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Čikaga (,,Draugo” info) – Šių
metų kovo 29 dieną John Hancock
Center, Čikagoje, įvyko pirmosios
Lietuvos prekybos atstovybės (Lit-
huanian Trade Office, Inc.), ,,Enter-
prise Lithuania” oficialios atstovės
Jungtinėse Amerikos Valstijose, ati-
darymas. Atstovybė atidaryta, sie-
kiant sutelkti pajėgas skatinant dvi-
pusį ekonominį bendradarbiavimą
tarp JAV ir Lietuvos. Lietuvai Lietu-
vos prekybos atstovybėje atstovaus
verslininkė, LR garbės generalinė
konsulė Cleveland Ingrida Bublienė
ir tarptautinio verslo specialistas
Linas Klimavičius.

Atidaryme dalyvavęs LR amba-
sadorius JAV Žygimantas Pavilionis
priminė susirinkusiems, jog Čikaga
pasirinkta tokiai atstovybei JAV
įkurti neatsitiktinai: šis miestas yra
gausiausias lietuvių miestas už Lie-
tuvos ribų, Čikagoje gyveno ir gyve-
na daug Lietuvai nusipelniusių lietu-
vių. Ž. Pavilionis pridūrė, jog Čikaga
yra miestas, kuris ypač daug prisi-
dėjo Lietuvai siekiant nepriklauso-
mybės. Ambasadorius išsakė viltį,
jog tokios atstovybės atidarymas JAV
yra tik graži pradžia. Šiais metais
galvojama panašią atstovybę atidary-
ti Silicon Valley, California, o jau šį
pavasarį kartu su JAV Komercijos

departamentu bus pristatyta verslo
misija į Lietuvą.

Naujai įkurtą Lietuvos prekybos
atstovybę sveikinimo laiškais pasvei-
kino Illinois valstijos gubernatorius
Pat Quinn, Čikagos miesto meras Ri-

chard M. Daley ir JAV Senato narys
Richard Durbin.

Lietuvos prekybos atstovybė įsi-
kūrė adresu: 500 N. Michigan Ave. Sui-
te 300, Chicago, IL 60611; tinklalapis:
www.lithuaniantradeoffice.com

Atidaryta pirmoji Lietuvos prekybos atstovybė JAV

Vilnius (URM info) – Lietuvos
vyriausybė kovo 30 dienos posėdyje
pritarė programai ,,Globali Lietuva”,
skirtai skatinti užsienio lietuvius įsi-
traukti į Lietuvos gyvenimą, įgytas
žinias ir patirtį panaudoti Lietuvos
gerovei kurti. „Globalios Lietuvos”
kūrimo 2011–2019 m. programa sie-
kiama kokybinių Lietuvos ir jos dias-
poros santykių pokyčių ilgalaikėje
perspektyvoje, mažinti takoskyrą tarp
išvykusiųjų ir Lietuvoje gyvenan-

čiųjų, skatinti ir stiprinti užsienio
lietuvių ryšius su Lietuvos valstybe.

Kartu su užsienio lietuviais bus
vykdoma teisės aktų, ribojančių to-
kio įsitraukimo galimybes, stebėsena
ir siūlomi jų pakeitimai, teikiama ak-
tuali informacija išeivijai, skatinamas
tautinio tapatumo puoselėjimas užsie-
nyje, plečiamos lituanistinio švieti-
mo užsienyje galimybės, rūpinamasi
asmenų, priklausančių lietuvių tau-
tinei mažumai užsienyje, teisių apsau-

ga ir skatinama Lietuvos diaspora įsi-
traukti į Lietuvos pristatymą pasaulyje.

Šios programos įgyvendinimą pa-
vesta prižiūrėti Užsienio reikalų mi-
nisterijai. „Globalios Lietuvos” kūri-
mo programos įgyvendinimas taip pat
bus grindžiamas visuomeniškumo
pagrindais ir savanoriškos veiklos
principais. Tikimasi, kad į šį darbą
aktyviai įsitrauks Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė ir kitos nevyriausy-
binės organizacijos.

