na-
tūralios organinės apsaugos nuo saulės priemo-
nės. Jų sudėtyje yra cinko oksidas (Zinc Oxydate),

kuris yra saugus mineralas, pasiliekantis odos pa-
viršiuje ir absorbuojantis UVA ir UVB spindulius
prieš jiems pasiekiant gilesnius odos sluoksnius. Į
šių priemonių sudėtį įeina įvairūs natūralūs aliejai,
tokie kaip jajobos, taukmedžio, alyvuogių, saulėg-
rąžų, o taip pat juose gausu vitaminų, polifenolių,
antioksidantų. Visos šios medžiagos yra gera ap-
sauga nuo saulės. Todėl renkantis apsaugos nuo sau-
lės priemones siūloma susipažinti su jų sudėtinėmis
dalimis bei vengti įprastinių apsaugos nuo saulės
priemonių, kurių sudėtyje yra parabenų, sintetinių
kvepalų ir kitų cheminių priedų, tokių kaip – Oc-
tocrylene, Avobenzone, Oxybenzone, Homosalate, Oc-
tinixatre, Octinosalate. Dėl Titanium Dioxide kan-
cerogeniško poveikio šiuo metu vieningos nuomo-
nės nėra.      

Galvos apdangalai ir akiniai 
nuo saulės – vasarą būtini

Vasarą būtina nešioti galvos apdangalus, kurie
apsaugo veidą ir kaklą. Pastaruoju metu vis popu-
liaresni tampa rūbai su apsauga nuo saulės. Moks-
lininkai pabrėžia spalvotų medvilninių palaidinių
naudą – juos nebūtina dėvėti visiems, bet siūloma
asmenims, turintiems ypatingai šviesią odą, daug ap-
gamų, taip pat vaikams ir asmenims, praleidžian-
tiems daug laiko kalnuose, ekvatoriaus rajonuose,
ant vandens ir ant sniego. Saulėtą dieną būtina ne-
šioti akinius nuo saulės. Labiausiai kenksmingi yra
UVA spinduliai, nes jie pasiekia akies lęšiuką. Ma-
žiau kenksmingi yra UVB spinduliai, nes juos su-
geria akies ragena. Dažnas ir ilgalaikis UV spindulių
poveikis akims senyvame amžiuje gali sukelti rim-
tus regėjimo organų sutrikimus, iš kurių dažniau-
siai pastaikanti – katarakta. Akinius siūloma pirk-
ti specializuotose parduotuvėse arba ieškokite aki-
nių su ženklu CE, kurie apsaugo nuo visų UV rūšių. 

Vidinės apsaugos 
nuo saulės priemonės

Be minėtų išorinių apsaugos priemonių yra vi-
dinės apsaugos nuo saulės priemonės. Tai maisto
produktai, kuriuose gausu antioksidantų, sumaži-
nančių laisvųjų radikalų kiekį ir tuo pačiu apsau-
gančių odą nuo kenksmingo saulės poveikio. Vieni
iš tokių yra vaisiai ir daržovės. Saulė gali pakenk-
ti augalams taip, kaip jie pakenkia žmonėms, todėl
augalai taip pat stengiasi apsisaugoti nuo per gau-
sių saulės spindulių intensyvindami spalvą. Kuo ryš-
kesnė spalva, tuo stipresnė apsauga nuo nenorimų
spindulių. Viena iš naudingiausių daržovių yra
pomidorai. Juose esantis lycopenas pasižymi stipriu
antioksidaciniu poveikiu, kurį dar labiau sustipri-
na virimo ar kaitinimo procesas. Tikslinga vartoti
pomidorų sultis, pastas, sriubas, padažus.

B karotinai apsaugo odos ir akių ląsteles nuo
DNR mutacijų, atsiradusių saulės poveikyje. B ka-
rotinų gausu mėlynėse, braškėse, arbūzuose, rau-
donuose, geltonuose ir oranžiniuose pipiruose, ru-
žavuose greipfrutuose. 

Vandenynų žuvys (cold water fish) yra nau-
dingos dėl jose esančių omega 3 riebalinių rūgščių,
kurios apsaugo mūsų odą, sušvelnindamos uždegi-
minius procesus. Siūloma bent 2 kartus į savaitę į
valgiaraštį įtraukti lašišą, silkę, sardines. Labai efek-
tyviai veikia antioksidantas astaksantinas, kuris
randamas lašišoje. Jis kaip kempinė sugeria saulės
spindulius, o taip pat sumažina skausmą ir uždegi-
mą, sukeltą persikaitinus saulėje.  

Stipriu antioksidaciniu poveikiu pasižymi juo-
dasis šokoladas, taip pat kakava, kurią siūloma ger-
ti be pieno ar grietinėlės, žalia, balta bei raudona ar-
batos, kurios savo sudėtyje turi antioksidantus po-
lifenolius, kovojančius su laisvaisiais radikalais, pa-
sigaminančiais saulės poveikyje. Stipresniu ant-
ioksidaciniu poveikiu pasižymi žalioji arbata. Ruo-
šiant arbatą, ją užplikius, siūloma palaikyti ne ma-
žiau kaip 5 minutes, tuo sustiprinant jos gerąsias sa-
vybes. Iš žalialapių daržovių naudingiausi yra bro-
koliai, špinatai, taip pat vitaminai, kovojantys su lais-
vais radikalais – E, C, A, koenzimai Q 10.

Geros vasaros! Ir saugios saulės!

