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ES žada skirti l∂š¨ Lituanistikos centrû plètrai
Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) –

Nuo šiol Lituanistikos (baltistikos)
centrai bus finansuojami ne tik iš ša-
lies biudžeto, bet ir Europos Sąjungos
(ES) struktūrinių fondų. Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM) yra pa-
kvietusi akademinę bendruomenę
siūlyti idėjas, kokios lituanistikos
centrų veiklos gali būti skatinamos ir
remiamos.

Pasak viceministrės Nerijos Pu-
tinaitės, iš ES fondų numatyta finan-
suoti tas lituanistikos centrų veiklas,
kurios truktų ne vienerius metus –
bent iki 2013– 2014 m.

,,Bendradarbiavimo projektai ga-
lėtų apimti tokias veiklas kaip stu-
dentų mainai, pavyzdžiui, dalinės
studijos, vasaros stovyklos, lituanisti-
kos dėstytojų mainai, užsienyje dir-

bančių dėstytojų tobulinimasis Lie-
tuvoje, įvairiose šalyse įsikūrusių li-
tuanistikos centrų bendradarbiavi-
mas tarpusavyje, centrų aprūpinimas
mokomąja, metodine medžiaga. La-
bai svarbu, kad lituanistikos centrai
užsienyje taptų vietos lietuvių bend-
ruomenių traukos centrais”, – sako
viceministrė.

Nukelta į 6 psl.

I. Degutienè atvyks
î Jungtines Valstijas

Susitiko su New York arkivyskupu

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
gegužės 23–29 dienomis su oficialiais
vizitais lankysis Gruzijoje ir Jungti-
nėse Amerikos Valstijose (JAV). Pa-
sveikinti Gruzijos atstovų nepriklau-
somybės metinių minėjimo iškilmių
proga vyks ne prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, o Seimo pirmininkė.

Gruzijos Nepriklausomybės die-
nos išvakarėse Seimo pirmininkė
Tbilisyje planuoja susitikti su aukš-
čiausiais šios šalies pareigūnais, ap-
tarti strateginius saugumo klausi-
mus, geopolitinę padėtį Pietų Kau-
kazo regione, dvišalio Lietuvos ir
Gruzijos bendradarbiavimo klausi-
mus ir galimybes, Europos Sąjungos
Rytų partnerystės iniciatyvą.

,,Šiomis dienomis sveikinsime
Gruziją, kuri visuomet palaikė Lie-
tuvą kovoje už laisvę, su kuria visuo-
met buvome šalia sudėtingame ne-
priklausomybės kelyje. Tai nelengvas
kelias, kuriame būna ir suklupimų, ir
klystkelių. Tačiau svarbiausia, kad
pastebėtos klaidos būtų taisomos.
Esu tikra, kad tik profesionalios,
nuoseklios ir ramios pertvarkos Gru-
zijai padės tapti stipria ir patrauklia
verslui ir turistams šalimi, priartins
šią šalį prie Europos Sąjungos”, –
sakė I. Degutienė.

Iš Tbilisio Seimo pirmininkė iš-
vyks į Washington, DC (JAV), kur
kartu su kitais Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių parlamentų pirmininkais daly-
vaus planuojamame susitikime su
JAV Atstovų rūmų pirmininke Nan-
cy Pelosi, kitais aukštais JAV parei-
gūnais.

Estija parod∂, jog euro zonos pl∂tra nestabdoma
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0 Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) –
Estija sulaukė Europos Komisijos
(EK) pritarimo šalies įstojimui į euro
zoną 2011 m. Jeigu Estijos narystei
pritars ES finansų ministrai – o dėl to
neabejojama, – Estija įsives eurą penk-
toji iš 2004 m. prie ES prisijungusių
šalių. Slovėnija įstojo į euro zoną
2007 m., Kipras ir Malta – 2008 m.,
Slovakija – 2009 m.

Estijai sulaukus EK pritarimo
šalies įstojimui į euro zoną, Lietuvos
premjeras Andrius Kubilius teigia,
jog tai geras ženklas Lietuvai – euro
zonos plėtra nėra stabdoma.

,,Tai yra ženklas, kad ir mums
yra visos galimybės. Iš kitos pusės,
estų pasiekimai visada padidina lietu-
vių ambicijas”, – sakė A. Kubilius.
Lietuvai, pasak jo, dar reikės išspręsti
,,pakankamai nelengvus” uždavinius.
,,Pagal mūsų su EK suderintus pla-
nus mes kitais metais turėtume tu-
rėti apie 5 proc. fiskalinį deficitą.
Tam, kad tai turėtume, reikia turėti
gerą viziją”, – kalbėjo premjeras.

Nors Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė sakė, kad kandidatėms

į euro zoną tampa vis sunkiau įgy-
vendinti Mastrichto reikalavimus, ša-
lies premjeras teigė, jog Lietuvos pla-
nai – ambicingi. ,,2012 m. mes turime
turėti 3 proc. deficitą. Tai nėra labai
paprasta. Nors praėjusiais metais vi-
sam pasauliui parodėme, kad pajėgūs
pasiekti tokius uždavinius kaip su-
telkti biudžeto deficitą apie 10 proc.”,
– kalbėjo A. Kubilius.

Tačiau jis pripažino, jog ketinimų
pristabdyti euro zonos plėtrą esama.
Pasak premjero, Vokietijos Bundes-
tagas, duodamas pritarimą paremti
Graikiją, savo ruožtu patarė pristab-
dyti euro zonos plėtrą, o naujoms
kandidatėms taikyti 5 metų stebėji-
mo laikotarpį. Kai kurie specialistai
mano, jog po Estijos euro zonos plėtra
bus sustabdyta mažiausiai 4 metams.

Čikaga, gegužės 12 d. (Delega-
tūros išeivijos lietuvių katalikų sielo-
vadai info) – Š. m. gegužės 7 d. Lietu-
vos vyskupų konferencijos (LVK) de-
legatas, prelatas Edmundas J. Putri-
mas kartu su JAV Lietuvių Bendruo-
menės New York apylinkės pirmi-
ninke Ramute Žukaite susitiko su
New York arkivyskupu Timothy M.
Dolan jo rezidencijoje Manhattan.

Arkivyskupas buvo pasveikintas

su nauju paskyrimu – nuo 2009 m.
balandžio 15 d. jis yra New York ar-
kivyskupijos ordinaras. Su juo aptar-
ta galimybė kelis kartus per metus
aukoti šv. Mišias lietuvių kalba ap-
tarnaujant lietuvius katalikus, gyve-
nančius New York mieste.

Buvo proga paaiškinti arkivys-
kupui, kokį svarbų vaidmenį atlieka
bei kokią dvasinę, kultūrinę ir isto-
rinę prasmę turi mūsų lietuviškos pa-
rapijos vietinėms Lietuvių Bendruo-
menėms tiek New York, tiek ir visoje
Šiaurės Amerikoje. Kalbant apie lie-
tuvių katalikų sielovadą arkivysku-
pas sutiko dalyvauti Mišiose Šv. Pat-
riko katedroje, kurios paminėtų praė-
jusiais metais švęstą Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejų. Tuo metu
katedrai būtų įteiktas lietuviškas re-
liginis simbolis. Šiuo metu svarstoma
galimybė įteikti Šiluvos Marijos ikoną.

LVK delegatas dirbs su arkivys-
kupu, su vietiniais bažnyčių darbuo-
tojais ir su NY Lietuvių Bendruome-
ne ne tik ruošiantis šioms ypatin-
goms Mišioms, bet ir sprendžiant to-
limesnius sielovados reikalus.

Estijai sulaukus EK pritarimo šalies įstojimui į euro zoną, Lietuvos premjeras
A. Kubilius teigia, jog tai geras ženklas Lietuvai. ELTA nuotr.

New York arkivyskupas Timothy M.
Dolan.



PHILADELPHIA, PA

LIETUVIÛ TELKINIAI

2 DRAUGAS, 2010 m. gegužės 13 d., ketvirtadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Šerelyt�

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
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 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Redakcijos žodis

Aukšti Lietuvos pareigūnai
ir vėl pasiklydo lietuvių kalbos
labirintuose. Ar prisimenate
prieš kurį laiką, kalbant apie
dvigubą LR pilietybę, kunkulia-
vusią diskusiją dėl žodžio ,,atski-
ras (atvejis)”? Šįkart ietys kry-
žiuojamos dėl kito žodžio – ,,bo-
ba”. Nors Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisija gegužės 6 d.
vienbalsiai pripažino parlamen-
tarą Arūną Valinską, pavadinusį
prezidentės pasisakymą „įžeis-
tos bobos nuomone”, pažeidus
politiko elgesio kodeksą, parla-
mentaras nesijaučia nusižen-
gęs. Kalbos komisijos nuomone,
tarp žodyne esančių 34 žodžio
„boba” reikšmių artimiausia A.
Valinsko pasakytai yra „ištekė-
jusi moteris; sena moteris, se-
nė”. Ši reikšmė žodyne yra pa-
žymėta kaip „menkinančioji”.
Bet Valinskui, kuriam ne tik
šalies prezidentė, bet ir minėta
Komisija nė motais, Seimo eti-
kos sargus patikino, jog savo
žodžių nesigaili.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Šv. Andriejaus parapijos pietūs
klebono P. Burkausko 60-to gimtadienio proga

Gegužės 2 dieną Šv. Andriejaus parapijos
parapijiečiai Philadelphia po šv. Mišių neskubė-
jo skirstytis į namus. Parapijos komitetas visus
pakvietė į parapijos salę pagerbti parapijos kle-
bono Petro Burkausko 60-to gimtadienio proga.

Linksma popietė prasidėjo sveikinimais ir
linkėjimais. Kleboną Burkauską sveikino lietu-
viškų organizacijų atstovai, draugai, parapijie-
čiai. Virgus Volertas vedė programą ir visus pa-
linksmino linksmais pasakojimais. Muzikinę
programą atliko „Laisvės” choras, vadovaujamas
Ilonos Babinskienės.

Visiems skanius pietus pagamino Janina
Marmokienė. Jai talkininkavo visas parapijos
komitetas ir daugelis parapijiečių.

Klebonas P. Burkauskas visiems padėkojo už
pagerbimą ir gražią šventę.

Laimingų, sveikų, ilgų, Dievo palaimos pri-
pildytų metų, klebone Petrai Burkauskai, linki-
me mes!

Vitalija Dunčienė Kun. Petras Burkauskas.

,,Laisvės” choras linksmina popietės svečius.

Skanumynų stalas.

Mokiniai sveikina kun. P. Burkauską. R. Gedeikos nuotrauka

Roma Krušinskienė sveikina Phila-
delphia LB vardu.

Virgus Volertas veda programą.
K. Razgaičio nuotraukos
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IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

„Helsinigin Sanomat”, didžiau-
siu tiražu išeinantis Suomijos laik-
raštis, primindamas 70-ąsias sovie-
tų-rusų Žiemos karo pabaigos meti-
nes, paskelbė galimo rusų-suomių ka-
ro scenarijų. Straipsnis apie įsivaiz-
duojamus štabų mokymus sukėlė
pasipiktinimą Rusijoje.

Straipsnyje primenama, kad
1939 metų rudenį Sovietų Sąjunga
pareikalavo, kad Suomija jai „per-
leistų” dalį Karelijos teritorijų. Stalin
šiuos reikalavimus aiškino tuo, kad
tai esą susiję su milijonus gyventojų
turinčio Leningrado saugumu. Kai
Helsinkis nesutiko vykdyti reikala-
vimų, Raudonoji armija 1939 m. lap-
kričio 30 d. puolė Suomiją. Žiemos
karas baigėsi 1940 m. kovo 13 d. Pa-
gal Maskvoje pasirašytą sutartį Suo-
mija neteko dalies Karelijos teritori-
jų, bet šalis išsaugojo nepriklausomy-
bę.

„Helsinigin Sanomat” žurnalis-
tai kreipėsi į vieną Aukštosios ka-
rininkų mokyklos specialistą, prašy-
dami papasakoti, kaip atrodytų karas
dabartinėmis sąlygomis.

Jo nuomone, pirmuoju raketų
smūgiu rusai išvestų iš rikiuotės Hel-
sinkio radijo ir televizijos centrą. Po
to prasidėtų karo veiksmai. Nors ru-
sai turi pranašesnes karines oro pa-
jėgas, bet žaibo karu užimti Suomiją
jiems nepavyktų. Helsinkiui galėtų
padėti tik tarptautinis diplomatinis
palaikymas.

Minėtas straipsnis Maskvoje esą
sukėlė nepasitenkinimą. Reaguoda-
mas į suomių straipsnį, Maskvos bul-
varinis laikraštis „Komsomolskaja
pravda” rašė, jog suomiams šitaip
bandoma įkalti į galvą, kad Rusija ke-
lia pavojų tarptautiniam saugumui ir
jog siekiama, kad šalis įstotų į NATO.

„Helsinigin Sanomat” redakcija
paneigė visus straipsniui skirtus
priekaištus. Vyriausiasis redaktorius
Janne Virkkunen sakė: „Mes jokiu
būdu nenorėjome paveikti suomių
požiūrio į Rusiją ar Suomiją pa-
stūmėti link NATO. Mes iš karto
paaiškinome, jog visa mūsų straips-
nio medžiaga – vaizduotės kūrinys.”

* * *
Reikia pasakyti, kad žiemos ka-

ras iki šiol yra labai stipriai įsirėžęs
suomių jausmuose ir mąstyme. Kas-
met kovo mėnesį šalyje vyksta daug
renginių, žmonės masiškai lanko val-
stybinius „Fronto” muziejus.

Tada įvairiuose gyventojų sluok-

sniuose vėl kalbama apie „Žiemos ka-
ro stebuklą”. Iš tiesų minimi du ste-
buklai: pirmasis, kad tokia nedidelė,
karui nepasirengusi tauta 105 dienas
pajėgė atsilaikyti prieš labai galingą
kaimyną; antrasis – suomių vienybė
ir solidarumas.

Beje, rašiniuose apie rusų-suo-
mių karą prisimenamas vienas žino-
miausių suomių išradimų. Krintant į
Suomijos žemę rusų bomboms, Mo-
lotov per radiją skelbė, jog lakūnai
badaujantiems suomiams meta duo-
nos ir kitų maisto produktų. Todėl
suomiai rusų bombas veikiai ėmė va-
dinti „duonos krepšiais” ir šiai „už-
kandai” nusprendė sukurti „gėrimą”:
valstybinė firma Oy Alkoholiliike Ab,
kurios įpėdinė šiandien vadinasi
„Alko”, ėmė pramoniniu būdu ga-
minti ginklą, susidedantį iš benzino
pripilto butelio ir padegamosios vir-
vutės – iš viso į frontą buvo pasiųsta
450 tūkstančių vienetų (ir atitinka-
mas kiekis degtukų), netrukus jiems
prigijo „Molotovo kokteilio” pavadi-
nimas.

Internetinėje spaudoje neteko
skaityti, kad buvę užkariautojai 70-
ųjų Maskvos taikos sutarties pasira-
šymo metinių proga prašytų leidimo
žygiuoti centrine Helsinkio gatve,
nors rusai ir Suomijoje bandė sukurti
marionetinę vyriausybę.

Lietuvoje, užuot suomių pavyz-
džiu sukūrus priešnuodį okupacijos
dvasiai, pardavinėjamos įvairaus dy-
džio „tarybinės” dešrelės, užkan-
džiaujama „tarybine” duona ir „tary-
biniais” batonais. O Lietuvos širdyje
Vilniuje (kitų miestų merai išsaugojo
sveiką protą) buvo iškilusi grėsmė
gegužės 9 d. „pasigrožėti” žygiuojan-
čiomis uniformomis, kurias vilkintys
vyrai ant Lietuvos miestų mėtė bom-
bas, tankais šlavė sodybas, kelis de-
šimtmečius kėlė siaubą Lietuvos gy-
ventojams, vykdė komunistinį lietu-
vių ir kitų Lietuvoje gyvenančių tau-
tų elito naikinimą, dalyvavo masi-
nėse Lietuvos ir Mažosios Lietuvos
civilių gyventojų žudynėse.