,,Globali Lietuva” kviečia užsienio lietuvius įsitraukti į valstybės gyvenimą

Vilnius (BNS/ELTA) – LR prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė pasirašė
Seimo priimtą Švietimo įstatymą,
kurį dėl platesnio lietuvių kalbos
vartojimo tautinių mažumų mokyk-
lose kritikuoja Lenkija. Ji sakė, kad
įstatymas padės tautinių mažumų
atstovams tapti lygiaverčiais Lietu-
vos piliečiais.

Lietuvos lenkų sąjunga ir kai
kurie Lenkijos politikai piktinasi
nuostatomis, kurios keičia ligšiolinę
tvarką, kai apie 90 proc. dalykų tau-
tinių mažumų mokyklose mokoma
tautinės mažumos, o ne valstybine
lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Seimas pra-
ėjusią savaitę priėmė įstatymo patai-
sas, kurios numato, kad tautinių
mažumų mokyklose Lietuvoje pamo-
kos lietuvių kalba vyks, kai bus dės-
tomos temos iš Lietuvos istorijos ir

geografijos, pasaulio pažinimo, mo-
koma pilietiškumo pagrindų. Lietu-
vos pareigūnai teigia, kad Lenkijos
kritikuojamas Švietimo įstatymas jo-
kiu būdu negriauna išskirtinai gero
švietimo lenkų kalba, o tautinių ma-
žumų atstovams atveria naujas ga-
limybes.

Pabrėžiama, kad lenkų tautinės
mažumos atstovai Lietuvoje savo
gimtąja kalba gali įgyti išsilavinimą
nuo darželio iki aukštosios mokyk-
los. Tautinių mažumų švietimui
Lietuvoje sudarytos daug geresnės
sąlygos, negu numato visuotinai pri-
imtos tarptautinės tautinių mažumų
švietimo normos.

Lietuvoje apie 90 proc. dalykų
mokoma gimtąja kalba, nors pagal
tarptautines normas gimtąja kalba
paprastai mokoma apie 60 proc. daly-
kų, likusieji – valstybine kalba, pažy-

mi Lietuvos pareigūnai.
Iki rugsėjo ketinama pasirengti

naujo Švietimo įstatymo, kuriuo iš-
plečiamas dėstymas lietuvių kalba,
nuostatų įgyvendinimui – apmokyti
pedagogus, parengti vadovėlius, taip
pat ketinama mokytojams už dides-
nius krūvius mokėti priedus. Sie-
kiant puoselėti lietuvių kalbą, patai-
somis taip pat įtvirtinama, kad vals-
tybė finansuos ar kitaip skatins už-
sienyje gyvenančių lietuvių veiklą
švietimo srityje, lietuvių kilmės už-
sieniečius ir užsieniečius, besimo-
kančius (studijuojančius) lietuvių
kalbą ir kultūrą. Be to, nuspręsta
teikti paramą mokykloms užsienyje,
kuriose mokoma lietuvių kalbos ar
lietuvių kalba, ir asmenims, vyks-
tantiems dirbti mokytojais ir dėsty-
tojais į švietimo įstaigas, lituanisti-
kos centrus užsienyje.

Prezidentė pasirašė lenkų kritikuojamą Švietimo įstatymą

Gegužės 7 d. Čikagos lietuvių tautinis an-
samblis ,,Grandis” kviečia į savo metinį
koncertą.

Lietuvai Lietuvos prekybos atstovybėje atstovaus verslininkė, LR garbės generalinė
konsulė Cleveland Ingrida Bublienė ir tarptautinio verslo specialistas Linas Klimavičius.