Paruošta remiantis: www.truna -tural.com, wwwbad-
gerbalm.com, www.technologijos.lt, www.clearcuisi-
neandmore, ,,Pass’Health Foods’’           
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sVeikata

Saulė ir mes 

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Su nekantrumu laukiame vasaros, kai galėsime pa-
silepinti saulutės šiluma – po tamsių ir darganotų die-
nų, išvarginti depresijos, išsekimo jausmo, dirglumo.
Trūkstant saulės dažnai keičiasi nuotaika, apima
mieguistumas, priaugama svorio. Na, o vasaros poil-
sis neįsivaizduojamas be saulės ar gražaus įdegio. Ta-
čiau ar visuomet saulės spinduliai yra naudingi? Ar
nesukelia jie pavojaus sveikatai? Kaip saugiai galima
džiaugtis taip ilgai laukta saule? Į šiuos ir į kitus klau-
simus ir atsakys šis straipsnis.

Ultravioletiniai (UV) 
spinduliai ir sveikata 

Saulė yra gyvybiškai būtina žmonėms bei visai
gyvajai gamtai, tačiau šis gyvybės šaltinis gali būti
ir mirties priežastimi, jau nekalbant apie priešlai-
kinį odos senėjimą bei raukšlių atsiradimą. Saulė
spinduliuoja UVA (ultravioletinius A spindulius),
UVB (ultravioletinius B spindulius.) ir UVC (ultra-
violetinius C spindulius). UVC beveik pilnai blo-
kuojami atmosferos ozono sluoksnio ir mus mažai
pasiekia, kai tuo tarpu dalis UVB pasiekia mus, nors
didžioji dalis jų odos lygyje yra sulaikoma. Šie spin-
duliai gali sukelti odos pakenkimus, nudegimus, vė-
žinius susirgimus. UVB sąlygoja kūno įdegį, kuriuo
mes žavimės, ir visi trokštame kuo rudžiau ir gra-
žiau atrodyti. Įdegis yra natūralus apsaugos nuo sau-
lės būdas. Oda, besigindama nuo saulės, sustiprina
pigmento melanino gamybą, todėl mes įdegame.
Deja, natūrali apsauga negali  visiškai susidoroti su
žalingu UV spindulių poveikiu, todėl mes turime nau-
doti apsaugos priemones. Apsaugos priemonės ap-
saugo nuo UVB, bet praleidžia UVA spindulius, ku-
rie prasiskverbia giliai į odą ir ją pakenkia. 

Saulės poveikis odai

Oda turi tris sluoksnius: epidermį, dermą ir hi-
podermį. Dermos sudėtyje esantis kalogenas sutei-
kia odai elastingumą ir paslankumą. Specialios
ląstelės, esančios dermoje, gamina naujas odos ląs-
teles, kurios nukeliauja į odos paviršių ir sudaro vir-
šutinį odos sluoksnį – epidermį. Būnant saulėje be
apsauginių priemonių arba soliariumuose UV spin-
duliai aktyvina kalogeną naikinančius fermentus,
todėl oda tampa mažiau elastinga, plonesnė, su-
glemba, pagilėja linijos, atsiranda raukšlės. Pa-
kenktos odos ląstelės sustiprina melanino gamybą,
kas sąlygoja ne tik įdegį, bet ir strazdanų bei saulės
dėmių atsiradimą. UV spinduliai sulėtina odos at-
sinaujinimą, todėl oda darosi šiurkšti, plona, blyš-
ki, išryškėja kraujagyslių tinklas. Visi šie pokyčiai
skatina priešlaikinį odos senėjimą. Saulės spindu-
liai tiesiogiai veikia laisvųjų radikalų daugėjimą, o
šie, pakeitę ląstelių DNR struktūrą, gali būti odos vė-
žio atsiradimo priežastimi. Pats pavojingiausias
odos vėžys yra melanoma, kuri sudaro 11 proc. visų
piktybinių navikų, o mirtingumas nuo šios ligos sie-
kia net apie 75 proc. 

Žmogaus organizmui saulė
yra reikalinga 

Tačiau saulė ir jos spinduliai mums yra reika-
lingi. Saulėje aktyvuojasi vitaminas D, kuris reika-
lingas sveikiems kaulams, taip pat normaliai kalcio
apykaitai. Saulė teigiamai veikia nervų sistemą, re-



RENATA ŽIŪKAITĖ

Tęsiame liudijimus, kaip savanorytė
skurdžiose trečio pasaulio šalyse pri-
verčia perkainoti vertybes ir kita linkme
pasukti savo gyvenimo vairą

Vilmai Tamulaitytei, kuri šiuo
metu dirba Vilniaus arkivys-
kupijos jaunimo centre,  teko 10

mėnesių savanoriauti  Vakarų Afriko-
je, Togo respublikoje, Sokode mieste.
Mergina išvyko per Seserų Asump-
cionisčių kongregaciją, kurios turi to-
kią programą AMA (Auxiliare Mis-
sione de l’Assumption) – pagalbiniai se-
serų asumpcionisčių misionieriai.  Ten
Vilma dirbo seserų mokykloje (Tech-
niniame-komerciniame institute) in-
formatikos mokytoja asistente, o sek-
madieniais parapijoje vedė katechezės
užsiėmimus. 

Paklausta, kas ją paskatino ryžtis
išvykti į tokį tolimą ir kultūriškai taip
skirtingą mums kraštą, Vilma atsako:
„Suvokimas, kad savo gyvenime noriu
misijos. Iš pradžių misija man buvo
darbas, aplinka, kurioje aš esu. Tik po
to suvokiau, kad šis troškimas turi
virsti kažkuo labai konkrečiu.”