P. S. Šių eilučių autorės šešių as-
menų šeimą 1947 m. gruodžio mėn.
29 d. atlydėti lietuvių stribų iš gim-
tųjų namų visiems laikams išplėšė
raudonarmiečių uniformomis vilkin-
tys jauni vyrai. Išgyvenusieji vaikai,
kaip ir šių eilučių autorė, buvo reabi-
lituoti tik 1990 metais.

Irena Tumavičiūtė – publicistė,
filologė, vertėja, Lietuvai pagražinti
draugijos narė.

KUO SKIRIASI SUOMIŲ IR VILNIAUS
VALDŽIOS POŽIŪRIS

Į RAUDONARMIEČIŲ OKUPACIJĄ? ,,Paksas prieš Lietuvą”

ALEKSAS VITKUS

Buvęs LR prezidentas Rolandas Paksas neseniai įteikė ieškinį Stras-
būro žmogaus teisių teismui, kur jis bandys įrodyti, kad 2004 m. tuo-
metinei Lietuvos valdžiai apribojus galimybes jam būti išrinktam

atstovauti Lietuvos žmonių interesams, buvo pažeistos jo pilietinės teisės.
Paksas paaiškino, kad jis jokiu būdu nėra užvedęs bylos prieš Lietuvą.

,,‘Paksas prieš Lietuvą’ tėra tik tokia teisminė formuluotė”, o byla yra
prieš tuometinį (2004 metų) valdžios klaną, įvykdžiusį perversmą nušali-
nant žmonių teisėtai išrinktą valstybės valdovą, – kalbėjo Paksas, teigda-
mas, kad „teisingumas triumfuos”.

Kas vyko Lietuvoje tuomet? Valdas Adamkus, tik neseniai grįžęs į Lie-
tuvą, 1998 m. kandidatavo į prezidentus. Pralaimėjęs pirmą balsavimo ra-
tą, jis atsigavo antrame. Nors vos tik per plauką (50,37 prieš 49,63 proc.),
jis nugalėjo Artūrą Paulauską. Po penkerių metų jis tikėjosi jau lengvesnės
pergalės prieš liberalų demokratų partijos vadovą Paksą. Pirmame balsa-
vimo rate 2002 m. gruodžio 22 d. iš 17 kandidatų Adamkus pirmavo. Bet
kai liko tik du kandidatai, 2003 m. sausio 5 d. Paksas pralenkė Adamkų
55 prieš 45 proc. santykiu. Tuo buvo nustebinti Lietuvos gyventojai, išeivi-
ja ir užsienio spauda.

Rinkimai vyko per spiginančius (iki -30˚C) šalčius, gal todėl antrame
balsavimo rate balsavo tik 53 proc. šąlančių piliečių. Kai kas gal sakytų,
kad ne Paksas, bet šaltis nugalėjo Adamkų, kaip atsitiko ir Napoleonui, ir
Hitleriui. Adamkus aiškiai laimėjo tik Kauno mieste ir tarp išeivijos lietu-
vių. Už Paksą labiau pasisakė provincijos gyventojai, gal „gaspadoriškai”
galvoję, kad 46 metų Paksas jiems bus parankesnis už 76 metų Adamkų.

Daugiausiai nusivylę ir nustebinti Adamkaus pralaimėjimu buvo išei-
vijos lietuviai. Tarp jų pasigirdo keistų užuominų, kurias galima buvo su-
prasti kaip siūlomą boikotą Lietuvai: nekviesti iš Lietuvos menininkų, ne-
silankyti jų koncertuose, Lietuvai neaukoti, rečiau ten keliauti, ir iš viso ne
tiek sielotis dėl Lietuvos reikalų. Nors Adamkui vadovaujant Lietuva buvo
pakviesta įsijungti į NATO ir Europos Sąjungą, jam daug kas prikišo per
didelį dėmesį užsienio politikai ir nesirūpinimą krašto vidaus gerovės kė-
limu. Kiti pasigedo Adamkaus aktyvesnio dalyvavimo rinkimų kampanijo-
je. Tuo tarpu Paksą vadino skraidančiu akrobatu, kiti net įtarė, iš kur taip
gausiai plaukė parama jo rinkiminei kampanijai.

Paksas, dabartinis partijos „Tvarka ir teisingumas” pirmininkas, Lie-
tuvos prezidentu išbuvo tik trylika mėnesių. Kaip jis tai dabar aiškina? Po-
kalbyje, įvykusiame šių metų kovo mėnesį, atsakydamas į klausimą kas, jo
nuomone, rengė tą „perversmą”, Paksas atsakė, kad tai buvo „tiek vidi-
nės”, tiek ir „išorinės jėgos”. Jos ir sutarė, kad reikia pakeisti jiems ne-
parankų prezidentą, kuris kėlė grėsmę jų interesams. Paksas čia priminė
privatizavimo, „Williams” bendrovės, žemės grobimo ir užsienio žvalgybos
machinacijas. Anot jo, užsienio reikalų ministerijoje, saugume ir įvairiose
verslo struktūrose atsirado kažkokie „savi” žmonės, kurie pasijuto esą
aukštesni už valstybę ir galingesni už piliečių rinktą prezidentą.

Tuometinį pralaimėjimą Paksas, nors jau ir buvo buvęs Vilniaus meru,
premjeru, opozicijos vadovu, Seimo nariu, aiškino savo politinės patirties
stygiumi. Paksas mano, kad jo didžiausia klaida buvo, „kad aš neįvertinau
galimybės, jog, Lietuvai stovint jau ant į Europos Sąjungą įstojimo slenks-
čio, buvo įmanomas perversmas ar įžūlus valdžios užgrobimas, tarsi kokio-
je trečiojo pasaulio šalyje”.

Po ilgai trukusių svarstymų 2004 m. kovo 31 d. Konstitucinis Teismas
(KT) nusprendė, kad prez. Paksas šiurkščiai pažeidė Konstituciją net tri-
mis veiksmais, ir kad tokia KT išvada yra galutinė ir neapskundžiama.
Gavęs tokią KT išvadą, Seimas nutarė balsuoti dėl Pakso nušalinimo. Pre-
zidentas buvo atstatydintas iš pareigų balandžio 6 d. vos dviejų balsų per-
svara. Laikinai valstybės vadovo pareigas pradėjo eiti A. Paulauskas. Po
trijų Paulausko valdymo mėnesių Adamkus 2004 m. liepos 12 d. vėl buvo
išrinktas prezidentu.

O kas buvo tie trys apkaltos veiksmai? 1. Neteisėtai Jurijui Borisovui
suteikta LR pilietybė, nors panašiomis aplinkybėmis taip darė ir Brazaus-
kas bei Adamkus; 2. Valstybės paslapčių išdavimas, leidžiant Borisovui
suprasti, kad teisėsaugos institucijos klausė jo telefono pokalbių; 3. Įtakos
naudojimas, siekiant jam artimų asmenų turtinių interesų įgyvendinimo.

Toliau vyko dar keistesni dalykai. Paksas, nors ir pašalintas iš prezi-
dento kėdės, tuojau pareiškė norįs dalyvauti naujuose prezidento rinki-
muose. Gegužės 4 d. Seimas išleido įstatymą, kad tokiu būdu kaip Paksas
nušalinti asmenys net penkerius metus neturės teisės kandidatuoti. KT po
to nusprendė, kad taip nušalinti asmenys kandidatuoti į bet kokius postus,
reikalaujančius priesaikos, niekada negalės. Toliau dar gražiau. Po ilgoko
laiko Apygardos teismas nusprendė, kad Paksas yra visai nekaltas dėl vals-
tybinių paslapčių išdavimo!

Po to prezidentinio „perversmo” dalyvaudamas Vilniaus savivaldybės
rinkimuose Paksas surinko daugiausiai balsų. Vėliau žmonės jį išrinko į
Europos Parlamentą. Koks nesuprantamas paradoksas: asmuo negali daly-
vauti rinkimuose į Lietuvos Seimą ir ten atstovauti vien tik savo apylinkei,
bet jam yra leidžiama būti renkamam į Europos Parlamentą, kur jis galės
balsuoti už teisės aktus, galiojančius visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir
visoje Lietuvoje.

Šiandien ne vienas ir išeivijoje, ir Lietuvoje abejoja tokio neįprasto ir
teisiškai keisto prez. Pakso nušalinimo tikslingumu. O kas būtų atsitikę,
jei Paksui būtų leista baigti jo penkerių metų kadenciją? Ar bent jo neiš-
metant iš Lietuvos politinio gyvenimo? Gal dangus nebūtų sugriuvęs?

Š. m. gegužės 6 d. grupė Lietuvai pagražinti draugijos narių ir tremtinių prie
Savivaldybės surengė piketą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Vilniaus mero
leidimą gegužės 9 d. surengti eitynes su uždrausta sovietine simbolika. Iš
kairės į dešinę: Vida Kanušonytė, Irena Tumavičiūtė, Juozas Dingelis, Bronis-
lovas Kiela ir Arvydas Damijonaitis. Jono Česnavičiaus nuotr.
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Savo prosenelės šeimos 1936 metų nuotrauką pristato Daiva Daulytė.

LORETA LAGUNAVIÇIENÈ

Nors gražus pavasario oras vilio-
jo visus į lauką, balandžio septynio -
lik tosios popietę į Lietuvių dailės mu -
ziejų Lemonte susirinko nemažas
lan  kytojų būrys. Čia vyko Maironio
lituanistinės mokyklos 4 B klasės mo -
kinių surengta nuotraukų iš Lietuvos
paroda. Tokią parodą mokyklos ket -
virtokai surengė jau penktą kartą.     

Paroda „Lietuva – mano protėvių
žemė” skatina vaikus giliau susipa -
žinti su Lietuva, paragina juos pasi -
domėti savo tėvų ir senelių gyvenimo
istorija. Šiai parodai kiekvienas mo -
ki nys iš namų turėjo atsinešti po vie -
ną nuotrauką, kuri būtinai turėjo bū -
ti fotografuota Lietuvoje. Vaikai tu -

rėjo progos pavartyti savo, savo tėvų
ar senelių albumus ir išgirsti  tėvų
bei senelių prisiminimus. 

Parodą pradėjo Daiva Daulytė,
pristatydama savo atneštą nuotrauką
„Kaimo muzikantai”, kurioje 1936 m.
įamžinta muzikuojanti jos prosenelės
šeima. Ne po vieną, bet po keletą
nuotraukų mums pristatė Matas Ske -
berdis ir Mantas Trečiokas. Mato
nuotraukose galėjome išvysti įsimin -
tinus nepriklausomos Lietuvos isto ri -
nius paminklus, o Manto – pasigro -
žėti nuostabiais Baltijos pajūrio vaiz-
dais. 

Nerūpestingos vaikystės Lietu -
vos kaime akimirkos atsivėrė Bri gi -
tos Jagėlaitės ir Artūro Bulskio nuot -
raukose. Visi pagalvojome apie bran -
gią laisvės kainą išvydę grėsmingus
Sovietų tankus Ievos Garba liaus kai -
tės Sausio 13-tosios įvykių nuot -
raukoje. Įdomios ir vaizdingos buvo
Simono Keturakio, Tauro Rugieniaus
ir Danieliaus Garmaus pristatytos
nuotraukos. 

Parodoje šiais metais vyravo Lie -
tuvos tūkstantmečio tema, kadangi
ne maža dalis mūsų  klasės mokinių
praėjusią vasarą viešėjo Lietuvoje,
kur dalyvavo šventės renginiuose ar
juos stebėjo. Marisos Sadauskaitės
pateiktoje nuotraukoje galėjome ma -
tyti, kaip du jos broliai ir pusbrolis,
Šokių šventės Lietuvoje dalyviai (visi
jie buvę Maironio mokyklos abitu -
rientai), ilsisi su draugais po sunkių
šventės repeticijų. Ypatingose Kristi -
nos Januškaitės nuotraukose išvydo -
me jos močiutę Leokadiją Januš kie -
nę, Dainų šventės dirigentę, pasi -

Nuotraukų paroda Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont, IL

Motinos dienos paminėjimas 

JURGITA MACIÙNAITÈ

Išskirtinai nuotaikingas ir saulė-
tas Motinos dienos rytas subūrė  Mai -
ronio lituanistinės mokyklos (New
York) mokinius, jų tėvelius ir lietuvių
bendruomenę į Mount Carmel bažny -
čios salę Brooklyn, tuoj po šv. Mišių
Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

Šven tiškai papuoštoje salėje aidėjo
vaikučių juokas, kol vyresnioji karta
rinkosi aplink gėlėmis papuoštus
stalus.

Šventinę invokaciją tarė Monika
Sabalienė, sveikinimo žodžius pasakė
Maironio lituanistinės mokyklos di -
rektorė Fausta Šinkūnienė ir JAV
Lietuvių Bendruomenės  NY apygar-

Mamytes sveikina Maironio lituanistinės mokyklos (New York) mokiniai.

dos pirmi ninkė Ramutė Žukaitė.
Queens/ Brook lyn apylinkės sekreto-
rė Jose phi ne Senken  įteikė mokyklai
aukos čekį. Tėvų komiteto vardu kal-
bėjo Min daugas Pranevičius. Apreiš-
kimo parapijos parapijietis Butkus
perskaitė  savo kūrybos eiles Motinai.
Labai malonu paminėti, kad šiemet
nemaža grupė žmonių dalyvavo Na -
cionalinio diktanto rašyme. Diktanto
apdovanojimus įsteigė LT generalinis
konsulatas New York. Juos iškilmin-
gai įteikė konsulato atašė Valda Lu-
koševičienė. Pirmąją vietą laimėjo Si-
gita Ručinskaitė-Pranevičius, ant rąja
vieta pasidalino net trys dalyvės: As-
ta Bublienė, Violeta Naskauskienė ir
Jurgita  Maciūnaitė, o trečiąja dvi –
Rūta Kumpikienė ir Asta Zmitrytė. 

Po įžanginės dalies Maironio li -
tua nistinės mokyklos mokinių choras
pradėjo nuotaikingą koncertą. Ener -
gingos mokytojos Gintarė Bukaus kie -
nė ir Birutė Mockienė įdėjo daug triū-
so paruošiant gana sudėtingą dai nų
repertuarą. Šauniai nuskambėjo dai -
na ,,Buvo žodis Lietuva” sukurta
Rimo Biliūno pagal Vidos Bučmienės
žodžius, ,,Papartis” – muzika Bro -
niaus Kutavičiaus, žodžiai Sigito Ge -
dos, ,,Viešpaties lelija” – muzika ir
žo džiai Gintarės Jautakaitės, ,,Mes
ateitis – rytojaus viltis” – muzika Ri -
tos Čyvaitės-Kliorienės, žodžiai Eglės
Laniauskienės, ,,Pavasaris ir vaikai”
– muzika Aleksandro Stankevičiaus,
žodžiai Henriko Nagio ir dar viena

visus suburianti daina ,,Žemėj
Lietuvos” – muzika Kęstučio Vasi -
liausko, žodžiai S. Gedos. 

Pasibaigus šiai dainai sugūžėjo ir
patys mažiausieji šios programos
dalyviai, laikydami rankutėse savo
pačių padarytus didelius žibuoklių
žiedus. Jie sudainavo dainą Mamytei.
Visos šios dainos ir daugelis kitų
nuskambės vėl IX Dainų šventėje,
kuri šiemet liepos mėnesio 2–4
dienomis vyks Toronto, Canada.