Dalios Cidzikaitės nuotr.
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Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė pasirašė Švietimo
įstatymą, kurį dėl platesnio lietuvių kal-
bos vartojimo tautinių mažumųmokyk-
lose kritikuoja Lenkija. Mūsų šalies poli-
tikai pabrėžia, kad sąlygos, kurias turi
tautinės mažumos Lietuvoje, yra geriau-
sios, palyginus su kitomis Europos Są-
jungos šalimis. Vargu ar pasiteisins Lie-
tuvos užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio viltys, kad naujasis Švieti-
mo įstatymas, gausiai kritikuotas Lenki-
jos, nepakenks dvišaliams santykiams.
Štai neseniai JAV Kongreso Atstovų rū-
mų narys nuo Virginia valstijos demok-
ratas Gerald Connolly atkreipė Valstybės
departamento dėmesį į Lietuvos lenkų
padėtį. Laiškevalstybės sekretoreiHillary
Clinton įstatymų leidėjas praneša apie
Lietuvos lenkų nusiskundimus dėl to,
kad jie oficialiuose dokumentuose ne-
gali vartoti lenkiškų rašmenų, rašydami
savo pavardes. Lietuvos lenkų padėtį ža-
danagrinėti ir neseniai įsteigtaAmerikos
ir Lenkijos patarėjų grupė, susirūpinusi,
jog ,,Lenkijosvaldžianepakankamaigina
savo tautiečius Lietuvoje ir leidžia juos
žeminti”.

Redaktorė loreta timukienė
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Redakcijos žodis

LLAAIIŠŠKKAAII  

Kita WisConsin 
istorijos pusė

Savo straipsnyje Aleksas Vitkus
(,,Draugas”, 2011 m. kovo 17 d.) sklei-
džia seną respublikonų netiesą. Tai,
kas vyksta čia, Wisconsin valstijoje,
yra košmaras. Valstijos gubernato-
rius sukūrė taip vadinamą deficitą,
suteikęs mokesčių lengvatas savo
rėmėjams – bendrovių atstovams. Jis
atima pinigus iš švietimo, pagyvenu-
siųjų, ligonių, meno ir darbininkų,
tuo pat metu skirdamas dideles su-
mas susisiekimui ir vėl – saviškiams.
14 demokratų išvyko iš valstijos,
siekdami sustabdyti neteisėtą ir
amoralų balsavimą. Jiems sugrįžus,
daugiau nei 15,000 žmonių juos suti-
ko kaip didvyrius. 

Kiekviename Wisconsin mieste-
lyje ir mieste vyksta demonstracijos
prieš šį diktatorių. Demonstruojan-
tys žmonės yra įvairių profesijų,
socialinio sluoksnio, skirtingo am-
žiaus. Tai iš tiesų iš apačios kylantis
judėjimas. Aš net mačiau protestuo-
jant respublikonus, nes žmogus, už
kurį jie balsavo, nepateisino jų vil-
čių. 

Tikiuosi, jog atsiras žmogus, ku-
ris sugebės ,,Drauge” nušviesti ir
kitą Wisconsin istorijos pusę. 

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler
Baraboo,�WI

V. noreiKos KonCertas –
su Vyčiu ir tautine VėliaVa

ar be jų?

Skaitau ,,Draugo” ,,Laiškų” sky-
riuje (vieną iš įdomiausių skyrių
,,Drauge”) laiš ką ,,Nors pavėluotas,
bet gražus pripažinimas”, parašytą
Vytauto Matu lio nio (2011 m. kovo 22
d.). Laiško autoriui buvo malonu
skaityti ,,Opera News” žurnale Ken

Benson straipsnį, ypač sakinį apie
iškilų Lietuvos teno rą Virgilijų No-
reiką. Straipsnyje au to rius pabrėžia,
kad V. Noreikos šva rus, nuostabus
balsas būtų žinomas tarptauti niame
pasaulyje, jei ne sovie tų santvarka,
varžiusi jo gastroles į užsienį.

Savaitraštyje ,,Amerikos lie tu-
vis” skaitau komentarą, parašytą iš
Lie tuvos Kęstučio Šalavėjo, kur jis
taip rašo: ,,Ką reiškia žinomo tenoro
V. No  reikos pageidavimas, atvykus
so vie  tų laikais gastrolėms į JAV, kad
nuimtų tą skudurą (tai yra Tautinę
vė liavą) ir tą arklį (Vytį), nes jis ki -
taip nekoncertuos” (2011 m. kovo 17
d.). 