O kodėl Vilma pasirinko būtent Af-
riką?  Iš pradžių galvoje ir širdyje
buvo Pietų Amerika, bet rašydama
motyvacinį laišką, lyg tarp kitko pri-
rašė ir Afriką. Būtent į šią šalį vykti
Vilma ir buvo atrinkta. Iš pradžių
buvo sukrėsta, nes labiausiai ji gyve-
nime bijojo juodukų ir musulmonų, o
tarp jų ir pateko...

Pirmiausia, kas merginą nustebi-
no, tai nepaprastas afrikiečių svetin-
gumas ir mokėjimas pastebėti, parodyti
kitam dėmesį. Gali užeiti į bet ku-
riuos namus pasisveikinti – šiaip, be jo-
kio reikalo, ir būti svetingai priimtas.
Kai užeini pas žmogų, jis tau atsidėkoja
– „Ačiū, kad mane pagerbei”.

„Svečio atėjimas – tai kaip Dievas
ateina pas Abraomą. Tai aš sakydavau
žmonėms – jūs tik mane pakvieskit, aš
jus visus pagerbsiu. Čia tu esi toks,

koks esi: nereikia jokių tavo vizitinių
kortelių, tavo įvaizdžio, nuopelnų. Ir vi-
sai nesvarbu, ar tu musulmonas, ar
krikščionis”, – dalinosi patirtimi Vil-
ma.

Dėl skirtingo klimato, kalbos ir
kultūrinių skirtumų Vilmai didelių
sunkumų neiškilo, jos manymu, dau-
gelis sunkumų gali iškilti dėl psicho-
loginio neprisitaikymo. Tik pradžioje
buvo truputį sunku pakelti „naštą”,
kad ji yra baltoji, ypač kai vaikai išsi-
gandę šaukdavo „ansara jovo jovo”
(liet. ,,baltoji”) ir paklaikę iš baimės bė-
gdavo įsisprausti tarp mamos kelių. 

Patekus į juodąjį žemyną, merginą
nustebino ir sužavėjo kultūrinė ir kal-
binė įvairovė tarp etninių grupių. Pa-
pročių ir kalbų skirtingumas yra di-
desnis nei Europoje tarp šalių. „Togas
yra valstybė plotu mažesnė už Lietuvą,
o ten net 45 kalbos, 4 kalbų grupės... Jei
viena kalba išmokau pasakyti ‘laba die-
na’, tai kita kalba bus visai kitaip”, –
pasakojo Vilma.

Dar vienas dalykas, kuris labai
nustebino – tai tokie sunkiai suderina -
mi du dalykai – skurdas ir begalinis
džiaugsmas. Afrikoje šeimos labai gau-
sios, todėl vietiniams buvo sunku su-
prasti, kad Vilma teturi tik vieną bro-
lį, nes jiems kiekvienas vaikas – tai di-
delis džiaugsmas.

Nustebino ir Afrikos laikas, kai
viskas vyksta lėtai, tam tikru tempu.
Pvz., 60 km gali važiuoti net 5 valandas,
o numatytas susitikimas įvyksta 2 val.
vėliau nei sutarta.

Vilmą tie 10 savanorystės mėnesių
Afrikoje privertė pervertinti daugelį
dalykų, tiesiog apvertė jos gyvenimą
„aukštyn kojomis”. Afrikoje iškyla vi-
siškai kitos vertybės ir prioritetai, ro-
dos, kartais tokie svetimi ir prarasti eu-
ropietiškoje kultūroje. 

„Daugeliui Afrika palieka nostal-
giją ilgam, yra net toks terminas „su-
sirgti Afrika”, man rodos šią ligą aš ir
pasigavau. Afrikoje labai smagu iš-
mokti vieno dalyko: iš ,,VEIKTI IR
DARYTI” reikia pereiti į „GYVENTI IR
BŪTI”, o tai taip svetima europietiš-
kam mentalitetui”, – pabrėžė Vilma.
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dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS LiGOS 

edMUndAS ViŽinAS, M.d., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLioBA, M.d.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

eUGene C. deCKeR, ddS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste 1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AdVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Po DieVo sParnu

Savanorystė Afrikoje privertė
perkainoti vertybes

ĮVAiRŪS

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu.  Didelė  darbo patirtis,  minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais.  
Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-615-5235.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną.  
Tel.  773-387-7232.  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-2887
arba 773-387-7232. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996.  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojan-
ti automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Galimi pakeitimai. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-280-1347.  

Vilma Tamulaitytė

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano
pasaulėjautos

kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą su-
daro trys dalys: 1. kun. Tri-
mako parašyti tekstai apie
savo jaunų dienų patirtį; 2.
jaunystės dienoraščiai iš
karo pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje; 3. atsiminimai
apie autorių – su juo ben-
dravusių, dirbusių asmenų
įžvalgos. Knyga išleista kun.
Trimako testamento pa-
skirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siuntimo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į

kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

SiŪLo dARBĄ

We will hire experienced gut-
ter installers. Year-Round Job.
You can call in English or Polish
630-628-7381.

www.facebook.com/draugolaikrastis
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mano VirtuVė

Burokėlių salotos

Pagaminti padažą salotoms sumaišant 1 citrinos sultis su 3 valgomai-
siais šaukštais alyvuogių aliejaus ir 2 skiltelėm smulkiai kapoto česnako.
Palikti pastovėti kurį tai laiką.