Norisi paminėti puikų moks -
leivių pasiruošimą šiai šventei – pra -
dedant dainomis ir baigiant salės pa -
puošimu, kuriam vadovavo mokyto-
jos Asta Bublienė, Rasa Sprindys ir
Rasa Kapodistrias. Renginį organiza-
vo mokyklos Tėvų komitetas.

Nuoširdžių pastangų dėka šventė
praėjo smagiai ir sklandžiai. Tėvų ko -
miteto nariai drauge su tėveliais triū -
sė virtuvėje, vaišino visus  gardžiomis
dešromis su karštomis bulvėmis ir
ko pūstais, o ilgas saldumynų stalas
džiugino didele pasiūla. Skambant
linksmai muzikai, kuria pasirūpino
Bro nius Sidabras, visos mamos buvo
pagerbtos ir pasveikintos. Daug įdo -
mių laimėjimų gavo nemažas loteri-
jos dalyvių būrys.

Šypsenos, pakili nuotaika ir vai -
kų dainos suartina mus, lietuvius,
ska tina ir toliau puoselėti mūsų kul -
tūrą, domėtis mūsų brangios Lie tu -
vos istorija ir ugdyti mūsų atžalas
tau tine dvasia.

puošusią ąžuolo lapų vainiku, o taip
pat ir jos apdovanojimo medaliu už
nuopelnus Lietuvos kultūrai akimir -
kas. Mokytojos padėjėja Vaiva Lagu -
na vičiūtė, kuri šoko šventėje su
„Spin duliu” taip pat pasidalino savo
nepakartojamais Šventės įspūdžiais,
pateikdama šiai parodėlei nuotrauką
„Tūkstantmečio šokis”.

Šios ypatingos Lietuvai  šventės
atspindžius galėjome pamatyti ir Vy -
to Stankaus, Manto Trečioko, Tomo
Ba liutavičiaus, Sigitos Čuplinskaitės
nuotraukose.

Vitas Polikaitis pakvietė visus
lan kytojus prie bendro mūsų klasės
,,Tūkstantmečio projekto”, kur lan -
ky tojai galėjo pamatyti jo nuotraukas
ir išgirsti vaizdingą Vito pasakojimą
apie visos Polikaičių šeimos dalyvavi -
mą Dainų šventėje ir  apie jų šeimos
kelionę po Lietuvą.  

Parodoje buvo renkamos vaizdin-

giausia, istoriškiausia, meniškiausia
ir t. t. nuotraukos. Visi parodėlės da -
ly viai buvo atžymėti ir apdovanoti.

Ketvirtos B klasės mokiniai ir
mokytoja yra labai dėkingi Lietuvių
dailės muziejaus direktorei Daliai
Šle nienei už suteiktą galimybę su-
ren gti parodėlę meniškoje muziejaus
aplinkoje. Kad ši parodėlė vyktų
sklandžiai, daug darbo ir kūrybinės
ener gijos įdėjo ir Audra Daulienė,
Ind rė Skeberdienė bei Rasa Trečio -
kie nė. Nuoširdus ačiū tėveliams, se -
neliams, tetoms ir dėdėms bei vi -
siems šeimos nariams, o taip pat Mai -
ronio lituanistinės mokyklos direk-
torei Audronei Elvikienei, mokyto-
joms bei mokiniams, pagerbusiems
mus savo atsilankymu.

Maloniai kviečiame visus susi-
pažinti su šia parodėle, kuri bus
rodoma Lietuvių dailės muziejuje iki
š. m. gegužės 16 d.             

Vitas Polikaitis įdomiai pasakoja apie
dalyvavimą Tūkstantmečio Dainų
šventėje.
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SAN FRANCISCO, CA

Ir vėl tragedija suartino
lietuvius su lenkais

KOMENTARASKOMENTARAS

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Kraupi Lenkijos lėktuvo nelaimė
giliai sukrėtė ir lietuvius tiek Lietu-
voje, tiek išeivijoje. Su artima kaimy-
ne Lenkija Lietuvą amžiais saistė
stiprūs (galima sakyti, beveik nenu-
traukiami) ryšiai. Abi tautos jau se-
novėje narsiai kovojo bendruose mū-
šio laukuose, kartu džiaugdavosi lai-
mėtomis pergalėmis, jas abi nuolatos
puolė ta pati plėšri meška iš Rytų bei
nepasotinamas vilkas iš Vakarų, ne-
gailestingai grobstydami jų žemes.
Vienodas, dažniausiai žiaurus liki-
mas amžiais belsdavosi tai į vienų, tai
į kitų duris.

Tad ar reikia stebėtis, jog Lietu-
va jautriai gedi drauge su Lenkija dėl
netoli Smolensko, Rusijoje, ištikusios
nelaimės? Palaidojus prezidento Lech
Kaczynski ir jo žmonos Maria palai-
kus karališkosios Vavelio (Wawel)
pilies akmeninėje katedros kriptoje,
po Sidabrinio varpo bokštu, Kroku-
voje (Krakow), jie atgulė amžinam
poilsiui kartu su istorijoje įžymiais
lietuviais. Iki šiol tose kriptose buvo
laidojami tik karaliai, viena šventoji
(lenkai Jogailos žmoną Jadwigą vadi-
no karaliene – šventąja; ji gimė 1374
m., karaliene tapo 1384 m., mirė
1399 m., paskelbta šventąja tik 1997
m., palaidota naujai 1902 m. per-
dirbtame balto marmuro sarkofage),
aukštieji dvasininkai, nepriklauso-
mybės kovų didvyriai bei žymūs tau-
tos poetai.

Jau šimtmečiais Vavelio pilies ka-
tedros kriptose ilsisi buvusios garse-
nybės: Jogaila, Adomas Mickevičius,
Steponas Batoras, maršalas Jusef
Pilsudski (išplėšęs Lietuvos širdį –
žavųjį Vilnių, nurodė palaidoti jo šir-
dį jį užbūrusiame Vilniuje; ne veltui
Lenkijos karalius Žygimantas Augus-
tas visą mėnesį jojo ant žirgo iš Len-
kijos paskui  savo jaunos žmonos  ka-
ralienės Barboros Radvilaitės kars-
tą, kad išpildytų jos norą  būti palai-
dotai jos pamiltame, gražiame Vil-
niuje), Tadas Kosciuška, generolas
Vladislav Sikorski bei kiti.

1991 m. keliaujant po Europą su
amerikiečių grupe (joje buvo gan
daug žydų iš New York), mūsų lietu-
vių susidarė septynių asmenų gru-
pelė. Be kitų šalių aplankėme ir Len-
kiją: Varšuvą, Czestochowa (matėme
garsiąją stebuklingąją Juodąją Ma-
doną), Auschwitz (pasibaisėjome bu-
vusių nacių koncentracijos lageriais)

bei kitas istorines vietas.
Važiuodami per buvusią istorinę

sostinę Krokuvą (XVII a. Lenkijos
sostinė buvo perkelta į Varšuvą), gė-
rėjomės jos puikumu bei grožiu. Kiek
Varšuva yra negraži (net patys lenkai
tai pripažįsta, nors ji iš pelenų bei
griu vėsių „prikelta” – atstatyta tokia,
kokia buvo prieš karą), tiek Krokuva
pasižymi  nuostabiu erdvumu (prime-
na Washington, DC), elegancija, labai
vaizdingu Renesanso senamiesčiu,
ant kalvos stovinčios gotikos Vavelio
pilimi (XIV a. Jogailos ir Jadvygos at-
naujinta; po Antrojo pasaulinio karo
nuniokojimo paversta muziejumi).

Priėjus prie Vavelio (beje, vardas
Wawel reiškia – gilus kalnų  tarpek-
lis) pilies gynybos sienų, bendrake-
leivė Marytė Remienė ir čia rašančio-
ji iš nustebimo kone apstulbome:
aukštai virš vartų  puikavosi mūsų
tautos „ambasadorius” – garbingasis
Vytis! Širdį užliejo malonus pasidi-
džiavimo jausmas, jog štai šimtme-
čiais čia Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštytės herbas bylojo apie šio kraš-
to valdovo kilnią kilmę bei jo gim-
tinės gar-bingą bei  galingą praeitį.

Kita nė kiek nemažesnė savo
svarbumu staigmena mūsų laukė vi-
duje. Stovėdami katedros kriptoje
prie Jogailos sarkofago vėl beveik ap-
svaigome iš susijaudinimo. Pačiame
sarkofago centre irgi išvydome mū-
siškį Vytį! Tiktai dešinėje prie jo
glaudėsi Lenkijos herbas – stilizuotas
baltas erelis išskėstais sparnais, auk-
so karūna, auksiniais nagais ir  snapu
raudoname dugne. Taigi šioje vietoje
istorija nemelavo. Apskritai, išvykoje
po Lenkiją teko daug girdėti, jog pati
reikšmingiausia, geriausia bei pras-
mingiausia Lenkijoje buvo Jogailai-
čių dinastija!

Prie mūsų žymaus, niekad nepa-
mirštamo poeto Adomo Mickevičiaus
paminklo pasakėme vadovei  Wandai,
jog esame septynerių asmenų lietu-
vių grupė (joje buvo ir floridietis dr.
Pranas Budninkas, keletas kitų, da-
bar jau mirusių). Tuomet ji šmaikš-
čiai ir mandagiai pradėjo aiškinti
visai grupei apie mieste esančius lie-
tuviškus pėdsakus, kurių, atrodė, ten
esama kas žingsnis...

Ir teko susimąstyti, jog Lietuva
be jokio pavydo davė Lenkijai tiek
daug įvairiose srityse: politikoje, lite-
ratūroje, net tautinių vardų, ypač
moterims.

Šiaulių rotariečiai lankėsi
šiaurinėje California

Gegužės 3 d., pirmadienio vėlyvą
naktį, į San Francisco atvyko aštuoni
Šiaulių ,,Rotary” klubo nariai: prezi-
dentas dr. Robertas Mikalauskas,
Stasys Karitonas, Artūras Radavi-
čius, Valdas Sutkus, Kęstutis Petrai-
tis su žmona Gražina ir Remigijus
Mažeika su žmona Sigute. Juos pa-
sitiko inž. Vytautas Šliūpas.

Antradienį svečiai dalyvavo iškil-
minguose pietuose, surengtuose Mill-
brae Rotary klube, Golden Hills
Country Club patalpose. Svečiai ir
namiškiai apsikeitė dovanomis, Mill-
brae meras Paul Sato įteikė sveikini-
mo pažymėjimus, buvo parodytos
skaidrės iš Šiaulių miesto gyvenimo
ir miesto vaizdai. K. Petraitis visus
pakvietė į 2012 metais Šiauliuose
ruošiamą 5-tąją TAFISA sporto olim-
piadą. Šiaulių apskrities viršininko
Rimunto Domarko įgaliotas dr. Mika-
lauskas įsegė inž. V. Šliūpui medalį –
garbės ženklą ,,Už nuopelnus Šiaulių
apskričiai”.

Dėkodamas Šiaulių apskrities
viršininkui už garbingą apdovano-
jimą, laiške jam V. Šliūpas rašė: ,,Esu
Jums labai dėkingas, nors nesijaučiu,
kad esu tiek nusipelnęs, kad gaučiau
aukščiausiąjį apskrities viršininko
Garbės ženklą. Tačiau turiu prisi-
pažinti, kad jau ilgą laiką darbuojuo-
si, kaip Jūsų Garbės rašte parašyta,
‘formuojant regiono visuomenės tau-
tinę savimonę’, asmeniniu indėliu ir
nuoširdžia filantropine veikla prisi-
dedant prie pilietiškumo ir tautišku-
mo vystymo.” V. Šliūpas išsakė viltį,
jog jo tėvonijoje Auksučiuose įkurtas
,,Parodomasis ir mokomasis ūkis” ir
jo Šiaulių universiteto bibliotekai
dovanotas jo tėvo aušrininko dr. Jono
Šliūpo archyvas tikrai prisidės prie
smulkiųjų ūkininkų gyvenimo page-

rinimo, studentų tautinės dvasios
įkvėpimo ir gilesnio praeityje atlik-
tų darbų supratimo.

Tą pačią dieną, tuoj po pietų,
svečiai ir namiškiai trimis automobi-
liais, iš kurių vieną vairavo pats Mill-
brae miesto meras, išvyko į San
Francisco ,,ChinaTown” muziejų, pa-
vaikščiojo po kinų miestą, kuris yra
didžiausias Amerikoje. 

Trečiadienis buvo skirtas susi-
pažinti su San Francisco apylinkės
lietuviais. Pusdienį svečiai buvo ve-
žiojami gražių lietuvaičių Viktorijos
Keleckytės, Dalios Terleckaitės, Ais-
tės Skarzinskaitės-Brackley, John
Chiles ir Ted Shapas su žmona Bar-
bara parodant jiems San Francisco
miestą ir apylinkių įžymybes. Vakare
JAV Lietuvių Bendruomenė (SFLB
vadovai Diana Plačiakienė, Dalia
Grybinas ir Algis Ratnikas) Vytauto
ir Vandos Šliūpų namuose surengė
susipažinimo vakaronę, kurioje daly-
vavo apie 40 žmonių. Be panašios
programos, kaip ir antradienį, vi-
siems atvykusiems papasakota apie
Auksučių parodomąjį ir mokomąjį
ūkį, esantį netoli Kuršėnų, kurį abu
,,Rotary” klubai remia. University of
California prof. Calvin Qualset at-
sakė į klausimus.

Ketvirtadienį Lietuvos Respub-
likos garbės konsulas Denis Garrison
nusivežė svečius į kitą didžiulės San
Francisco įlankos pusę ir savo ,,Ro-
tary” klube, San Ramon mieste, su-
rengė atsisveikinimo pietus. Po to
svečiai, labai patenkinti savo trijų
dienų viešnage, išskrido į Long
Beach, Las Vegas ir toliau į lietuviš-
kąją Čikagą.

,,Draugo” info

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

Šiaulių rotariečiai, lankydamiesi šiaurės California, gegužės 5 d. įteikė Vy-
tautui Šliūpui Šiaulių apskrities aukščiausią apdovanojimą.

Pagarba lituanistinėms mokyk-
loms, kad pajėgė mūsų tokiam jau-
nam 7-to, 8-to ir 9-to skyriaus jau-
nimui įdiegti Martyno Mažvydo isto-
rinę vertę lietuvių tautai ir tokią aki-
vaizdžią meilę Lietuvai ir lietuvybei.
Pagarba JAV LB Švietimo tarybai,
paskelbusiai tokį konkursą Martyno
Mažvydo 500-ųjų gimimo metinių
jubiliejui paminėti ir kaip džiugu, kad
net 17 lituanistinių mokyklų jame
dalyvavo. 

Iš 6 dienraštyje paskelbtų jauni-

mo straipsnių negali nė pamanyti,
kad juos rašė tokie jauni, tik 7-to, 8-
to ar 9-to skyriaus mokiniai. Iš
„Drauge” esančių piešinių labiausiai
susižavėjau, kaip Elzbieta Jasilionytė
įkūnijo Maironio „našlaites lietuves”.
Ji, Dievaži, turi iliustratorės talentą!
Pagarba ir vertinimo komisijoms,
kurios turėjo įdėmiai susipažinti su
465 rašiniais ir 417 piešinių.

Faustas Strolia
Chicago, IL

KOKS VERTINGAS PRAÈJUSIOS SAVAITÈS
„‘DRAUGO’ LIETUVIUKÛ” SKYRIUS!