Tai va, kur šuva pakastas. Va di -
nasi, sovietų santvarka leido vykti
net į didžiausią kapitalistų valstybę,
jei esi mūsų žmogus. Man norėtųsi ži -
noti, ar tame V. Noreikos koncerte
nu ėmė Vytį ir Tautinę vėliavą? Kur
tu rė jo būti koncertas? Ir ar Algirdas
M. Brazauskas pasiskolino iš Norei-
kos, ar jis iš Brazausko, kad Tautinė
vėliava yra skuduras? Gal kas iš skai-
tytojų žino?

Algirdas Skudzinskas  
Middletown,�DE

Kaip romos miestas
tVarKėsi su neDarbu

Tie, kurie buvome Romoje, ma-
tėme ,,Circus Maximus” (Circo Mas-
simo) ir Koliziejaus (Colleseum) griu-
vėsius. Festivalių dienomis didžiulės
mi nios rinkdavosi į Romos didįjį
amfi teatrą ir cirkus stebėti žaidi mų.
Koliziejuje 50,000 žmonių stebėjo
gladiatorių kovas su žvėrimis ir su
kitais gladiatoriais. Dar daugiau ste-
bėtojų talpino „Circus Maxi-mus”,
kurį Julius Cezaris 50 m. prieš Kristų
praplėtė iki 620 m ilgio ir 150 m
pločio. 

Šiuos spektaklius organizavo

valdžia dėl vienos iš pagrindinių
priežas čių – Romos nedarbo, kuris
kartais siekdavo 150,000 bedarbių.
Tad tais laikais Romos be darbiams
buvo svarbiausi du daly kai: duona
nuo valdžios stalo ir cir kai. Kai ku-
riais metais imperatorius paskelbda-
vo daugiau šventų dienų negu kitų
dienų.

Daug žvėrių kovojo ir žuvo Ro -
mos arenose, kartais jų per dieną žū-
davo iki 5,000. Medžiotojai po pla  čias
provincijas gaudė liūtus, tigrus, pan-
teras, bulius, raganosius, dramb lius.
Raiti medžiotojai su šunimis vydavo
žvėris į paspęstus tinklus ir narvuose
tolimais keliais juos veždavo į Romą.
Tiek daug būdavo pagaunama žvėrių,
kad atsirado pavojus išnaikinti raga-
nosius Nubijoje, liūtus Mezopota-
mijoje, dramblius Šiaurės Afrikoje.

Cicero, Sicilijos gubernatorius
(dabar Turkijoje), užprotestavo dėl
papildomo panterų reikalavimo. Jam
rūpėjo daugiau kritę ir sužeisti me-
džiotojai negu žvėrys. Ave Caesar,
morituri te salutant – Tegyvuoja Ce-
zaris, mirti pasmerktieji tave svei -
kina – taip sveikindavo gladiatoriai
imperatorių, praeidami pro jo ložę.
Dauguma jų buvo karo belaisviai,
vergai ar kriminaliniai nusikaltėliai.
Gerai kovoję gladiatoriai tapdavo
herojais, kartais net atgaudavo lais -
vę. Blogai pasirodžiusiam minia
šauk davo – perpjauti jam gerklę. Im-
peratoriaus nykštys, nukreiptas aukš-
tyn ar žemyn, nuspręsdavo jo likimą.

Vladas Sinkus
Lemont,�IL

atitaisymas

2011 metų kovo 24 dienos ,,Drau-
ge” išspausdinto straipsnio apie a. a.
E. G. Iškauską autorius yra Edmun-
das Petrauskas. Atsiprašome auto-
riaus.

Lietuvos gyven-
tojai nepaten-
kinti dabarti-

nėmis politinėmis
struktūromis. Sei-
mo, Vyriausybės ir
partijų vertinimai
stulbinamai žemi.
Ir jų populiarumas
greitai nepadidės.
Ilgesingai laukiama
išganymo iš viršaus ir apačios. Vieni mano, kad tik tvir-
ta ranka gebėtų pažaboti korupciją, palaužti oligarchus ir
monopolininkus, užtikrinti valdžios institucijų skaidru-
mą bei veiksmingumą. Pagrindinis kandidatas šiam
vaidmeniui atlikti yra prezidentas, šiuo metu – Dalia
Grybauskaitė. Praeitą savaitę tokias mintis per pokalbį
reiškė Arvydas Juozaitis. Bet jis – ne vienintelis taip ma-
nantis. Paprastai raginimai didinti prezidento galias nė-
ra itin konkretūs. Labiau reiškiami lūkesčiai, kad ryžtin-
gas vadovas sugebės padaryti tai, ko negali kiti ne tokie
sąžiningi ir veiksmingi politikai.