Burokėlius išvirti, ataušinti, nulupti ir supjaustyti didokais gabalais
– į 6–8 dalis, priklausomai nuo burokėlio dydžio.

Į supjaustytus burokėlius sudėti 6 džiovintas smulkintas slyvas, saujelę
kapotų graikinių riešutų, truputį smulkinto čili pipiro, kapotų šviežių bu-
rokėlių lapų. Užpilti padažu ir išmaišyti.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Vegetarams ir ne tik!
Šiandieną pasidalinsiu keliais mėgstamais daržovių recep-

tais. Pirmasis – puikus paukštienos palydovas, įdaryti pomido-
rai – skanus užkandis ar lengvi pietūs, o burokėlių mėgėjai tik-
rai įvertins šias gaivias ir maistingas salotas. 

Keptas moliūgas

Moliūgą supjaustyti piršto storumo pagaliukais – ,,piršteliais”, suberti
į sausą įkaitintą keptuvę ir kaitinti pavartant keletą minučių. Po to pa-
šlakstyti aliejumi ir dar truputį pakepinti – kol moliūgas suminkštės. Pa-
barstyti druska, nutarkuota citrinos žievele, pašlakstyti citrinos sultimis
ir skystu medumi. Sudėjus į dubenį ,,pirštelius” pabarstyti pakepintomis
sezamo sėklomis arba kedro riešutais.

Įdaryti karšti
pomidorai

Pomidorų puseles iš-
skobti ir vidų pabarstyti
pipirais. Trupintą pelėsinį
sūrį (gorgonzola ar kitokį)
sumaišyti su maltais džiū-
vėsėliais ir šiuo mišiniu
įdaryti pomidorų puseles.
Skardą iškloti kepimo po-
pieriumi, sudėti pomidorų
puseles su įdaru, pašlaks-
tyti aliejumi ir kepti 190�C
(375 F) karštumo orkaitėje
25–30 min.

Pirmą kartą pasaulinėje paro-
doje „Expo 2015” dalyvaujan-
tis KTU turi savo erdvę Lie-

tuvos paviljone „Balansas”. Šiųme-
čio renginio tema – „Pamaitinti pla-
netą, energija gyvenimui”.

Parodoje dalyvaujančios šalys
pristato geriausias savo kulinari-
nes tradicijas ir kultūrą. Pusę metų
trunkančios parodos metu tikimasi
sulaukti per 20 mln. žmonių. Nacio-
nalinė Lietuvos diena parodoje – lie-
pos 15-oji.

Apsaugo nuo neplanuotų
pirkinių

Į „Expo 2015” iš Kauno iškeliavo
stulbinami gaminiai. Vienas jų –
KTU Informatikos fakulteto Realaus
laiko kompiuterių sistemų centro
profesoriaus Egidijaus Kazanavi-
čiaus ir jo vadovaujamos komandos
sukurtas išmanusis maisto paskirs-
tymo įrenginys-šaldytuvas.

Šiame šaldytuve galima pasiim-
ti iš anksto užsakytas prekes – taip
nereikia gaišti laiko prekybos cent-
ruose nusidriekusiose eilėse. Jis
taip pat apsaugo vartotojus nuo ne-
planuotų pirkinių. Prekes į šaldytu-
vą pristato kurjeriai.

Parodoje taip pat galima išvysti
KTU Cheminės technologijos fakul-
teto Maisto mokslo ir technologijos
katedros (CTF MMT) profesoriaus
Rimanto Venskutonio sukurto alie-
jaus iš kavos tirščių ir ekstrakto iš
juodųjų serbentų pumpurų, menines
vizualizacijas.

Ekologišką kavos tirščių aliejų
galima naudoti tiek maisto, tiek ir
kosmetikos pramonėje. Jis yra ne-
kenksmingas aplinkai, mat gami-
namas iš organinių atliekų. Ser-
bentų pumpurų ekstraktas vartoja-
mas kaip maisto papildas, padedan-
tis palaikyti gerą kvėpavimo takų
būklę. Jis plačiai naudojamas ir kos-
metikoje.

Originalus eksponatų
pristatymas

Kitas eksponatas – to paties fa-
kulteto profesorės Daivos Leskaus-
kaitės sukurta maistinė plėvelė iš
pieno išrūgų. Ja padengus įpakuo-
jamus vaisius, gerokai prasitęsia jų
vartojimo laikas.

Mintis pristatyti pasauliui moks-
linius KTU pasiekimus kilo Chemi-
nės technologijos fakulteto Maisto
mokslo ir technologijų kompetenci-
jos centro (CTF MMTKC) vadovei Re-
dai Aleksandravičienei.

„Kadangi šios parodos tema su-
sijusi su planetos maitinimu, kilo
mintis parodyti, ką šioje srityje yra
nuveikę KTU mokslininkai. Pa-
traukliai pristatyti technologijas ir
išradimus eiliniam lankytojui – su-
dėtingas uždavinys, ypač, jei tai su-
siję su maistu. Sukome galvą, kaip

šešis mėnesius trunkančioje paro-
doje išlaikyti mūsų produktus, tad
nusprendėme į pagalbą pasitelkti
menininkę Laimutę Varkalaitę”, –
pasakojo R. Aleksandravičienė.

Menininkė sukūrė aplinkai ne-
kenkiančius maketus iš popieriaus,
kurie stilizuotai, suprantamai, bet
kartu ir žaismingai parodo ne tik at-
radimų naudą, tačiau ir visą jų atli-
kimo procesą. Be gyvai pristatomo
išmaniojo maisto paskirstymo įren-
ginio, buvo pagaminti ir kitų eks-
ponatų maketai.