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,, kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii
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Vilnius, gegužės 12 d. (Delfi.lt) –
Tautos prisikėlimo partijos pirmi-
ninkui, parlamentarui Arūnui Valins-
kui pasiūlyta vengti šalies preziden-
tės Dalios Grybauskaitės nuomonę
vadinti bobiška, tačiau atsiprašyti
šalies vadovės jam nepasiūlyta. 

Tokį sprendimą priėmė Seimo
Etikos ir procedūrų komisija, nu-
sprendusi, jog A. Valinskas pažeidė
Valstybės politikų elgesio kodeksą,
nesilaikė padorumo ir pavyzdingumo
principų.

„Aš tikrai neįsižeidžiau, kai ma-
ne velniop pasiuntei, bet kai dėl pre-
zidentės pasakei, aš įsižeidžiau”, – sa-
kė Etikos ir procedūrų komisijos pir-
mininkas Algimantas Salamakinas,
kurį „prisikėlėlių” vadas viešai yra
pasiuntęs velniop už tai, kad jis neva
draudžia Seimo nariams dainuoti. 

Į komisijos posėdį atvykęs A. Va-
linskas pakartojo anksčiau išsakytą
savo nuostatą, kad valstybės vadovės
nuomonės pavadinimas bobiška yra
„normalus frazeologizmas vien todėl,
kad vertinamas yra ne žmogus, ne
institucijos vadovas, ne institucija, o

žmogaus elgesys”.  „O elgesys buvo
spontaniškas. Galiu pasakyti tiesiai
šviesiai, kad Jos Ekscelencija prezi-
dentė be jokių argumentų ir kaip val-
stybės vadovė negavusi jokio teikimo
pasakė savo nuomonę, kuri grįsta tik
emocijomis ir išankstiniu nusistaty-
mu”, – posėdyje kalbėjo A. Valinskas. 

Politikas teigia, kad apie išanks-
tinį priešišką D. Grybauskaitės nusi-
statymą jo atžvilgiu jis sprendžia iš
anksčiau įvykusių pokalbių, bet
konkrečiau padėtį pasiūlė apibūdinti
už uždarų durų. „Mes kritikuojame
sprendimus, grįstus tik emocijomis ir
išankstiniu nusistatymu, neturime
jokio tikslo vertinti, kaip sako Vals-
tybinė lietuvių kalbos komisija
(VLKK), ar moters, ar moteriškės
amžių ir panašiai”, – teigė politikas.

VLKK etikos sargams nurodė,
kad Dabartinės lietuvių kalbos žody-
ne žodis „boba” turi menkinamąją
reikšmę ir reiškia ištekėjusią ar seną
moterį, senę, familiariąja prasme –
žmoną ar pačią, kartais vartojamas
siekiant sumenkinti bailų, silpnos va-
lios vyrą. 

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) –
Lietuvos beisbolininkas Dovydas Ne-
verauskas atvyksta į JAV atstovauti
šios šalies beisbolo profesionalų lygos
,,Major League Baseball” (MLB) klu-
bo ,,Pittsburgh Pirates” antrinei
komandai. 

17-metis metikas iš Vilniaus
,,Sporto vilkų” klubo pernai tapo pir-
muoju Lietuvos beisbolininku, pasi-
rašiusiu sutartį su MLB klubu. Su-
tarties terminas – 7  metai. Per mė-
nesį lietuvis uždirbs 1,100 JAV dole-
rių. Pittsburgh klubas Dovydui skyrė
ir 100,000 dolerių vienkartinę išmo-
ką. Lietuviui patekus į pagrindinę ko-
mandą, būtų pasirašyta nauja sutartis. 

,,Dovydas du kartus dalyvavo
MLB rengiamose stovyklose Europo-
je. Jis buvo sudominęs ir ‘Boston Red

Sox’, ‘Chicago Cubs’ klubus, tačiau
‘Pittsburgh Pirates’ pirmasis pateikė
konkretų pasiūlymą. Laukti nebe-
norėjome”, – sakė Dovydo treneris ir
tėvas Virmidas Neverauskas.

D. Neverauskas, kurio metamas
kamuoliukas skrieja apie 94 mylių
per valandą greičiu, savo karjerą šia-
pus  Atlanto pradės nuo antrinės ,,Pi-
rates” komandos jaunimo lygoje (Mi-
nor league). Pirmąsias rungtynes
,,Pirates” komanda žais birželio 21 d.
su ,,New York Yankees” klubo ko-
manda. Iš viso ,,Minor League”
varžybose žaidžia apie 250 komandų. 

,,Pirates” klubo bazė yra įsikū-
rusi Bradenton mieste (Floridos val-
stija) – čia esančioje teniso akademi-
joje dažnai treniruojasi pajėgiausias
Lietuvos tenisininkas Ričardas
Berankis. ,,Pirates” klubo atstovai
Dovydui netgi davė Ričardo elektro-
ninio pašto adresą, kad abu lietuviai
galėtų susisiekti. ,,Ten sudarytos ge-
riausios sąlygos. Belieka tik siekti re-
zultatų”, – sakė V. Neverauskas.

,,Kiekvieno beisbolininko tikslas
– MLB, o kelias iki jos ilgas. Manau,
kad Dovydas turi puikias galimybes
patekti į profesionalų lygą”, – sakė
Lietuvos beisbolo asociacijos direkto-
rius ryšiams su užsieniu Will Gordon,
kuris yra žaidęs JAV studentų beisbo-
lo varžybose. 

Beisbolo klubo ,,Vilnius” vadovas
V. Neverauskas mano, kad jo sūnus į
profesionalų lygos varžybas gali pa-
tekti po 3–4 metų. Nuo aštuonerių
beisbolo treniruotes lankantis D. Ne-
verauskas jau du kartus buvo nuvy-
kęs į ,,Pirates” bazę. 

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTAAAASSSS

Atkelta iš 1 psl.
Viceministrės teigimu, pirmeny-

bė bus teikiama tiems  projektams,
kurie pritrauks daugiau partnerių,
numatys platesnį bendradarbiavimą
tarp Lietuvos universitetų ir institu-
tų, užsienyje esančių centrų bei vei-
kiančių Lietuvių Bendruomenių. Į
šiuos projektus turėtų įsitraukti ir
lietuvių išeivijos bendruomenės. Ten,
kur veikia tradiciniai stiprūs lituanis-
tikos židiniai – JAV, Rusijoje, Austra-
lijoje ar Europos kraštuose – būtų su-
darytos sąlygos glaudesniam atskirų
regiono centrų bendradarbiavimui ir
veiklai derinti.

Planuojama lituanistikos (baltis-
tikos) centrus remti dviem kryptimis
– per Jungtines studijų programas ir
bendradarbiavimo projektus. Jung-
tines lituanistines studijų programas
galėtų rengti lituanistikos centrai už-
sienyje kartu su Lietuvos aukštosio-
mis mokyklomis. Projektų konkursas

bus paskelbtas iki birželio mėnesio
pradžios. Numatoma finansuoti ne
vien programų rengimą, bet ir stu-
dentų bei dėstytojų kelionės ir studi-
jų išlaidas. Sutelkus geriausias idėjas
dėl lituanistikos (baltistikos) centrų
plėtros, šį rudenį numatoma paskelb-
ti konkursą joms įgyvendinti (bend-
radarbiavimo projektams), tam skirti
apie 5 mln. litų ES struktūrinių fon-
dų lėšų. 

Nuo šių metų sausio panaikinus
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentą prie Vyriausybės, dalį jo dar-
bų perėmė Švietimo ir mokslo minis-
terija. Šiemet lituanistikos (baltisti-
kos) centrų veiklai iš biudžeto skirta
apie 0,5 milijono litų. 200,000 litų ati-
teko vienuolikai lituanistinės sklai-
dos projektų Škotijoje, Vokietijoje,
JAV, Baltarusijoje, o per 250,000 litų
skirta Čekijos, Rusijos, Vokietijos li-
tuanistikos centruose dirbančių dės-
tytojų atlyginimams.

ES žada skirti l∂š¨ Lituanistikos centrû plètrai 

Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) –
Socialinės apsaugos ir darbo minist-
ras Donatas Jankauskas įjungė žalią
šviesą dar vienam Europos socialinio
fondo (ESF) lėšomis finansuojamam
projektui – nuo birželio bus pradėtas
įgyvendinti 87,9 mln. litų vertės pro-
jektas, skirtas nedarbui mažinti ir
žmonių užimtumui didinti.

Anot ministerijos, šie pinigai bus
panaudoti bedarbių ir įspėtų apie at-
leidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojų profesiniam mokymui,
įdarbinimui,  bedarbių teritoriniam
judėjimui remti.

„Vasaros pradžioje prasidėsiantis
projektas yra viena iš daugelio prie-
monių, skirtų kovai su nedarbu. Kuo
daugiau įsisavinsime Europos sociali-
nio fondo lėšų spręsdami šią proble-
mą, tuo darbo rinkoje bus geresni re-
zultatai. Darbdaviai galės sukurti
daugiau darbo vietų ir už tai gauti
lengvatų, o darbo neturintys žmonės

– įsidarbinti ir būti tikri, kad turės
pragyvenimo šaltinį”, – sakė  D. Jan-
kauskas.

Ministerijos skaičiavimais, vien
per šį projektą bus įdarbinta apie
17,000 žmonių. Numatoma projekto
trukmė – 19 mėnesių. Taip pat šiomis
lėšomis bus apmokamos dalyvių ke-
lionės į darbą ar mokymus kitame ra-
jone, sveikatos patikros išlaidos ir
mokymo stipendijos. Projektą įgy-
vendins Lietuvos darbo birža. Šiuo
metu dar vykdomi 4 projektai, skirti
aktyvioms darbo rinkos priemonėms,
kurių bendra vertė – 335,9 mln. litų.

Seimui pritarus Užimtumo rėmi-
mo įstatymo pakeitimams dėl para-
mos nedarbui mažinti, Lietuvos dar-
bo birža pradės įgyvendinti dar 2
naujus projektus, finansuojamus
ESF lėšomis. Vienas iš jų bus skirtas
jaunimo užimtumui didinti (22 mln.
litų), o kitas – viešiesiems darbams
vykdyti (42 mln. litų).

Vilnius, gegužės 12 d. (Delfi.lt) –
Emigracija per pirmuosius keturis
šių metų mėnesius, lyginant su 2009
m., padidėjo bemaž triskart. Anot
Migracijos departamento direkto-
riaus pavaduotojo Dainiaus Paukštės,
šis skaičius išaugo, nes kilus triukš-
mui dėl privalomojo sveikatos draudi-
mo (PSD) tūkstančiai žmonių susku-
bo deklaruoti išvykimą. Tačiau net ir
tų, kurie tik dabar palieka Lietuvą,
banga yra didesnė. 

„Mane apstulbino skaičiai, kuri-
uos turiu už laikotarpį iki gegužės 1
d. – išvykimas išaugo 288 proc., lygi-
nant su tuo pačiu praėjusių metų lai-
kotarpiu”, – Seimo Užsienio reikalų
komiteto (URK) posėdyje sakė D.
Paukštė. 

Gyventojų registro tarnybos turi-
mi duomenys rodo, kad pernai sausį–
balandį išvykimą deklaravo 5,572
žmonės, šiemet jų skaičius perkopė
16,000. Kitaip tariant, kas mėnesį
Lietuva neteko 4,000 gyventojų, arba
po 130 per dieną. 

„Tai kelia didžiulį nerimą, padė-

tis tampa nevaldoma. Žmonės išvyks-
ta šeimomis, pasiėmę atžalas”, – kal-
bėjo Migracijos departamento atsto-
vas. Anot jo, „jei emigracija viršija 3
proc. – toks yra vidurkis, reiškia, kad
valstybėje yra kažkas negerai”. Lie-
tuvoje šis rodiklis siekia 13–14 proc. –
Europos Sąjungoje tik 4 valstybės pa-
tiria tokio lygio emigraciją, visos jos
yra iš naujųjų organizacijos narių.

Tačiau pareigūnas siūlė nekelti
sumaišties. Mat elektroninė sistema
leidžia nustatyti, kur ir kaip žmonės
deklaruoja išvykimą – Lietuvoje prieš
išvažiuodami, konsulinėje įstaigoje
užsienyje arba internetu. „Sudėję
pastaruosius gauname apie 9,000
žmonių, kurie buvo išvykę anksčiau
ir nedeklaravo išvykimo. Tų, kurie
tik dabar išvyko ir deklaravo, yra 6,617
– bet ir tai yra 22 proc. daugiau nei
pernai”, – pažymėjo D. Paukštė. Anot
jo, oficialų emigracijos mastą taip
smarkiai išaugino prasidėjusios dis-
kusijos dėl PSD – emigrantai suskubo
deklaruoti negyvenantys Lietuvoje,
kad nereikėtų mokėti šio mokesčio.

Nedarbui pažaboti skirta 88 mln. 

A. Brazauskas lankèsi Santariški¨ klinikose 
Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) –

Su sunkia liga kovojantis kadenciją
baigęs prezidentas Algirdas Bra-
zauskas lankėsi Santariškių kliniko-
se. Kaip sakė A. Brazausko sutuokti-
nė Kristina Brazauskienė, preziden-
tui atliktas profilaktinis inkstų pa-
tikrinimas. Dėl to kadenciją baigu-
siam prezidentui teko parą praleisti
ligoninėje. Anot jos, 77 metų vyras
jaučiasi gerai, jį aplankė Socialdemo-
kratų partijos bičiuliai. 

Prostatos vėžiu sergantis A. Bra-
zauskas pastaruosius keletą mėnesių
daugiausia laiko praleido savo na-
muose Turniškėse. Prostatos vėžys

A. Brazauskui nustatytas 2006 m. va-
sarį, kai jis ėjo premjero pareigas. Ku-
rį laiką politikas savo ligą slėpė. Liga
atsitraukė. Po dvejų metų klastinga
liga smogė antrą kartą – 2008 m.
gruodį A. Brazauskui nustatytas lim-
fos vėžys. Praėjusių metų pabaigoje
ieškoti pagalbos ir paramos drauge su
žmona Kristina A. Brazauskas vyko į
Izraelį. Jeruzalėje jam atlikti tyrimai
ir skirtas gydymas, į namus parsivežė
vaistų. Nuo šių metų sausio pradžios
kadenciją baigęs prezidentas yra Lie-
tuvos medikų rankose. A. Brazauską
buvo ištikęs kraujo užkrėtimas, klas-
tingą užkratą pavyko įveikti. 

Lietuvos mažèjimo greitis –

A. Valinskui nereik∂s 
atsiprašyti prezident∂s 

ELTA nuotr.
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MASKVA
Rusija ir Turkija per oficialų

Rusijos prezidento Dmitrij Medvedev
apsilankymą Ankaroje pasirašė susi-
tarimą dėl vizų režimo panaikinimo.
Be to, pasirašytas tarpvalstybinis
bendradarbiavimo susitarimas sta-
tant pirmą keturių blokų Akujaus
atominę elektrinę Turkijoje. 

WASHINGTON, DC
JAV pažadėjo Afganistanui ilga-

laikę paramą ir po to, kai kitais me-
tas prasidės amerikiečių dalinių pa-
sitraukimas iš šalies. ,,Mes nepalik-
sime afganų tautos likimo valiai”, –
Washington, DC susitikusi su Afga-
nistano prezidentu Hamid Karsai
pareiškė JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton. Kartu ji gyrė Afga-
nistano vyriausybės pastangas kovo-
jant su korupcija.

* * *
Buvusio JAV prezidento Jimmy

Carter vaikaitis tapo Georgia valsti-
jos atstovu JAV Senate ir pirmuoju
Carter giminės palikuoniu, laimėju-
siu rinkimus nuo 1976 m. Atlanta
valstijoje dirbantis teisininkas Jason
Carter per vykusius specialius rinki-
mus surinko 5,559 balsus (65,5 proc.).
Nuo J. Carter gerokai atsiliko jo kole-
ga demokratas advokatas Tom Stubbs,
surinkęs 1,948 balsus (23 proc.).  