Kiti laukia išganymo iš apačios. Reikia išjudinti, su-
burti ir suvienyti žmones. Reiškiama nostalgija Sąjū-
džiui, raginama atkurti jį ar sukurti panašų plataus mas-
to judėjimą, kuris sutelktų visą tautą bendram kūrybi-
niam darbui. Šis naujas pasiaukojantis judėjimas esą
būtų priešprieša savo siaurus interesus ginančioms poli-
tinėms partijoms.

Išganymo lūkesčiai – iš viršaus ir iš apačios – nėra
nauji. Jie pasireiškė pirmaisiais nepriklausomybės
metais. Jau 1992-aisiais stengtasi sukurti galingą prezi-
dento instituciją, bet po ilgų ir karštų ginčų siūlymas
atmestas. Nepasitikėjimas normalia kasdiene politika
buvo reiškiamas ir anksčiau. 1990 metais kai kurie Są-
jūdžio vadovai nekandidatavo į Aukščiausiąją Tarybą
(AT) vildamiesi, kad Sąjūdis galės netiesiogiai prižiūrėti
AT, stebėti ir kritikuoti jos veiklą, užtikrinti, jog AT liktų

ištikima Sąjūdžio
idealams. Tikslas gal
buvo kilnus, bet vi-
siškai nepraktiškas,
nes AT tapo vienin-
teliu rimtu politikos
forumu. Kitokios po-
litikos ilgesys supran-
tamas. Tačiau jos ne-
sukurs nei mesijas S.
Daukanto rūmuose,

nei naujas išganingas tautos judėjimas.
Pasaulio patirtis su galingais prezidentais neskatina

optimizmo. Rusijos prezidentas Boris Jelcin keitė vyriau-
sybes kaip pirštines, kol šalies ūkis žlugo, valstybės turtą
pasisavino oligarchai, piliečiai tapo demoralizuoti. Vla-
dimir Putin įvedė tvarką per vadinamąją valdžios ver-
tikalę. Tačiau kaina buvo didelė. Susilpnėjo demokratija
ir pagarba žmogaus teisėms. Kasdienis piliečių gyveni-
mas ne itin pagerėjo. Ūkis liko nepertvarkytas, o valsty-
bės turtą dabar grobia ne oligarchai, bet valdžios patep-
tieji. Galingas Prancūzijos prezidentas turi teisę atleisti
vyriausybę ir ministrus, tačiau dažnai tuo piktnaudžiau-
ja, suversdamas ministrams atsakomybę už savo klaidas.
O Prancūzija tikrai nėra geriausiai valdoma Europos
valstybė.

Lietuvos patirtis neskatina optimizmo. Nemanau,
kad Algirdas M. Brazauskas ar Valdas Adamkus būtų
buvę geresni prezidentai, jei būtų turėję daugiau įgalio-
jimų. Vargu ar A. Brazauskas būtų naudojęs didesnes
prezidento galias kovai su korupcija ir neskaidriu priva-
tizavimu, suteikęs pirmenybę teisėtvarkos gerinimo ar
sąžiningesnės ir veiksmingesnės valstybės tarnybos
kūrimo veiklai. Veikiau priešingai, kaip rodo jo premje-
ravimo metai. V. Adamkus būtų likęs įvykių stebėtoju,
tad Lietuvos valdymas pačiu plačiausiu požiūriu būtų
susilpnėjęs.                                                              

Nukelta į 9 psl.

Politinio išganymo 
paieškos
KĘSTUTIS GIRNIUS



Šįmet iškilmingai paminėjome
prieš 20 metų įvykusį, gal jau
pasku tinį buvusios Sovietų Są-

jungos ban dymą parklupdyti 1990 m.
atkurtą ne priklausomą Lietuvą.
Tuomet TSRS prezidentas Michail S.
Gorbačiov tramdė Lietuvą tikrai
žiauria karine jėga, griežčiau, nei
kaip prieš metus jis Vilniaus aikštėse
bandė paveikti Sąjūdžio vadus graž-
bylyste.