Juos parodos dalyviams gyvai
pristato gidai, o šalia kiekvieno jų ga-
lima rasti vizitines korteles su QR
kodais. Nuskenavę šiuos kodus, lan-
kytojai gaus ne tik daugiau infor-
macijos apie gaminį, bet bus nu-
kreipiami ir į internetinį puslapį e-
mokslovartai.lt, kuriame pristato-
mos visos Lietuvos mokslų įstaigų
teikiamos paslaugos bei sukurtos
technologijos.  

Palengvino
malūnininkų darbą

Pasak R. Aleksandravičienės,
šiuo metu parodai ruošiamas dar vie-
nas eksponatas – CTF MMTKC pro-
fesorės Gražinos Juodeikienės bei
KTU prof. K. Baršausko ultragarso
mokslo instituto daktaro Algimanto
Petrausko mokslo grupės kūrinys
„Acoustic”.

KTU mokslininkų sukurtas apa-
ratas skenuoja iš sandėliavimo vie-
tos paimtus grūdus ir po kelių aki-
mirkų parodo, ar grūdai nėra pa-
žeisti. Anksčiau toks tyrimas truk-
davo parą, dabar – kelias minutes.
Dėl šio KTU išradimo taip pat gero-
kai atpigo ir pats tyrimas. Po pa-
saulinės parodos eksponatai bus de-
monstruojami KTU „Santakos” slė-
nyje.

Šių KTU mokslininkų sukurtų
eksponatų kelionė ir paruošimas
tarptautinei parodai – Mokslo, ino-
vacijų ir technologijų agentūros
(MITA) darbo rezultatas. KTU CTF
MMTKC – vienas iš MITA kuruoja-
mo „Open R&D Lietuva” tinklo at-
viros prieigos centrų. Šie centrai – tai
inovatyviausių technologijų ir spren-
dimų lopšys Lietuvoje.

Centruose geriausi įvairių sričių
mokslininkai ir verslo atstovai sie-
kia dirbti viena kryptimi – skatinti
pažangą ir pristatyti technologijų
naujoves visuomenei. 

Bernardinai.lt

„Expo 2015”: 
aliejus iš kavos tirščių, maistinė plėvelė iš

pieno išrūgų ir išmanusis šaldytuvas
Išmanusis maisto paskirstymo įrenginys, išvaduojantis nuo ilgo stovėjimo pre-
kybos centrų eilėse, aukščiausios kokybės aliejus iš kavos tirščių, maistinė plė-
velė iš pieno išrūgų. Tai tik keletas stebinančių inovacijų, kurias Milane vykstančioje
parodoje „Expo 2015” pristato Kauno technologijos universitetas (KTU).
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Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ kny-
gynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja
apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

LieTUViŲ Fondo AUKoToJAi
Nuoširdžiai dėkojame 2015 m. balandžio, gegužės mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $ 28,578 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.
Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LF Vadovybė

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LieTUViŲ FondAS – LiTHUAniAn FoUndATion, inC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

$10 Brooks, Erika D., IN ($260); Grigaitis, Dalia, CA ($60); Morkevičiūtė-Lydon, Rasa, 
MA ($520).

$20 Akulič, Alina, IL ($130); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,440); Bublys, Algiman-
tas V., FL ($1,195); Dunaravich, Marina, WA ($20); Eidukytė, Oreta, IL ($170); Kizlauskas,
Kazimieras ir Liolė, MI ($545); Lopatauskas, Aldona, CA ($220); Razma MD, jr., Anta-
nas G., IL ($4,550); Šalčiūnas, Jeronimas, Lietuva ($505).$25 Laucius, Henrikas ir 
Ilona, MI ($1,365).

$25 Šlepetys, Ričardas, NJ ($265).
$30 Railaitė, Neringa, CA ($1,590).
$40 Vertelkaitė, Agnė, IL ($670).
$42 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,416.6).
$50 Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,380); Durickas-Moore, Rita, FL ($519.9); Grybinas -

Lee, Dalia, CA ($275); Gvidas, Jurgita, IL ($800); Jesaitis, Algirdas J., MT ($170); Kaz-
lauskas, Juozas, MA ($50); Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA ($1,690); Korzonas, Rai-
mundas ir Danutė, IL ($1,100); Landsbergienė, Teresė, MD ($850); Meissert, Jerene  ir
Robey, Mike  CA ($50); Rygelis, Aldona E., NY ($50); Sirusas, George Saulius ir Gra-
žina, FL ($875); Skrupskelis, Kęstutis ir Audronė, SC ($550); Špokas, Aleksandras, CO
($600); Stropus, Romanas ir Rasutė, IL ($220); Svera, Jonas ir Birutė, MI ($1,275); Tal-
lat-Kelpša, Aušra M., IL ($500); Tomkutė, Milda, CA ($1,005); Wolfer, Aida ir Rudy, IL
($350).