SYDNEY
Pasaulio klimatas gali vos per

tris šimtmečius sušilti tiek, kad Že-
mėje taps per karšta gyventi žmo-
nėms. Australijos Naujojo Pietų Vel-
so universiteto ir Jungtinėse Valstijo-
se esančio Purdue universiteto moks-
lininkai nustatė, kad kai kuriuose
pasaulio regionuose dėl sparčiai šiltė-
jančio klimato žmonės nebegalės pri-
sitaikyti ir išgyventi. 

TRIPOLIS
Libijos sostinės Tripolio oro uos-

te trečiadienį sudužus keleiviniam
lėktuvui, žuvo 103 juo skridę kelei-
viai ir įgulos nariai, tačiau vienas vai-
kas liko gyvas. Išsigelbėjęs vaikas yra
Olandijos pilietis. Pasak jo, tuo lėktu-
vu skrido 22 Libijos piliečiai, taip pat
kelių kitų šalių piliečiai. 

Pasaulio naujienos

STOKHOLMAS
Švedijos valdžia priėmė spren-

dimą iš šalies išsiųsti Sirijos diplo-
matą, kuris planavo pagrobti savo
dukterį. Sirijos diplomatas norėjo
savo dukrą prievarta išvežti iš Švedi-
jos, nes mergina šalyje užmezgė
romaną su jaunu švedu, teigia Švedi-
jos SVT televizija. Vienas Švedijos
politikas, kuris įtariamas padėjęs
Sirijos diplomatui planuoti jo dukters
pagrobimą, buvo sulaikytas. Social-
demokratų partijai priklausantis
politikas dirbo Sirijos diplomato
patarėju. 

* * *
Žinomas švedų dailininkas Lars

Vilks buvo užpultas Upsalos univer-
sitete, kur jis skaitė paskaitą. Meni-
ninkas išgarsėjo 2007 m., kai buvo
išspausdinta jo nupiešta Mahometo
karikatūra. L. Vilks pavaizdavo pra-
našą su šuns galva. Dailininko pas-
kaita buvo skirta žodžio laisvei. Jį
užpuolė pirmoje eilėje sėdėjęs vyras.
Nutrūkus paskaitai, švedų dailininką
mėgino pulti apie 20 žmonių, bet juos
sustabdė pareigūnai. Sulaikyti du
asmenys.

KIJEVAS
Buvusi Ukrainos ministrė pirmi-

ninkė Julija Tymošenko, kuri kalti-
nama valstybės lėšų iššvaistymu, iš
šalies Generalinės prokuratūros gavo
oficialų pranešimą apie pradėtą bau-
džiamąją bylą. Dabartinė Ukrainos
opozicijos vadovė turės gegužės 17 d.
atvykti į Generalinę prokuratūrą
apklausai. Manoma, kad J. Tymošen-
ko iki teismo pradžios bus taikomi
tam tikri suvaržymai. 

BEIJING
Septyni vaikai buvo mirtinai

subadyti,  dar mažiausiai 20 sužeisti
per išpuolį prieš vienos mokyklos
parengiamąją klasę Kinijos šiaurė-
je. Šis išpuolis yra jau penktas
prieš moksleivius Kinijoje per ma-
žiau nei du pastaruosius mėnesius,
nors šalies visuomenė reikalauja
sustiprinti saugumą mokyklose ir jų
aplinkoje. 

EUROPA

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Pradėdamas apsilankymą Portugali-
joje popiežius Benediktas XVI pa-
reiškė, kad Bažnyčia labiausiai ken-
čia dėl nuodėmių jos viduje. Ponti-
fikas netgi nurodė, kad atleidimas už
kunigų nusikaltimus negali pakeisti
teisingumo.

Popiežius ilgai kritikuotas ven-
giantis kunigų pedofilų temos, bet
dabar prabilo taip griežtai, kaip
niekada iki šiol, – ši tema esanti „iš-
ties siaubinga”. 

„Bažnyčią labiausiai persekioja
ne priešai išorėje, o jos pačios nuo-
dėmės”, – šiais žodžiais Benediktas
XVI paneigė ligšiolinę nuostatą, ku-
rią iki šiol dėstė aukšti Vatikano pa-
reigūnai. 

Kaltinimų laviną dėl kunigų pe-
dofilijos jie buvo linkę nurašyti kaip
žiniasklaidos šmeižtą ar smulkme-
niškus gandus. Popiežius pripažino,
kad pedofilija – ne šiaip nuodėmė, o
nusikaltimas. 

Portugalijoje skandalų dėl kuni-
gų pedofilijos nebuvo girdėti, bet pas-

tarosiomis savaitėmis popiežius pa-
tenkino bent trijų vyskupų iš Airijos,
Belgijos ir Vokietijos atsistatydinimo
prašymus, ir Vatikano atstovai sako
nenustebsiantys, jei patenkins ir
daugiau. 

Keturių dienų viešnagė Portuga-
lijoje, kadaise laikyta katalikiška, po-
piežiui primins kitas problemas, su
kuriomis susiduria Bažnyčia. Portu-
galijos prezidentas Anibal Cavaco
Silva per artimiausią savaitę turėtų
apsispręsti dėl kairiųjų daugumos
priimto įstatymo, įteisinančio tos
pačios lyties santuokas. Ir nors šalies
vadovas dešinysis, jis užsiminė, kad į
tai žiūri palankiai. Jis pasveikino
popiežių „laisvoje ir pliuralistiškoje
Portugalijoje”, kurios žmonės „turi
pašaukimą pripažinti, kokia vertinga
yra įvairovė”. 

Per pastaruosius trejus metus
Portugalijoje įteisinti ir abortai, ir
skyrybos, jei vienas iš sutuoktinių
prieštarauja. 90 proc. šioje šalyje save
laiko katalikais, bet tik 20 proc. –
praktikuojančiais, ir popiežius pripa-
žino, kad Portugalija pažengusi pa-
saulietiškumo link. 

Kadaise Portugalija buvo galinga
šalis, su Ispanija pasaulio kolonijas
mėginusi dalytis per pusę. Bet dabar
ji viena iš didžiausius sunkumus
patiriančių euro zonos narių. Kaip ir
Graikijai, Portugalijai teks karpyti
išlaidas ir kelti mokesčius, ir solida-
rumas turėtų tapti viena iš viešnagės
temų. Kelionės kulminacija turėtų
būti šv. Mišios Fatimoje, kur, kaip ti-
kima, apsireiškusi Mergelė Marija
vaikams atskleidė tris paslaptis. 

RUSIJA

AFRIKA

AZIJA

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Didžiosios Britanijos karalienė Eli-
zabeth II paskyrė Konservatorių par-
tijos vadovą David Cameron į prem-
jero pareigas, iš kurio atsistatydino
Gordon Brown. 

Naujasis ministras pirmininkas
paskirtas praėjus penkioms dienoms
po visuotinių rinkimų, kuriuose nė
viena partija neužsitikrino daugumos
parlamente. Pranešama, kad kara-
lienė paprašė D. Cameron sudaryti
naują vyriausybę. 43-ejų metų torių
vadovas yra jauniausias britų vyriau-
sybės vadovas per daugiau nei du
šimtmečius. 

D. Cameron partija praėjusią
savaitę vykusiuose visuotiniuose
rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų
Bendruomenių Rūmuose, tačiau ne-
užsitikrino visiškos daugumos. D.

Cameron patvirtino, kad pasiekė
susitarimą su liberalų demokratų
vadovu Nick Clegg sudaryti koaliciją.
N. Clegg buvo paskirtas į viceprem-
jero pareigas naujoje vyriausybėje.
Konservatorių vadovo D. Cameron
vadovaujamoje koalicinėje vyriausy-
bėje iš viso dirbs 5 liberalų demok-
ratų ministrai.  

Naujasis britų ministras pirmi-
ninkas D. Cameron yra su žiniasklai-
da ir visuomene mokantis bendrauti
reformatorius, sėkmingai pertvarkęs
savo partiją į rinkimus galinčią lai-
mėti politinę jėgą ir dėl to dažnai lygi-
namas su Tony Blair. 

D. Cameron paskyrimas prem-
jeru atneš naują gyvybę į Downing
Street – torių vadovo žmona Samant-
ha laukiasi ketvirto vaikelio, kuris
turėtų gimti rugsėjį. 

D. Cameron paskirtas nauju 
D. Britanijos premjeru

AUSTRALIJA

JAV

Popiežius lankosi Portugalijoje

Popiežius Benediktas XVI.
Reuters/Scanpix nuotr.

David Cameron.                                                   Reuters/Scanpix nuotr.
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GYDOMIEJI 
PRIESKONINIAI AUGALAI

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Seniai pastebėta, kad priesko-
niniai augalai ne tik pagerina maisto
skonį, bet ir palankiai veikia žmo-
gaus organizmą, suteikia jam energi-
jos, padeda gydyti kai kurias ligas.
Todėl nuolat skaninkite jais savo
mėgstamus patiekalus, jausitės žva-
lesni, energingesni, sveikesni.

Kiekvienam prieskoniniam auga-
lui būdingos savos gydomosios savy-
bės. Tai žinant, galima atitinkamai
paveikti žmogaus organizmą. Pvz.,
paskaninus patiekalą čiobreliais, rau-
donėliais ar kalendromis, galima su-
aktyvinti endorfinų gamybą, jie page-
rina nuotaiką, o nepašykštėjus sa-
lierų, krapų arba rozmarinų – suža-
dinti aistrą ir romantiškus jausmus.
Nuo seno žinoma, kad bazilikas, pan-
kolis, juozažolė, pasternokas tonizuo-
ja organizmą; svogūnas, anyžius,
mėta sulėtina organizmo senėjimo
procesus; mairūnas, melisa, čiobrelis
gerina laktaciją, raminančiai veikia
nervus, o ajeras, raudonėlis ir krapas
gelbsti apsinuodijus. Prieskoninius
augalus derėtų rinktis ne pagal sko-
nį, bet ir pagal savijautą, nuotaiką,
siekiamą tikslą. 

Vieni prieskoniniai augalai la-
biau tinka paskaninti sriubas, kiti –
antriesiems patiekalams, treti deser-
tams. 

Žolelės vazonėlyje arba 
balkone

Levandos, šalavijai, bazilikai ir
čiobreliai ne tik džiugins akis savo
žiedais, bet ir praturtins ruošiamus
patiekalus! Užsiauginkime šių žolelių
namuose – tiesiog virtuvėje vazonėly-
je arba balkone. 

Dar nuo senų biblijinių laikų
mums žinoma, kad vienuolynų so-
duose buvo auginamos įvairios nau-
dingos žolelės, pasižymėjusios gydo-
mosiomis ir stebuklingomis savy-
bėmis. Pavyzdžiui, buvo tikima, kad
levanda išveja nelabąjį. Skaitant se-
nas anglų rašytojų knygas, visados
rasime, kad anglai ar škotai sudžio-
vintas levandas dėdavo į patalynę,
merginos ir moterys su levandomis

prausdavosi, namai kvepėjo levan-
domis. Nuo tų laikų praėjo šimtme-
čiai, o stebuklingosios žolelės iki šių
dienų užima garbingą vietą tiek me-
dicinos, tiek kosmetikos, tiek kvepalų
ir kulinarijos srityse. Tad paban-
dykime ir mes jų užsiauginti, tai nėra
sudėtinga.

Levandos

Jomis paskaninama troškinta
mėsa, žuvys, daržovės, net druska ir
cukrus! Taip pat jų dedama į deser-
tus, kepinius ir net užšaldoma ledo
kubeliuose. Sudžiovintomis levando-
mis kvėpinami namai, juos dedame į
lovos baltinių spintas, kad maloniai
kvepėtų, kad kandis išvaikytų.

Užsiauginti levandą nebus sun-
ku, jeigu laikysitės paprastų taisyk-
lių. Šis augalas labai mėgsta saulėtą
vietą, bet susitaikytų ir su pusšešėliu.
Viskas, ko reikia gėlei, tai daug van-
dens, lengva žemė ir nuolat ją ap-
kaupti bei apkarpyti baigus žydėti.
Tačiau negalima nukirpti levandos
labai žemai – iki sumedėjusių šaknų,
nes tai ją pražudys. Jeigu gyvenate
krašte, kur būna didelių šalnų, ge-
riau gėlę auginkite ne balkone, o
uždaroje, vėsioje patalpoje, beje pa-
tariama papildomai drenuoti žemę.
Žiemą levandą laistykite vos vos.

Šventa žolė – šalavijas 
(Sage)

Šventa žolė – būtent taip Hipo-
kratas pavadino šalaviją. O jais gardi-
name salotas, dedama jų į marinatus,
žuvų ir mėsos patiekalus. Svarbiau-
sia – nepadauginti, nes sulauksite
priešingo poveikio. Šiam augalui
būdinga įspūdingo dydžio šaknų sis-
tema, todėl jį iš karto sodinkite į
didelį puodą. Parinkite jam gerai
apšviestą vietą. Šalavijui tiks bet
kuris žemių mišinys, svarbiausia – jo
neperlaistyti. Į molinį puodelį, suge-
riantį drėgmės perteklių, dėkite 4
dalis žemės, 3 dalis drenažo ir šiek
tiek žvyro. Augalas prisitaikys prie
bet kokios drėgmės lygio. Šalavijui

tiks azotinės trąšos ir purškiamoji
gintaro rūgštis, parduodama gėlių
parduotuvėse.

Jūros rasa – rozmarinas

Taip iš lotynų kalbos verčiamas
rozmarino pavadinimas. Kaip prie-
skonis, švieži ir džiovinti rozmarinų
lapeliai naudojami kepsniams pagar-
dinti, o mielais žydrais žiedeliais puo-
šiamos sriubos ir salotos. Rozmarinas
naudojamas marinatams, tinka prie
mėsos ir žuvies patiekalų.

Rozmarinas nėra opus augalas ir
net perdėtas dėmesys greičiau tik
pakenks neįnoringam augalui. Dau-
ginimui geriau tinka ne sėklos, o jau
sustiprėjusio augalo auginiai: pir-
miausia reikia juos pamerkti vande-
nyje, o pasirodžius šaknims, pasodin-
ti į derlingą žemę. Patariama ją kartą
per mėnesį patręšti ir negausiai lais-
tyti. Šviežias oras ir saulės spinduliai
– tai viskas, ko reikia, kad rozmari-
nas gerai augtų. Jei jūsų krašte nebū-
na didelių šalčių, augalas puikiai jau-
sis ir atvirame balkone. Tik turėkite
galvoje, kad ši ,,žolelė” gali užaugti
didelė. Tad rozmariną iš karto so-
dinkite į erdvų indą.

Baisus uodų priešas – 
bazilikas

Bazilikas puikiai dera su paukš-
tiena ir spagečiais. Jais skaniname
sumuštinius. Jų švelnius lapelius
geriau smulkinti ne peiliu, o plėšyti
rankomis – kvapas bus stipresnis ir
mažiau sunaikinsime vitaminų. Ba-
zilikų yra įvairių rūšių – priskaičiuo-
jama net iki 22-jų. Jie skiriasi lapelių
didumu, spalva, ūgiu, nors jų maisti-
nės savybės yra tos pačios. Džiovinti
lapeliai, sutrinti į miltelius, puikiai
pakeis pipirus.