Kai 1989 m. gruodžio 20 d. Lietu -
vos Komunistų partija (LKP) nutarė
atsiskirti nuo TSKP, Maskvos komu-
nistai jau už penkių dienų tą nutari -
mą pasmerkė, nutarę į Vilnių pasiųs -
ti partijos gen. sekretorių Gorbačiov
ir perkalbėti lietuvius atsisakyti to
žingsnio. 1990 m. sausio 11 d. Gorba -
čiov atskrido į Vilnių, minios buvo
sutiktas mandagiai, bet aiškiai nepri-
tariančiai. Išvykdamas jis išreiškė
tikėjimą, kad Lietuvos komunistai
atsisakys savo nutarimo, į ką Algir -
das M. Brazauskas kietai atsakė, jog
to daryti nesiruošia ir kad jų sprendi-
mas galutinis. Po dviejų dienų Bra -
zauskas buvo išrinktas Lietuvos
Aukš čiau siosios Tary bos (AT) pirmi-
ninku. Mask vai lojalūs ko munistai
nutilo, ir Gor bačiov misija pasibaigė
visišku pra laimėjimu.

Gorbačiov rankų nenuleido. Se-
kė daug mėnesių trukęs nervų karas,
grasinimai, ekonominė blokada ir t.
t. Maskva po Lietuvos nepriklauso -
mybės paskelbimo vis dar tikėjo, kad
jai pasiseks išprovokuoti kokį nors
įvykį, po kurio Lietuvą būtų galima
susigrąžinti jėga. 1991 m. pradžioje
organizacija „Jedinstvo” ir LKP su -
rengė protesto mitingą. Sausio 10 d.
Gorbačiov Lietuvos AT siūlė nedel-
siant atstatyti TSRS konstitucijos
galiojimą. Sausio 11 d. Vytautas
Landsbergis skambino Gorba čiov,
bet pokalbis neįvyko, nes Gor bačiov
„pietavo”.

Nieko nelaukdamas, Gorbačiov

sausio 11 d. į Vilnių pasiuntė sovietų
specialios paskirties karinius dali   -
nius užimti Lietuvos valdžios pasta-
tus. Bijodamas, kad pasaulio dėme-
sys nukryps į tik ką prasidėjusį karą
Irake, Landsbergis paprašė Vakarų
tuojau pripažinti Lietuvos nepriklau-
somybę. Tą pačią dieną prez. George
Bush paskambino Gorbačiov, iš reikš -
damas didelį susirūpinimą įvy kiais
Lietuvoje. Sausio 12 d. įtampa padi -
dėjo, ir Landsbergis tris kartus ne -
sėkmingai bandė susisiekti su Gor -
bačiov. Kruvini sausio 13 d. ankstyvą
naktį prasidėję įvykiai jau buvo ne
kartą plačiai aprašyti „Drauge” ir vi -
suose didžiuosiuose pasaulio laikraš -
čiuose.

Taip tokiu savo poelgiu Gorba -
čiov įėjo į Lietuvos istoriją. Daugelis
mūsų prisimena Gorbačiov kaip pere-
stroikos ir glasnost idėjų autorių, jas
įvedusį į jau nuo Brežnev laikų eko -
nomiškai sustabarėjusį komunistų
„rojų”. Kai kas net mano, jog jei ne
Gorbačiov ir jo toks ra dikalus posū-
kis į demokratiją, Lietu voje nebūtų
susikūręs nei Sąjūdis, nei būtume su-
laukę 1990 metų kovo 11 dienos. Gor-
bačiov kritikai su tuo nesu tinka, aiš-
kindami, kad technokratas Gorba-
čiov viso labo įžvelgė tik sovietinės
impe rijos ekonomikos irimą, todėl jo
tikslas buvo tik reformuoti komuniz-
mą, o ne jį sugriauti. Jis atkakliai
gynė sovietinės sistemos iliuziją ir
iki pat savo politinės karjeros galo
liko komunistu, nors vėliau ir naudo-
jo eufemistinį „socialisto” vardą.