$55 Ambrose, Marius, DE ($1,250).
$60 Raugalis, Aldona, CT ($500).
$70 Thies, Paul ir Rasa, CA ($460).
$81 Šaulys, Dalia Rūta, IL ($4,001).
$85 Maknys-Dawn, Aušra PA ($200).
$90 Kriaučiūnas, Aldas P., IN ($200).
$100 Aglinskas, dr. Audrius ir Elena, HI ($200); Aleksonis, Tadas ir Česlava, MA ($500); Anuž

is, Saulius ir Lina, MI ($1,600); Baipšys, Vaidotas, CA ($150); Bakaitis, Raymond, CA
($460); Baltramonaitienė, Danutė, IL ($100); Barauskas, Rymantė Teresė, CA ($400); Ber-
tulytė-Bray, Ina G., WA ($1,325); Budginas, Rudolfas, CA ($100); Daugirdas, dr. Jonas
ir dr. Ona, IL ($1,600); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita, MI ($1,460); Howes, Isabelle Lauč-
ka, MD ($675); Jurkūnienė, Laima, FL ($5,305); Kamantas, Gražina, MI ($5,100); Kanauka
Naudžius, Aldona, IL ($710); Kezys, Daiva, NY ($350); Kriaučiūnas, dr. Romualdas, MI
($4,450); Kupčinskas, Dainora, MA ($300); Kwiatkowski, Jūratė, IL ($100); Laniauskas,
dr. Marius ir Eglė, OH ($1,550); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($2,350); Marcinke-
vičius, dr. Rimtautas, CA ($200); Mereckis, Jūratė, IL ($510); Miciūdas, Aleksandras
Artūras,  ($200); Misevičius, Laurynas R., OR ($225); Nakas, Kęstutis, IL ($200); Pintsch,
Aldona, NJ ($300); Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($2,365); Radzevičienė, dr. Snieguolė,
IN ($1,800); Raulinaitis, Julius ir Irena, CA ($1,450); Reivydas, Kęstas ir Audra, CA 
($1,200); Sabaliūnas, Darius, OH ($650); Šližys, Raymond, NY ($100); Špakevičius, Ju-
lius ir Renata, MA ($200); Stankevičienė, Ina, IL ($100); Sužiedelis, Vytautas A., FL ($600);
Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA ($800); Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI ($1,575);
Vailokaitis, Domas ir Antanina, CA ($997); Vaišnys, dr. Juozas ir dr. Elona, CT ($4,900);
Varnelis, Edmundas ir Gražina, MI ($800); Vitas, dr. Robertas A. ir dr. Gailė, IL ($2,300);
Zeikus, Edmundas, WA ($200); Žukauskas, Vladas ir Julija, IL ($300).

$120 Gajauskas, Rimas, CA ($470); Rapšys, R. John, IL ($220).
$150 Alekna MD, Vitas ir Dalia, CA ($1,050); Gilvydis, Antanas ir Vida, IL ($800).
$200 Anonimas, FL ($5,100); Baltutienė, Danutė, CA ($1,880); Birutis, Tadas, IL ($200); Izo

kaitis, Rimas ir Aušrelė, IL ($500); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($4,140); Kuolas, Almis
ir Danguolė, MA ($10,100); Petkus, Don, IL ($530); Ratajczyk, Rūta, CO ($1,800); Švipas,
Jolanta D., IL ($1,050).

$225 Totoraitis, Antanas, MI ($225).
$250 Bobelis, Antanas ir Danutė, NY ($2,000).
$300 Bartuška, dr. Linas, IL ($300); Dulaitis, Aldona, FL ($600).
$400 Gustaitė-Janutienė, Danutė, CA ($600).
$500 Binder, Walter ir Rima, IN ($9,200); Januta, Donatas, CA ($13,600).

$1,000 Sruoga, Dalia, Lietuva ($13,530).
$1,625 Bagdonas, Vanda, FL ($56,625) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$15,000 Prunskis, dr. Jonas ir dr. Terri, IL ($15,000).

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius 
Jonas A. Aleksonis (IL) 

LF narystę padovanojo tėvai Tadas ir Česlova Aleksoniai (MA)
Vaidotas Baipšys (CA)

Tadas Birutis ir Rima Birutienė (IL)
Rudolfas Budginas (CA)
Aleksandras Čyvas (IL)

LF narystę savo proanūkiui padovanojo Gražina Kamantienė (MI)
Daniel Anthony Kwiatkowski (IL)

Maironio lituanistinės mokyklos baigimo proga LF narystę sūnui padovanojo 
Jūratė Kwiatkowski (IL)
Marius Mereckis (IL) 

Maironio lituanistinės mokyklos baigimo proga LF narystę sūnui padovanojo 
Jūratė Mereckis (IL)

Sabonis Rokas Misevičius (OR)
Gimusiam sūnui LF narystę padovanojo Laurynas Misevičius (OR)

Ina Stankevičienė (IL)
Raimond Šližys (NY)

Antanas Totoraitis (MI). 

LF kandidatais tapo: Joseph Ąžuolas, Marina, Ieva Dunaravich (WA); 
Juozas Kazlauskas (MA); Aldona Rygelis (NY). 

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a.a. Juozas Baltramonaitis (aukojo Danutė Baltramonaitienė, IL)

a.a. Mykolas ir Magdelena Barauskas (aukojo Rymantė T. Barauskaitė, CA)
a.a. Povilas ir Joana Ivaška (aukojo Teresė Landsbergienė, MD)

a.a. dr. Vincas ir Ona (Razmaitė) Kanauka (aukojo Aldona Kanauka Naudžius, IL)
a.a. Angelina J. Kardokas, CA (aukojo Jerene Meissert ir Mike Robey, CA)

a.a. Antanas ir Angelė Kašuba (aukojo Walter ir Rima Binder, IN)
a.a. Arvydas Kliorė, CA (aukojo dr. Linas Bartuška, IL; D. ir R. Korzonai, IL)

a.a. Kazimieras ir Adelė Maurutis, IL (aukojo Aldona Raugalienė, CT)

a.a. Dalia Naujokaitytė, FL (aukojo Audronė Skrupskelienė, SC)
a.a. Adolfas ir Jadvyga Pupelis, FL (aukojo Laima Jurkūnienė, FL)
a.a. Juozas ir Alice Totoraitis, IL (aukojo Antanas Totoraitis, MI)
a.a. Laima ir Jonas Vaičiūnas, IL (aukojo Danutė Baltutienė, CA)

a.a. Juozas ir Apolonija Žygas, CA (aukojo Danutė Baltutienė, CA).