Bazilikams patinka saikinga,
drėgna ir mineralinėmis trąšomis pa-
tręšta žemė, todėl geriau nusipirkite
tokį žemės mišinį parduotuvėje, o ne
pasikaskite sode. Sėklą galima pasėti
į vazonėlį ir augalą sėkmingai augin-
ti kiaurus metus kambaryje. Tik
atminkite: bazilikas negali pakęsti
skersvėjų, užtat beprotiškai mėgsta
kaitintis kaitrioje saulėje ir maudytis
po dušu – ir ne bet kada, o būtent
ryte. Svarbi detalė: jeigu norite iš-
saugoti subtilų bazilikų prieskonį
savo kulinariniams šedevrams, būti-
nai nuo augalo nuskinkite dyglius,
vos tik jiems pasirodžius. Auginant
kieme ar balkone bazilikus, nuo jų
pabėgs uodai, tad jie – geriausia prie-
monė apsisaugoti nuo uodų.

Čiobreliai (thymes)

Šviežių ir džiovintų čiobrelių ūg-
lių dedama į keptus patiekalus, mari-

natus, salotas sriubas. Ypatingu kva-
pu išsiskiria jų sidabraspalviai lape-
liai. 

Puodynėlė ant palangės bute pui-
kiausiai pakeis čiobrelių lysvelę. Šis
šalčiui atsparus daugiametis augalas
taip pat nėra reiklus. Čiobreliai auga
miškuose, juos taip pat galima augin-
ti darželiuose. Parinkite lengvą, sau-
są, klinčių prisodrintą žemę ir indą
su augalu pastatykite kambaryje ant
palangės arba balkone – šviesiausioje
buto vietoje. Laistykite saikingai, kai
žemė išdžius. Kad augalas normaliai
augtų, kartą per 3–4 metus reikia iš-
skirstyti daigus ir juos persodinti.
Kad kvapas būtų stipresnis, prieš
žydėjimą nupjaukite jaunus ūglius.

Beje, stebuklingąsias žoleles rei-
kia ne tik užauginti, bet ir tinkamai
sudžiovinti – gerai vėdinamoje vieto-
je, kur nepatenka tiesioginiai saulės
spinduliai, išdėliojus plonu sluoksniu
arba pakabinus surištas nedideliais
kuokšteliais.

Petražolės

Tai visame pasaulyje mėgstama
prieskoninė daržovė, pasižyminti
švelniu kvapu ir maloniu skoniu. Pet-
ražolėmis patartina ne tik papuošti
patiekalus, bet ir gausiai jas vartoti,
dėti visur, kur galima: gausiai jomis
apibarstyti sriubas, troškinius, dėti į
sumuštinius vietoje salotų. Petražo-
lių pridėjus į raudonas ar baltas miš-
raines, nereikės tiek daug druskos.
Petražolės labai tinka su koldūnais ar
kitais miltiniais patiekalais.

Petražolės yra daugiametis auga-
las, tad jį galima sėti tiesiog darže.
Vos tik sniegui nutirpus, jau tuoj iš po
žemės kelsis šviežūs daigeliai. Galima
jas sėti vazonuose ir laikyti balko-
nuose, žiemai įsinešti į vidų. Petra-
žolių lapelius galima susidžiovinti
ir naudoti juos troškiniams, pada-
žams.

Krapai

Krapas – vienmetis augalas, nors
ateinantiems metams jis pats pasisė-
ja. Šio augalo tėvynė – Azija, bet jis
jau daugelį šimtmečių auginamas
Europoje, Šiaurės bei Pietų Ameri-
koje. Lietuvoje krapai yra viena iš
mėgiamiausių prieskoninių žolių. Jo
dažnai dedama į sriubas, mėsos, žu-
vies patiekalus, padažus, šviežiais
krapais gardinamos salotos.

Sveikatai naudingiausia – šviežia
krapo žolė. Termiškai apdorojant
krapus suyra didžioji dalis jų biolo-
giškai aktyvių junginių, todėl krapus
į patiekalus reikia dėti prieš baigiant
virti ar kepti. Krapai džiovinami pa-
vėsyje. 

Pasinaudota sveikatos šaltiniais.

Levanda. Šalavijas. Rozmarinas. Čiobrelis.
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DR. JOVITA KERELIS
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL
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66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Naujo tyrimo duomenimis, egzis-
tuoja ryšys tarp staigaus ir stipraus
greitėjimo, kuriuo pasižymi ameri-
kietiški kalneliai, bei klausos sutri-
kimų, rašo „news.com.au”.

Adrenalino ieškotojai perspėja-
mi, jog greiti kalnelių posūkiai suke-
lia vadinamąsias barotraumas, atsi-
randančias tuomet, kai greitai padi-
dėja slėgio ausų bugneliuose, vidu-
rinėje ausyje ir išorėje skirtumai. Dėl
to galima laikinai netekti klausos,
jaustis apsvaigusiu, jausti skausmą

ausyse.
Mokslininkai susirūpinę, jog grei-

tėjant amerikietiškiems kalneliams
problema gali tapti rimtesne. Besi-
mėgaujantiems šiomis pramogomis
patariama visą laiką žiūrėti į priekį ir
vengti sukiotis (pvz., norint pasakyti
ką nors kaimynui), taip spaudimas
padalinamas abiems ausims po lygiai.

Klausos baro traumos anksčiau
buvo siejamos su oro kelionėmis bei
nardymu.

Balsas.lt

Margumynai

Amerikietiški kalneliai pavojingi klausai

IV

JAU TIK RAŠYTOJAS (1)

Tapęs laisvu žmogumi, V. Alantas
nepalyginamai daugiau laiko galėjo
skirti rašymui. Atsirado ir nauji
įpročiai: sėsti prie rašomojo stalo jau
rytą. Neretai čia rašytoją galėjai
užtikti ir po pietų. Kai vis tolo fab-
rikas, kai visos mintys sukosi tik apie
naujo kūrinio herojus, o jas galėjai
užrašyti nepervargęs ir neskubė-
damas, V. Alantui kartais atrodė pa-
našu į sapną.

Darbų ir planų netrūko, todėl
dienoraščiui daugiau laiko neatsira-
do. 1969 metais išvis jo neatsivertė,
septyniasdešimtaisiais – vos keturis
kartus. Pirmąjį kartą – balandžio dvi-
dešimtąją – kad pasidžiaugtų Chica-
goje pamatyta D. Verdi operos Likimo
galia premjera. Abu su Irena buvo
sužavėti. O rašytoją dar nudžiugino
ir atnaujinta pažintis su dirigentu
Vytautu Marijošiumi, kurio nebuvo
matęs nuo pasitraukimo iš Lietuvos.
Pasibaigus operai, buvo pakviesti į
priėmimą pas Joną Karvelį, kur daly-
vavo apie trisdešimt daugiau ar ma-
žiau žinomų tautiečių. Be nuoširdaus
pabendravimo su V. Marijošiumi tu-
rėjo progą iš arčiau susipažinti su
kolege Birute Pūkelevičiūte. Nė pats
nežino, kodėl taip neįvyko gerokai
anksčiau. Gal todėl, kad toji rašytoja
jam visada atrodė labai užsidariusi,
šalta. Dabar pats nustebo, supratęs,
jog išorinis įspūdis buvo klaidingas.
Labai maloniai pasikalbėjo, o atsi-
sveikinant net pasibučiavo. „Įvykdy-
kite viską, ką esate užsimojęs”, – at-
sisveikindama palinkėjo Birutė.

*
Kaip dramaturgą V. Alantą domi-

na ir svetimtaučių statomi spektak-
liai. Gegužės septintąją pamačius
žinomos trupės – Stratfordo (Kana-
da) – atvežtą Peterio Luke pjesę
Adrianas VII, buvo liūdna. Tikėjosi
pamatyti dramą, kurioje atsispindėtų
šiuolaikinės teatro tendencijos, o
pamatė „lezedramą su filosofiškai
moralizuojančiomis tendencijomis”.
Tris valandas kone miegojęs ir „bu-
dęs” tik paskutinį pusvalandį, nes
fikcinį popiežių nušovė.

NEMUNAS TEKA PER
ATLANTĄ

Septyniasdešimtųjų vasarą lon-
doniškis Nidos Knygų Klubas išleido
V. Alanto novelių knygą Nemunas
teka per Atlantą89. „Honoraras” – 75
knygos kietais ir 25 minkštais virše-
liais. Išsiuntinėjęs draugams ir pažįs-
tamiems apie keturiasdešimt knygų,
rašytojas pergyvena, kad tik vienas
kitas teikiasi atsiųsti padėkos laiš-
kelį. Dar didesnė nuostaba, kad kai
kurie detroitiškiai, kuriems taip pat
buvo išsiųsta knyga, susitikę apie ją
net neužsimena. Lyg ir draugai, lyg ir
išsilavinę žmonės...

Tokio skaudaus įrašo V. Alanto
dienoraštyje dar neteko skaityti:

„Aš nelaukiu tik komplimentų:
tegul tą knygą jie kritikuoja ar giria,
bet tegul netyli, lyg jos nebūtų, – štai

kas mane liūdina, siutina ir varo į
desperaciją. Akyse visą laiką šmėkš-
čioja klausimas: ‘Kam berašyti? Kam
besistengti maišyti lietuvišką duon-
kubilį, jei visi tautiečiai apsikrėtė
dvasine anemija?’ 

Susitikus ar nuėjus į svečius,
labai gyvai ir visą laiką kalbama apie
baldus, dietas, madas ir ką tik nori,
tik niekas neužsimena apie naują
knygą. Kai mieste surengia koks
lietuvis dailininkas meno parodą,
salonuose apie tai kalbama. Jei išeina
kokia įdomesnė plokštelė, apie tai už-
simenama. Bet niekad nekalbama ir
net neužsimenama apie naują knygą,
ir niekas ir niekad nekalba apie lite-
ratūrą.”

(…)
Nors už šią novelę 1967 metais

jos autoriui buvo paskirta Dirvos pre-
mija, ji ne be trūkumų. Visų pirma,
menkai motyvuoti jaunuolių sprendi-
mai. Silpni charakteriai nežavi skai-
tytojų. Pagirti būtų galima nebent už
Vacio Sereikos portretą. Šis užuitas,
savyje užsidaręs žmogelis pavaizduo-
tas gana įtikinamai.

O kalbant apie visą rinkinį, pa-
girti autorių derėtų už kalbos grožį,
vaizdų sodrumą, senų, retai bevarto-
jamų, bet prasmingų žodžių sugrą-
žinimą į apyvartą (ten, kur jie tinka).

Žinoma, galima ginčytis dėl žan-
ro. Ar tai tikrai novelės? Gal ne visai.
Greičiau jau apsakymai ar net apy-
sakos. Tačiau, matyt, neturėtume pa-
miršti, kad amerikiečių rašytojai ne-
retai ir romaną įvardija novele. 

Kelios įdomesnės recenzentų
pastabos.

Kęstutis A. Trimakas: „Vaišvilko
charakteristika yra vientisa, ir jo
elgesys psichologiškai pagrįstas. Jis
yra vienatvės apimtas žmogus. Jis
buvo vienišas nuo pat mažens. Su
pagrindu jis įtarė, kad Mindaugas
buvo jam tik patėvis, nužudęs jo
tikrąjį tėvą Vismantą ir vedęs motiną
Mortą. ‘Mindaugui jis niekad nejautė
sūniškos meilės, o ir Mindaugas ne-
rodė jam gilesnio tėviško prieraišu-
mo’ (202 psl.). O ir pati motina „juo
mažai tesirūpino: ji turėjo pakanka-
mai rūpesčių su savo jaunesniais
vaikais” (202 psl.). Visa tai jautriam
Vaišvilkui turėjo palikti neišdildomą
įtaką. Jis buvo vienišas nuo pat ma-
žens. Žmonių artumo kaip ir nepa-
tyrė. Artimų draugų kaip ir neturėjo.
Dėl šių faktų labiau suprantamas yra
jo troškimas dievybės artumo. Kas
žmonių artumo nepatiria, gali labiau
pasigesti ir labiau trokšti dievybės
artumo”90.

Pranas Naujokaitis: „Alantas yra
įgudęs novelistas, puikiai valdąs no-
velės techniką.”91

Pranas Visvydas: „Juk Nemuną
mes galime paleisti tekėti per Atlantą
ir visą laiką gaivintis jo vandeniu”,
simboliškai kalba studentė Vasarė
akademikų susirinkime. Vasarė yra
tobula mergaitė, išmintinga ir kupina
meilės lietuvybei. Ji prisipažįsta skep-
tiškam inžinieriui Norvainiui: „Mano
akyse visada tvieskia aušra prie Ne-
muno, nors aš niekad nemačiau savo
tėvų žemės.”               

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 26

89 V. Alantas. NEMUNAS TEKA PER ATLANTĄ. – Novelės. Londonas: Nida, 1970.
90 Laiškai lietuviams. – 1971, kovas. – P. 97-98.
91 Tėviškės žiburiai. – 1970, gruodžio 10.

Naujasis Prancūzijos muziejus laikomas
architektūros šedevru 

Naujasis Prancūzijos muziejus
yra giriamas už įstabią išvaizdą:
architektūros žinovai pastatą lygina
su plačiabryle skrybėle arba kos-
miniu laivu. Labiausiai Georges Pom-
pidou centro padalinys šiaurės rytų
Prancūzijos Meco mieste yra giria-
mas už banguotą teflono stogą.

Muziejuje, kaip pranešama, bus
galima išvysti Picaso, Dali ir Warhol
darbus.

Georges Pompidou centras Pary-
žiuje pirmasis užsimojo įgyvendinti
tai, kas vadinama „kultūros išcen-
tralizavimu”. Jis ketina po šalį iš-
sklaidyti Prancūzijos nacionalinę ko-
lekciją. Pranešama, kad panašų pro-

jektą 2012 m. įgyvendins ir muziejų
karaliumi vadinamas Louvre.

Pirmojoje parodoje provokuo-
jančiu pavadinimu „Šedevrai?” bus
galima pamatyti daugiau nei 800 pa-
veikslų. Įėjimas į ją lankytojams kai-
nuos septynis eurus. Kaip bebūtų,
jaunimas iki 26 metų parodą galės
lankyti nemokamai.

Naująjį muziejų ketina atidaryti
Prancūzijos prezidentas Nikolas
Sarkozy.

Šiaurės rytų Prancūzijoje įsikū-
ręs Mecas turi 123,9 tūkst. gyventojų.
Tikimasi, kad naujasis muziejus pri-
kels miestą ,,antram gyvenimui”.

Balsas.lt

Didžiausias pasaulyje oro uostas birželį 
bus atidarytas Dubajuje

Didžiausias pasaulyje Al Mak-
toum oro uostas Dubajuje duris, kaip
ir planuota, atvers šių metų birželio
27 d., tačiau tik krovininiams lėktu-
vams. Keleivius oro uostas pradės
aptarnauti tik 2011 metų kovą.

Jungtinius Arabų Emyratus val-
dančios šeimos garbei pavadintas 140
kvadratinių kilometrų ploto oro

uostas su šešiais pakilimo-nusileidi-
mo takais taps didžiausiu pasaulyje
po to, kai pradės veikti trys keleivių
terminalai, kurie per metus galės ap-
tarnauti 120 mln. keleivių. Be to, oro
uoste veiks 16 krovininių terminalų,
galėsiančių priimti 12–14 mln. tonų
krovinių.  

Respublika.lt
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Gaivalingas Paryžiaus lietuvių menas Kaune
Gegužės 14 d. Kauno M. Žilinsko

dailės galerijoje atidaroma paroda
„Lietuviai Paryžiuje” – Vytautas Ka -
siulis, Neemija Arbitblatas, Antanas
Mončys, Pranas Gailius ir Žibuntas
Mikšys.

Lietuvos galerininkas Edvidas
Žukas ir Paryžiuje gyvenantis žurna -
listas Valdas Papievis surinko 136
darbų kolekciją – daugiausia iš priva -
čių rinkinių. Paroda papildyta Pa -
langoje įsikūrusio A. Mončio muzie-
jaus rodiniais. Atidarymo progai E.
Žukas išleido solidų parodos katalogą
lietuvių ir prancūzų kalbomis.

Visi penki Paryžiaus lietuviai yra
pasaulyje pripažinti meno metrai, dėl
kurių darbų varžosi New York ir Lon -
don aukcionai, kurių parodos tampa
išskirtiniais meno sostinių reiški -
niais.

Visą gyvenimą lietuviu prisista -

tydavęs ir lietuvišką galūnę išsaugo-
jęs N. Arbitblatas kūrė vienoje studi-
joje su Pablo Picasso ir Henri Mati s -
se, A. Mončys dirbo su Marc Chagall,
V. Kasiulio parodas Paryžiuje išpirk-
davo per vieną dieną.

Dailininkų Mekoje iki šiol gy -
venantis P. Gailius sako: „Tavęs klau-
sia, kodėl tu taip myli Paryžių? No -
rėtum papasakoti, perduoti savo išgy -
venimą, bet kuo daugiau kalbi, tuo
labiau supranti, kaip sunku perteikti
tai, kas sudaro visą jo grožį. Kalbama
apie pokarinio Paryžiaus legendą, bet
tada tai nebuvo legenda, iš tikrųjų
viskas taip ir buvo. Kultūrinis gyve -
ni mas ir per okupaciją buvo gyvas, o
jo tęsinys po išsilaisvinimo – nepap -
rastai dinamiškas, tvirtas, jaunas. Vi -
sose srityse, o labiausiai tapyboje. Ta -
pyba buvo meninio gyvenimo lo ko -
mo tyvas”.

Kitas vyresnio amžiaus lietuvių
dailininkas, Paryžiaus intelektualas –
Ži buntas Mikšys. Gimęs Kaune akto -
rės šeimoje, meno mokėsi pas Kauno
jėzuitus, po karo Vokietijoje studijavo
tapybą, teatro kostiumą ir režisūrą.
Subtilusis grafinės linijos meistras
iki šiol mėgsta raižyti Paryžiaus na -
mus ir Venecijos aikštes, nuogas fi -
gūras, šrifto kompozicijas, kuria au -
to rines knygas, o atvykęs į Lietuvą
gali atvirai iškeikti šiuolaiki nės tė -
vynės meną. Nepaisant visų kliūčių,
Ž. Mikšys dar sovietmečiu kruopščiai
sukomplektavo ir padovanojo didelę
savo kūrinių kolekciją Vilniaus uni-
versiteto Grafikos kabinetui.

Paryžiaus lietuvių parodos kata-
loge prof. A. Uždavinys rašo, kad šie
visi dailininkai „yra uolūs veržlaus,
prometėjiško prado skelbėjai, tikintys
savo kūrėjo misija, išskirtine jos galia
ir išliekamąja verte. Šiems meni nin -
kams kūryba – sielą maitinantis dva -
sinis penas, skaistinanti kančia ir
uto pinį idealą priartinti žadantis
malonumas.”

Daugiau kaip šimtą asmeninių
pa rodų – Prancūzijoje, Vokietijoje,

Ž. Mikšys. ,,Mėsininko namai”.

Šatrijos Ragana ,,Aukso sap-
nas”: prozos rinktinė. Serija ,,Lie -
tuvių literatūros lobynas. XX am -
žius”. Lie tuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla. Vil nius. 2008; 429 psl.

Šatrijos Ragana (Marija Peč -
kauskaitė, 1877–1930), rašytoja, pe -

,,Aukso sapnas”
da  gogė, vertėja, labdarė, krikščioniš -
kųjų vertybių puoselėtoja, parašė kū -
rinių, lig šiol suvokiamų kaip ak tua -
lioji klasika, iš naujo vertinama,
įrašyta į mokymo ir studijų progra-
mas.

„Raudoniems saulėlydžiams be -
gęstant, baltos rožių sidabrinės akys
žiūri į mane pro langą... 

Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir
glaudžiu prie žiedo karštą kaktą...
Motin mano! Ar ne tavo rankos – bal-
tos, meilios ir švelnutės – taip meilin-
gai glamonėja?

Ar ne tavo tai ran kelės brangios? 
Ašaroms apsirasojo žiedas... 
O pro langą sidabrinės akys žiūri

vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia seną
seną aukso sapną.” 

Tai ištrauka iš Židi kuose gimusio
vieno žymiausio rašytojos kūrinio
„Se  name dvare”, kuris patalpintas į
minėtą rinktinę. Kaip prozininkė
Šatrijos Ragana debiutavo 1896 m.
apsakymu ,,Margi paveikslėliai”. 

Šatrijos Raganos prozos rinktinė
prasideda Viktorijos Daujotytės ap -
žvalga ,,Aktualioji klasika: atkurti –
arba iš naujo sukurti”, kurioje ji

rašo: ,,Šatrijos Raganos kūryba,
prasidė jusi prieš šimtmetį, yra pra-
eities literatūra dabartyje. Litera-
tūra, kuri yra svarbi tuo, kad išliko,
išlaikyda ma praeities gyvenimo, pa-
tirties, mąs tymo, jausmų, kalbos for-
mas. (...) 

Užvenčio šalelė – svarbiausi Ma -
rijos namai. Namų vaizdinys iš ten, iš
seno dvaro, iš ūksmingų liepų alėjų,
Ven tos malūno. Ten Želvių girelė, pa -
slaptinga Martyno pušis, medinė baž -
nyčia, seni kapinynai. Ten jausmų
pa kilimas, pirmas kūrybos džiaugs-
mas. (...) Žymiausiame savo kūrinyje,
kuris ypač brangus turėtų būti Že -
maitijos, Užvenčio krašto žmo nėms,
– apysakoje ‘Sename dvare’ ... ji su -
kūrė dvasinio įsimąstymo, dva sinės
įžvalgos, dvasinio regėjimo, įspūdin-
go paslapties jutimo atmosferą. (...) 

Marija yra viena įspūdingiausių
mūsų mokytojų, mokytojų, kurie mo -
ko mus ne tik skaityti, rašyti, bet ku -
rios moko mus ir gyventi. Nebuvo
XIX a. pačioje pabaigoje Lietuvoje ki -
tos moters, kitos rašytojos, kuri būtų
išdrįsusi šitai didžiajai raganystei,
šitai kūrybinio išdidumo provokaci-
jai. Daug kas bandė aiškintis Marijos
slapyvardį. Visuose šiuose aiškini -
muo se yra kažkiek tiesos, bet didžioji

tiesa yra būtent šita – aiškiaregės
pro vokacija. Jos išdidumo, jos dvas-
inės galios jutimo savyje pavadinimas
vardu-ženklu: regiu, esu reginti, tu-
riu savy tą didžią galią, galiu kur-
ti.” 

Židikuose gimė ir kiti žymiausi
rašytojos kūriniai: „Irkos tragedija”,
„Mėlynoji mergelė”, ir kt., kuriuos skai  -
tytojas ras rinkinyje ,,Aukso sapnas”.

Čia gyvendama ji rengė spaudai
savo „Raštus” ir itin daug laiko bei
jėgų skyrė labdarai, blaivybės organi-
zavimui, miestelio ir aplinkinių kai -
mų gyventojų švietimui, kultū rinei
veik lai.

Siūlydama perskaityti šią knygą
esu įsitikinusi, jog skaitytojas ne tik
prisilies prie XX a. pradžios Lietuvos,
tačiau naujai atras ir pačią Šatrijos
Raganą, kuri nepagrįstai buvo už mir -
š ta. 

Knygos kaina  – 10 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pas -
kambinti administracijai tel.: 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

Šve dijoje, Austrijoje, Kanadoje, JAV,
Japonijoje – surengė P. Gailius. Jo
darbų turi įsigijusi Nacionalinė Pran -
cūzijos biblioteka, Paryžiaus George
Pompidou modernaus meno centras,
kitų šalių muziejai.

Rašydamas apie V. Kasiulį meno-
tyrininkas A. Uždavinys pastebi, kad
jis „...yra skaudžiai rėksmingų, dras -
tiškai oranžuojamų spalvų virtuozas,
svaiginantis gaivališka būties vizija.
...žiūrovas netrunka panirti į dai li -
ninko improvizacijų srautus, imda -
mas savo vaizduotėje šokti kartu su
žy dų chasidų smuikininkais ir Mou -
lin Rouge gražuolėmis”.

Vienintelis iš Paryžiaus penketu -
ko, kurio vardu jau dabar pavadintas
muziejus Lietuvoje – tai A. Mončys,
padovanojęs gausų savo darbų rinki -
nį numylėtai Palangai. ,‚Žinai, ta Pa -
langa – pasakiška”, – sakė jis seseriai
1998-aisiais, metai prieš mirtį. Šis
fantastiško grožio ir vertės meno mu -
ziejus yra Lietuvos pasididžiavimas.

Vis dėlto pasaulyje žymiausias iš

šio penketuko – Lietuvos žydas N. Ar -
bit blatas, gimęs taip pat Kaune, savo
darbus pasirašinėjęs trumpiniu Bla -
tas. Sostinės galerijos „Žalias vėjas”
sa vininkas E. Žukas Kauno parodai
su rinko didžiulį šio tapytojo darbų
rinkinį, kurio šedevras – didelis „Na -
tiurmortas su austrėmis”, surastas
viename Europos aukcione. O kelios
N. Arbitblato gėlių puokštės privers
nusistebėti net iš daug mačiusius
gry nosios tapybos gurmanus.

„Iš Lietuvos kilę ir su Paryžiumi
susiję menininkai stovi tarsi laive
tarp dviejų tos pačios upės krantų,
pri klausydami abiems krantams ir nė
vienam iš jų, kadangi iš tikrųjų jie
priklauso viską praryjančiai tiesos ir
amžinybės upei”, – baigia parodos
kataloge savo pristatymą profesorius
A. Uždavinys.

Paroda „Lietuviai Paryžiuje” M.
Žilinsko galerijoje Kaune veiks iki š.
m. birželio 20 d.

Bernardinai.lt

N. Arbitblatas. ,,Natiurmortas su austrėmis”
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Padėkos kelionė JAV – 2009 metai
VIRGIS STAKÈNAS
Specialiai „Draugui”

Stiuardeska atneša seniukui pi-
cos. Aš atsisakau. Noriu šilto-tiršto-
skysto. Nėra. Tai išsiperka vėl wis-
kium. Nesipriešinu. Wiskis jos akimis
tampa tarsi mano vertėjavimo atly-
giu, valiuta…

Seniux užmiega. Prabudus – ir
vėl kuistis. Vėlek ieško tų 100 dole-
rių... Sakau „O kur jie galėjo dingti?”
Jis: „Turbūt ištraukė Frankfurte, kai
persėdinėjau.” Klausiu „O iš kur tada
skridai?” ,,Iš Izraelio, – sako, – gi-
minės kapus lankiau...”. Vėl pauzė.
„O iš kur pats?” – klausia manęs. „Iš
Lietuvos”, – sakau. Sureaguoja: „Bu-
vau buvau ten komandirofkėj34, labai
patiko.” Lyg ir susidraugaujam. 

Jau skridom kokias 4 iš 8 duotų
valandų. Klausiu „Tai dabar namo?”
„Aha, – sako, – į Bostoną.” „Pala pa-
la, tėvuk, betgi lėktuvas – į Niujorką
(New York).” Pauzė. Kviečiu stiuar-
deskas – tos numuilina problemą35.
Skrendam toliau. Atsičiuchinęs36

seniux vėl: ,,Tai turbūt kai keičiau
lėktuvą ir ištraukė tuos 100 dole-
rių...” Aš: „O tai kam tada keitei tą
lėktuvą?” Jis: „Tai kad pavėlavau...”.
Aš: „O tai kaip dabar nusigausi iš NY
į Bostoną (Boston)?” Jis: „Draugai
paims.” Aš: „Ar tikrai paims? Ar
žinos, kad kitu skrydžiu?” Jis: „Ne-
žinau, bet manęs jau ieškojo...” – ir
duoda voką, ant kurio prirašyta vi-
sokių skaičių. Sako: „Reikia dabar
paskambinti į Izraelį ir perspėti.”
„OK, – sakau, – bet ne dabar.” Pa-
kviečiu stiuardeską: „Žiūrėkit, čia
bus bėda – seniux pasiklydęs. Skam-
binkit į NY oro uostą, ieškokit galų”.
Mielai sutinka. Seniux užmiega. 

Kitoj pusėj manęs – vokietys.
Pradeda mane tardyti: kas čia ir kur.
Sužino apie seniuką. Sako: ,,Taigi
štai, važiuoja rabinai – lai rūpinasi
tautiečiu.” Nežinau, ar jie rabinai,
bet jaunus vyrus juodom skrybėlėm
ir suktais spyruoklėn plaukais – pei-
sais, marširuojančius37 po lėktuvą,
mačiau. „Ne, – sakau vokiečiui, – tie
nepadės... Vargu ar moka rusiškai.
Jie yra Amerikos, o ne Rusijos žy-
dai...”

Pakviečiu stiuardeską: „Ką pa-
darėt dėl seniuko?” Apipila bendrom
frazėm. Suprantu – mandagiai, bet
kabina makaronus38. Susinervyju.
Sakau „Čia ne šuns papai – seniux
sutrikęs” ir „Iki skandalo – vienas
žingsnis.” Ir dar pagąsdinu: „Aš taip
nepaliksiu, gėda ‘Liufthanzai’.” Pas-
taroji frazė, atrodo, paveikia ir prade-
du regėt siaubą stiuardeskos akyse.
Suprantu, kad nabagė39 visai neap-
mokyta, ką tokiu atveju daryti. Tada
sakau: „Davai40 čia brigadininkę.”
Žada ją už pusvalandžio. Neateina.
Leidžiuos ieškoti pats. Randu. Matos
– šitoji jau ‚,buvus fronte”, „Bojevaja
ženščina”41. Einam iškart prie reika-
lo. Išdėstau seniuko story42. Vėl už-
lenkiu dėl „Liufthanzos” prestižo43.
Sumuoju: „Davai44, – sakau, – štai
ką: pirma zvanyk45 Niujorkan; antra,
kad prie trapo46 paduotų tačką47

seniukui; trečia: kad būtų rusakalbis
klerkas. Keliausiu greta, kol neįsi-
tikinsiu, kad seniux gerose rankose.”
Ji su viskuo sutinka. 

Grįžęs į vietą, seniukui paaiški-
nu, kad jį palydėsiu iki taško ir kad
„vsio budiet chorošo”48. Vokietys vis
dar siundo mane ant ortodoksų. Ne-
pasiduodu. Pamatęs mano wiskių,

irgi užsimano. Seniux vėl užmiega.
Vokietys gauna wiskiaus 3xbą (dery-
bos su stiuardeska buvo lengvos... Ir
čia labai aišku – juk abu vokiečiai).
Pradeda man pasakot savo gyvenimo
istoriją. Neįdomu, bet pakankamai
mandagiai linksiu galva, pildydamas
deklaracijų muitinei ir imigracijai
lapus. 

Praėjus VIII skrydžio valandai,
leidžiamės. Žadinu seniuką. Prie
trapo49 – arabas su 2 tačkom. Mano
seniux sėdas. Jam liepia užsikelt ant
pakojų kojas. Seniux užsispiria. Ne-
deda. Sakau: „Tak nado.”50 Jis:
„Jesli nado – togda chorošo.”51 Už-
sikelia. Arabas į kitą tačkę sodina
bobulytę. Stumia abu. Matau –
sunku. Noriu padėt. Neduoda. Mol52,
negalima pašaliniams. Na, ir kvailys,
kad neleidi. Mūčykis53.