Papildytas dr. Vandos Sruogienės fondas (aukojo: Dalia Sruogienė, Lietuva).

Įsteigtas naujas dr. Jono ir dr. Terri Prunskių ir „Illinois Pain Institute” 
Lietuvos skausmo klinikų gydytojų tobulinimosi stipendijų fondas 

(aukojo: dr. Jonas ir dr. Terri Prunskiai, IL).

A † A
STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ

Mirė 2015 m. birželio 16 d.
Gimė 1920 m. spalio 28 d. Kaune.
Ten ji mokėsi, lankė valstybės  teatro studiją ir tapo profesio-

 nalia aktore. Vaidino Kauno Didžiojo teatro spektakliuose. Vėliau
(tremtyje) vaidino Augsburgo lietuvių teatre.

Ištekėjo už aktoriaus dailininko Jono Kelečiaus.
1949 m. atvykę į JAV ir apsigyvenę Čikagoje, greitai įsitraukė

į teatrinę veiklą.  Juodu  dažnai  atliko  pagrindinius vaidmenis
lie  tuvių teatre Čikagoje. Dirbo Čikagos Aukštesniosios lituanis ti-
nės mokyklos tėvų komitete. Stasės tėvas buvo rašytojas Kazys
Kie  la.

Dideliame nuliūdime liko: sūnus Linas, marti Ramunė, anū-
 kai Kęstutis ir Audrys; sūnus Marijus, anūkė Elizabeth; Irena
Mickūnienė su šeima Kanadoje, Lilija Kamaraus kienė su šeima
Lietuvoje, Aldona Jurkutė-Krištolaitienė Čikagoje, drau  gai ir pa-
 žįstami.

Kitame pasaulyje velionę pasitinka mylimi tėveliai, mylimas
vyras a. a. Jonas, mylimos Jono seserys a. a. Olytė ir Alvina,
marti Ma ry su mažąja anūke a. a. Lisa ir kiti giminės.

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, birželio 20 d., nuo
11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 14911 E.
127th Str., Lemont, IL. Šv. Mišios už  a. a. Stasės sielą bus aukoja-
 mos 12 val. p. p. Velionės palaikai  bus sudeginti.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklavietės atnauji-
nimui. Čekius rašyti Lithuanian Scouts Assocation, siųsti 14911
E. 127th Str. Lemont, IL 60439.

Nuliūdusi šeima 
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Vyks LTŠi suvažiavimas
Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) praneša, kad visuotinis narių suvažiavimas,

kuris rengiamas kas ketveri metai, vyks š. m. rugpiūčio 12 dieną dainavos stovykloje,
Manchesteryje, Michigane, šokių kursų metu.

Suvažiavime gali dalyvauti visi, kas domisi LTŠI veikla. Balsuoti gali tik tie, kurie yra
sumokėję nario mokestį. Prašome atkreipti dėmesį į LTŠI įstatus dėl balsavimo tvarkos.
Įstatus rasite: www.lttsi.org

Jei turite klausimų, prašom kreiptis į LTŠI valdybos narius: www.lttsi.org.

LTŠi valdyba

DRAUGAS • 773-585-9500

Pas mus
IR

aPLink mus

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

� Birželio 20 d., šeštadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Joninių šventę, kuri vyks  SLA pa-
talpose ir kiemelyje (307 West 30 Street, NYC
10001). Šventėje dalyvaus svečiai iš Lietu-
vos – etnologas Vilius Marma ir birbynininkas
Gintaras Vilčiauskas. Šventės metu prisimin-
sime Joninių tradicijas, dainuosime liaudies
dainas, gėrėsimės svečių atliekama autentiška
lietuviška muzika, o etnologas Vilius Marma
pamokys juostų rišimo meno. Kviečiame dė-
vėti vainikus, gintarinius vėrinius, juosteles ar
ką nors kito jums mielo lietuviško bei atsinešti
lietuviškų užkandžių. Šventės metu galėsite
atsigaivinti alumi, kuriuo prekiaus šventės orga-
nizatoriai.

�  Birželio 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Apreiškimo parapijos salėje (259 N 5th
Street, Brooklyn, NY 11211) bus minima
Tėvo diena. Trumpą programą atliks svečiai

iš Lietuvos – Vilius Marma ir Gintaras Vil-
čiauskas.

� Birželio 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Apreiškimo parapijos salėje (259 N 5th
Street, Brooklyn, NY 11211) bus minima
Tėvo diena. Trumpą programą atliks svečiai
iš Lietuvos – Vilius Marma ir Gintaras Vil-
čiauskas.

� Birželio 21 d., sekmadienį, Beverly Sho-
res Lietuvių klubas, šiemet švenčiantis savo
60-metį, kviečia į tradicinę ,,Kugelinę" Šv.
Onos bažnyčios kiemelyje (po pirmos va-
landos lietuviškų pamaldų, apie 2 val. p. p.).
Adresas: 433 E. Gofwood Rd., Beverly
Shores, IN 46301. Kviečiame visus žalumos
prieglobstyje skaniai pavalgyti, pabendrau-
ti ir kartu atšvęsti Tėvo dieną.