Privažiuojam migraciją. Ruošias
praleist mus be eilės. Aš klausiu:
„Kas kalba rusiškai?” Niekas nesu-
pranta. Tada sakau arabui: „Davai,
sukam atgal ir ieškom kalbančių.”
Sako: „Nereik, aš pats viską sutvar-
kysiu.” Nesutinku. Tada jis pamoja
vienai, benulipančiai laiptais. Ta ne-
noriai, bet prieina. Tokia pernokus,
sena pana. Jai ruskai „nupaišau”
problemą. Ji sako: „Voobšče54, tai aš
dirbu ‘Aeroflote’...” Metu kozirį: „Aš
iš Lietuvos, o tamsta?” Lyg ir nuraus-
ta: ,,Iš Ukrainos..., bet šaknys lietu-
viškos.” Tada aš: „Labas.” Ji tyli. Su-
prantu – nepataikiau. Bet vis tiek
rodau į seniuką. Ji tylėdama greit
užpildo seniuko deklaracijas ir nu-
kreipia mus pas oficierių55. Vėl be
eilės. Arabas mane pristato kaip ly-
dintį. Sakau, netiesa, esu tik atsitik-
tinis bendrakeleivis. Tada mane iš-
varo.

Stoju į didelės eilės galą (kol su
seniuku užsiiminėjau, visas lėktuvas
jau išsirikiavo – likau paskutinis).
Matau – prie posto oficierius klausia
kažko seniuko ir arabo... Abu mata-
ruoja rankom. Veržiuos padėt. Mane
užgesina. Matau, kaip seniux galų
gale pravažiuoja postą. Dar vis at-
sisukęs. Atrodo į mane.

Po pusvalandžio ir aš sulaukiu
savo eilės migracijoje. Oficierius kau-
sia: „Kas toks, kur važiuoji, ką dary-
si?” Sakau: „Grosiu.” „Uždirbsi?” Ži-
nau, kad jis turi taip klaust ir kad
man reikia atsakyt „Ne.” Vėl ofi-
cierius: ,,Ale juk pernai Los Andžele
irgi grojai?..” „Grojau.” „Neuždir-
bai?” „Ne.” Tada jis mikliai palieka
savo budžikę ir vedasi mane į spe-
cialų ofisą. Ką tai reiškia, jau žinau.

Pernai tokiame pratupėjau 2 valan-
das, įrodinėdamas savo nebiznio56

JAV ketinimus. Noriu perspėt tele-
fono žinute apie padėtį belaukiantį
Lauryną ir bepasitinkantį Ilją. Bet
ofise draudžiama naudotis telefonu.

Čia oficierius atrodė grėsmingai,
bet nebuvo labai piktas. Aiškinu pro-
gas, rodau iškvietimus ir atgalinius
oro bilietus. Atrodo, tiki, bet visus
mano atsakymus užrašo kompiu-
teriu. Žinau, kad mano dosjė57 papil-
doma. Klausinėja dar. Yra ir gudrių
klausimų. Atsakinėju aiškiai ir trum-
pai, neduodu pagrindo dviprasmy-
bėms. Negali ant žmogaus pykt –
toks jo darbas. Filtravimas. Dar pa-
sisuku ir matau už stiklo kitų su-
laikytų margą būrelį – balkanai,
arabai ir keletas afrikiečių. Galų gale
pusvalandinio pokalbio pabaigoje
įspaudžia pase štampą58 ir „Wellcome
to the United States.”59

Už 5 dolerius įsigijęs tačką (Eu-
ropoj už jas mokėt nereikia) pasi-
kraunu savo mantą iš 2 lagaminų ir
mėlynadėklės gitaros. Pro muitinę
skrendu kaip vėjas – lašinių ar duo-
nos nesivežu. Tik 3 bonkes60 „Pely-
no” – kur Bernelių Arvydas surado.
Tai joks nusižengimas. Net ir vaistai
su receptais... Žinoma, pusė lagamino
su savo CD verstų kitam oficieriui
ilgai aiškint, kiek daug draugų turiu
ir kaip jie laukia autorinių lauktuvių.
Bet kuris gi muzikantas vyksta be
savo įrašų?

Prie pat eskalatoriaus61 dar pa-
suku galvą. Už visų stiklinių pert-
varų aukštai, kažkur palubėje, prie
kelinto tai kabineto durų, tačkoje sė-
di seniux. Manęs jis jau nemato.

New York 

Pasitinka senas bičiulis iš LT lai-
kų Ilja. Ir vežasi į savo Steiten Ailen-

dą (Staten Island). Turėjau supla-
nuotą 1,5 paros buferinę zoną – re-
zervinį62 laiką. Kad pavėlavę lagami-
nai dar rastų mane. Nes vėliau pa-
sileisiu galopu63 per Ameriką ir jie
turėtų vytis (o jei nespės?). Nepri-
reikė. Ir liuks64. Iljos žmona Olia
man iškepa keptuvėje bulvių su gry-
bais, įkrečia sodrų samtį baltos žu-
vies nepaprasto skanumo mišrainės
(o rytoj rusų parduotuvėje nupirks
dar ir varškės. Jėga!).

Rytoj bėgte apžiūrim Niujorko
kampelius. „Big ant Tall” – privalo-
mas storulių parduotuvės lankymas.
Labai blatnos65 persirengimo būdelės
durelės. Atsidaro tik vieną kartą.
Sugudraujam. Aš lieku būdelėj be
kelnių, o Ilja šuoliuoja po parduotuvę
prinešdamas matavimuisi man vis
kitus rūbelius. Po pusvalandžio gau-
nam perspėjimą – ei, bachūrai66, ką
ten darot? Žvengiam. Ilja padaro do-
vaną – sumoka už pirkinius. 

Dar spėjam reabilitaciniam aku-
punktūros seansui jo klinikoje, dar
pas jo brolį paragaut blynų rusiškai –
su raudonais ikrais (Ten regiu ir
didžiulę firminę papūgą, elegantiškai
valgančią grietinę iš šaukštuko.)

Pagaliau iš Nju Džersio (New
Jersey) atvyksta Laurynas su „E.S.”
(Eugenija) ir neseniai įsisteigusi in-
ternetinė televizija „America LTV”.
Filmuojam interviu. Gaunasi ne taip
ir mažai (netrukus ,,kabės” internete
– matys aibė žmonių). Po draugiškos
vakarienės paliekam svetingus Iljos
namus. Pas Lauryną Nju Džersyje at-
siduriame jau vėlokai vakare. Į lauk-
tuvių krepšį gula I „Pelyno” butelis.
Sėdėt nėr kada – iki gilumos vyksta
generalinis kelionės detalių derini-
mas. Garuoja internetas, kaista sky-
pe’as, kraunamos dėžės, pakuojami –
perpakuojami lagaminai. Ryt anksti –
į kelią.                       Bus daugiau.

Eugenija, Laurynas ir Virgis. 

34 Kelionėje darbo reikalais.
35 Nekreipia dėmesio.
36 Atsipeikėjęs.
37 Vaikščiojančius.
38 Meluoja.
39 Vargšė.
40 Iš rusų kalbos: greičiau pakvieskite.
41 Iš rusų kalbos: smarki moteris.
42 Iš anglų kalbos: istorija.
43 Gero vardo.
44 Žinai.
45 Iš rusų kalbos: paskambinti telefonu.
46 Durų. 
47 Vežimėlį.
48 Iš rusų kalbos: ,,Viskas bus gerai.“
49 Prie išėjimo.
50 Iš rusų kalbos: ,,Taip reikia.“
51 Iš rusų kalbos: ,,Jeigu taip reikia, tada

gerai.“
52 Vadinasi.
53 Kankinkis.
54 Iš rusų kalbos: ,,Apskritai.“
55 Darbuotoją.
56 Ne verslo.
57 Byla.
58 Spaudą.
59 Iš anglų kalbos: ,,Sveiki atvykę į
Jungtines Amerikos Valstijas.“
60 Buteliai.
61 Slenkantys laiptai.
62 Atsarginį.
63 Iš pranc. kalbos: pasileisti šuoliais;
perkeltine prasme – skubėti.
64 Puiku.
65 Įmantrios.
66 Vaikinai.

Tęsinys iš gegužės 12 d.
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�Š. m. gegužės 15 d. 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Bočių menė-
je Lietuvių studentų asociacija UIC
ren gia Aukštojo mokslo forumą. Kvie-
čiame tėvelius ir būsimus ar esa mus
studentus, norinčius geriau su si pa -
žinti su JAV aukštojo mokslo siste -
ma: su galimybėmis gauti moks lo pa -
skolas ar stipendijas, būdais, kaip su -
mažinti studijų kainą, susi renkant
rei kiamus kreditus mokykloje ir kt.
Dau giau informacijos apie ren ginį ga -
lite gauti el. paštu: info @ lsauic.org
arba internetinėje svetai nėje: www.
lsauic.org.

�William Ferris choras gegužės 16
d., sekmadienį, 3 val. p. p. Rockefeller
Memorial Chapel, 59tn ir S. Woodlawn
Ave., san k ryža, Chicago atliks koncertą
„Baltic Blast”. Bilietų tei rautis tel.: 773-
325-2000. Daugiau in for  macijos tinkla-
lapyje: www.williamferrischorale.org. 

�Gegužės 16 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės mu zie juje
Pa saulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL) įvyks New York
gyvenančios lietuvės Gied rės Kumpi -
kas dokumentinio filmo „Spar nams
pri siminti” premjera. Apie pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės lakūno
Julijono Kumpikevičiaus-Kum piko įsi -
min tinai drąsų skrydį iš Pra hos į
Kau ną navigacijos prietaisų ne turin -
čiu lėktuvu bei tolesnius Kum pi kų
šei mos gyvenimo vingius pa sa kojan -
čio filmo rodyme dalyvaus ir fil mo re -
žisierė. Balandžio mėn. 42-ame tarp-
tautiniame Houston dokumenti nių
fil mų festivalyje „WorldFest” šis G.
Kumpikas filmas buvo apdovanotas
auk ščiausiu – platininiu prizu „Bio g -
rafijų ir autobiografijų” kategorijoje.
Daugiau informacijos tel.: 708-207-
8406.

�Jaunimo centro (JC) Moterų
klu bo geriausios šeimininkės kviečia
į JC kavinę gegužės 23 d., sek ma die -
nį, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti vienos valandos tyliojoje maldo-
je penktadienį, gegužės 28 d., 7 val. v.
seselių Mo tiniškajame na me, 2601 W.
Mar quette Rd., Chic a go. 

�Vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
birželio 6 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. maloniai kviečia į Nidos Griga -
lavičiūtės (sopranas) ir tenoro Anta -
no Zakarausko (Australija) labdaros
kon  certą, kuris vyks Lietuvių dailės
mu ziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, birželio 5 d., šeštadie -
nį, 3 val. p. p. vyks prisiminimų apie
neseniai iškeliavusį Anapilin dai  li -
ninką Juozą Mieliulį popietė. Kvie -
čiame visus, menančius šį neeilinį
dai lininką atvykti į popietę. Maty si -
me filmą apie šiuo metu Lietuvoje,
Radvilų rūmuose veikiančią J. Mie -
liulio parodą, pasidalinsime prisimi -
nimais. Muzikinę programą atliks
Lindos Veleckytės styginis kvartetas.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa-
sveikinti ir su juo pabendrauti bus
galima PLC di džiojoje salėje, o po 6
val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

�Čikagoje ir apylinkėse vėl pra -
deda veikti ūkininkų turgūs, kuriuo -
se galėsite nusipirkti ūkininkų už au -
gintų gėlių, daržovių ir vaisių bei  sū -
rių, medaus ir kt. gėrybių, atvežtų iš
Illinois, Indiana, Michigan ir Wis con -
sin valstijų fermų. Kokiomis dieno -
mis ir valandomis dirbs turgus esan-
tis jūsų apylinkėje, sužinoti galite pa -
skambinę tel.: 312-744-3370 arba ap -
silankę tinklalapyje: www. chicago
farmersmarkets.us

�Susigiminiavusių miestų Madi -
son-Vilnius komitetas kviečia Jus į
kasmetinę puotą, kuri vyks Madison
Club, 5 East Wilson St., šeštadienį,
gegužės 22 d. 5 val. p. p. Dalyvaus
Laimonas Briedis, knygos ,,Vilnius:
City of Strangers” autorius. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Galerija ,,Arka” 
(Vilnius, Lietuva) 

ir 
Čiurlionio galerija Jaunimo centre 

(Chicago) 
gegužės 21 d., penktadienį, 

7:30 val. v. 
maloniai kviečia visus į 

Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų parodą
,,Lietuviškas sezonas”

Parodoje matysite 30-ties dailininkų 
iš Lietuvos akvarelės, tapybos, grafikos,

skulptūros darbus. 
Parodos atidaryme dalyvaus ,,Arkos” 

direktorė, parodos kuratorė Dovilė Tomkutė. 

Čikagoje lankosi Valdovų rūmų Paramos fondo valdybos narys ir draugi-
jos ,,Pilis” narys Edmundas Kulikauskas. Šeštadienį jis apsilankė Čikagos
litua nis tinėje mokykloje, kur dalyvavo mokytojo Arvydo Bagdono aštun-
tokams ve da moje istorijos pamokoje. Čikagos lituanistinė mokykla įrašyta į
Valdovų rūmų  aukotojų garbės lentą.

E. Kulikauskas papasakojo mokiniams apie nuveiktus darbus ir išsiski-
riant padovanojo mokiniams lankstinukus apie Valdovų rūmus bei kalendo-
riukus.

Nuotraukoje: mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė (antroje eilėje ketvirta
iš kairės), svečias E. Kulikauskas (pirmas iš dešinės) ir mokytojas A. Bagdonas
su aštuntokais po pamokos.                          Laimos Apanavičienės nuotr.

Vyksta paskutinės repeticijos prieš premjerą.
Režisierė Ilona Čiapaitė ir aktorius Edgaras
Tribičius.                                        

Iš ,,Žaltvykslės” archyvo.

Teatro sambūris
,,Žaltvykslė” 
gegužės 15 d. 

6 val. v. 
kviečia į premjerą 

Balio Sruogos 
2 dalių komediją

,,DOBILĖLIS,,DOBILĖLIS
PENKIALAPIS”PENKIALAPIS”

Režisierė 
Ilona Čiapaitė 

Jau nimo centre, 
5620 S. Claremont Ave.,

Chicago, IL 60636 

Auka – 15 dol.

Smagu vaikučiams turinčiame leidimą dirbti, pelno nesiekiančiame lietu-
viškame vaikų darželyje ,,Spindulėlis”. Kviečiame tėvelius registruoti vaikus
naujiems mokslo metams. Geros kainos, lanksčios valandos, mylinčios ir pro-
fesionalios mokytojos. Patikėkite  mums savo vaikų ugdymą, nesigailėsite! 

Jau 4 metai iš eilės, Ziono lietuvių liuteronų parapija ir vaikų darželis
,,Spindulėlis” organizuoja vasaros stovyklą 5–12 metų vaikams. Stovykla veiks
nuo birželio 14 d. iki rugpjūčio 27 d. penkias dienas  per savaitę nuo 8 val.
r. iki 6 val. v. Krepšinio treniruotės, baseinas ir kiti vasaros smagumai.  

Kviečiame atsakingus paauglius, kurie nori įgyti bendruomenei naudingo
darbo valandų (Community service hours), dirbti savanoriais vasaros stovyk-
loje. 

Dėl sąlygų ir kainų prašome paskambinti į raštinę tel.: 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

,,Spindulėlio” info ir archyvo nuotr.Arvydas Alšanka. ,,Lizdas”