Atminimo lenta dr. A. Pundytei-Prunskienei

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos Di-
džiojoje salėje atidengta atmi-
nimo lenta dr. Albinai Pundy-

tei-Prunskienei (1921–1998). A. Pundy-
tė-Prunskienė gimė Kalveliškėse, netoli
Tverečiaus, Ignalinos rajone. Kauno
Vytauto Didžiojo universitete studija-
vo mediciną. 1944 metais pasitraukė į
Vokietiją. Laimėjusi Humbolto sti-
pendiją, medicinos studijas baigė Fried-
richo Wilhelmo universitete. Čia stu-
dijuodama ištekėjo už medicinos moks-
lų daktaro Vlado Prunskio. 1949 metais
abu persikėlė į Čikagą. Augino tris
vaikus: dukras Teresę ir Mariją bei
sūnų Joną. Amerikos lietuviai gydytoją
A. Pundytę-Prunskienę žinojo kaip ge-
ros širdies žmogų. Ji gydydavo ir tuos
emigrantus, kurie neturėdavo pinigų.
Iki ankstyvos vyro mirties 1959 metais
gydytojais dirbo kartu. Vėliau A. Pun-
dytė-Prunskienė pradėjo dirbti Šv. Elž-
bietos ligoninėje, paskui – Šv. Kry-
žiaus. JAV įsitraukė į šalpos teikimą
Lietuvai, įsteigė Lietuvos našlaičių
globos komitetą. Patriotiškai auklėjo
savo vaikus, visi jie dabar puikiai kal-
ba lietuviškai. Marija tapo advokate, o
Teresė ir Jonas – gydytojais. 

Dar sovietiniais metais A. Pundy-
tė-Prunskienė ne kartą lankėsi Lietu-
voje, o Atgimimo pradžioje, atsiradus
galimybėms, pradėjo labdaringą veik-
lą – rėmė Lietuvos našlaičius, neįgalius,
daugiavaikių šeimų vaikus. ,,Šis žmo-
gus savo gyvenimo pavyzdžiu rodė,
kad dovanos praturtina, kai jomis da-
liniesi su kitais. Būdama tikinti ji su-
prato šią paslaptį ir dalindamasi turtėjo

pati, – atidengiant atminimo lentą jai
sakė gimnazijos direktorius tėvas Ar-
tūras Sederevičius. – Daug ji yra pa-
dėjusi ir jėzuitams.” 

Į iškilmes atvykęs A.Pundytės-
Prunskienės sūnus dr. J. Prunskis dė-
kojo Gražinai Ručytei-Landsbergienei,
kuri parėmė jo mamos norą padėti
Lietuvos našlaičiams. Jų sukurtas Lie-
tuvos našlaičių globos komitetas iki šiol
teikia pašalpas – dabar yra apie 100 re-
miamų vaikų. 

Kaip prisiminė dr. J. Prunskis, jo
mama be galo mylėjo žmones. Daug dir-
bo su lietuviais ir kitais emigrantais Či-
kagoje, padėdavo turintiems sunku-
mų. Ji buvo labai tikinti. Kaip gydyto-
ja priimdavo ir neturinčius pinigų. ,,Į
Lietuvą su mama aš pirmą kartą at-
vykau dar 1969 metais, per Maskvą
dar tada reikėjo skristi. Atsimenu, kai
dar keletą kartų lankėmės sovietmečiu,
mane labai erzino, kad Šv. Kazimiero
bažnyčia buvo paversta ateizmo mu-
ziejumi, – pasakojo J. Prunskis. – At-
gavus nepriklausomybę mama į Lie-
tuvą atvykdavo labai dažnai. Išvažinė-
jo ją beveik visą, lankydavo našlai-
čius, stengdavosi įsitikinti, kad jos ski-
riamos lėšos tikrai pasiektų našlai-
čius. O mums, vaikams, visada saky-
davo: ‘Būkit visada geriausi, kaip tik
galite’”. 

A. Pundytė-Prunskienė Preziden-
to Valdo Adamkaus buvo apdovanota
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordinu „Už nupelnus Lietuvai”. 

Pagal ,,Lietuvos žinias”

Prie atminimo lentos Albinai Pundytei-Prunskienei (iš k.): Vytautas Prunskis, Teresė
Prunskis, Gražina Ručytė-Landsbergienė, Jonas Prunskis, Terri Prunskis, Kristina
Prunskis. Augustės Smailytės nuotr.

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška kny-
ga ir pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos
spaudos draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No-
 rint pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos,
žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3  Knygos išleidimą finansavo MLF rėmė-
jai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., 
persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

„Concise Encyclopaedia of Lithua nian Minor” Šv. Antano parapijoje, Cicero, iL, pasikeitė lietuviškų Mišių laikas. Lietuviš-
kos šv. Mišios prasideda 8:45 val. ryto – t. y., 15 minučių anksčiau, negu
buvo. Kviečiame vakarinių priemiesčių lietuvius atvykti į Mišias Cicero. Graži
bažnyčia, per Mišias gieda muzikės Vilmos Meilutytės vadovaujamas choras. Po
Mišių visi draugiškai renkamės kavutei. Šv. Antano bažnyčia yra ties 15 Street
ir 50 Avenue sankryža – 1501 S. 50 Avenue, Cicero, iL  60804. Kas trečią mė-
nesio ketvirtadienį 5 val. p. p. čia taip pat klausoma išpažinčių lietuviškai, o 5:30
val. p. p. atnašaujamos lietuviškos Mišios.