Gal todėl būtų tikslu pažiūrėti į
šį visą pasaulį nustebinusį žmogų,
kuris neseniai (kovo 2 d.) šventė savo
80-ąjį gimtadienį. Michail Serge jevič
Gorbačiov gimė Ukrainoje, tuo laiku,
kai ten vyko baisus Stalin su   gal votas
badas, siekiant kaip nors priversti
ūkininkus burtis į kolūkius. Nors to
badmečio laiku Ukrainoje išmirė
trečdalis gyventojų, turbūt atsparūs
jaunojo Mišos kazokiški genai jį
išgelbėjo.

Visuomet pažangus moksle, mė-
go skaityti, to dėl daugiausia laiko
pra leisdavo su knygomis. Sėkmingai
baigęs pradinius mokslus, jis buvo
priimtas į prestižinį Maskvos univer-
sitetą, kur studijavo (sovie tų) teisę.
Vos sulaukęs 21 metų, buvo priimtas
į Komunistų partiją. Tapęs Komjau-
nimo nariu, įsitikinęs dialektinio
marksizmo tikslingumu, Gor  bačiov
po truputį kilo tos organizacijos
laipteliais.

1953 m. Stalin mirus, atėjo geres-
nio gyvenimo viltis, ir Gorbačiov ti -
kėjosi, baigęs mokslus, šiltos komisa -
ro vietos Maskvoje. Deja, jis buvo iš-
siųstas atgal į krašto gilumą, tė viškę
Stavropol, kurią juokdariai vadino
„šiltuoju Sibiru”, į ten caras tremda-
vo tokius rašytojus kaip Ler montov
ar Puškin. Čia jis perėjo į grynai
partinį darbą, 1970 m. tapdamas vie-
tinio Stavropol regiono KP vadovu.

1979 m. Gorbačiov tapo Polit -
biuro nariu, o dar po 6 metų – ir jo
pirmuoju sekretoriumi. Stipriai re -
miant Michail Suslov (tas pats, ku   -

riam lietuviai turi būti „dėkingi”
už pokario trėmimus), Gorbačiov
žvaigž  dė sparčiai kilo. Per trejus me -
tus, mirus net trims sovietų vado -
vams Leonid Brežnev, Jurij Andro -
pov ir Konstantin Černenko, Gorba -
čiov tapo visos TSRS vadu. Kaip
aukštas TSKP pareigūnas, jis galėjo
keliauti po užsienį, kur turėjo progos
susipažinti su Vakarų pasaulio de -
mokra tija ir ekonomika.

Gorbačiov paliko labai gerą įspū -
dį Anglijos premjerei Margaret That -
cher, su kuria jis susitiko 1984 m.
Thatcher tada pareiškė: „Su tuo vyru
galima dirbti.” Gorbačiov surado
bendrą kalbą ir su prez. Reagan, kas
pagaliau privedė abi valstybes prie
Šaltojo karo nutraukimo. Tuo Gor ba -
čiov pelnė 1990 metų Nobelio taikos
premiją. Vakarų pasaulyje Gorba čiov
pradėtas garbinti kaip „žmogus,
kuris pakeitė pasaulį”.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos vir-
šūnėse vyko nuožmi kova. Daug kas
buvo nepatenkinti Gorba čiov refor-
momis. Nerami buvo 1990 metų vasa-
ra, kai Boris Jelcin paskelbė Rusijos
įstatymus viršijant TSRS įstatymus,
kas praktiškai reiškė So vietų Sąjun-
gos žlugimą. Įvyko „pu čas”, ir 1991 m.
rugpjūčio 24 d. Gor bačiov paliko
TSKP sekretoriaus pos tą. Pagaliau
1991 m. gruodžio 25 d. jis pasitraukė
iš valdžios. Virš Krem liaus nusileido
sovietų ir iškilo nauja Rusijos vėlia-
va. Gorbačiov dar bandė kurti socia-
listų partiją, bet rusų tautoje nerado
pritarimo. Tuo jo politinė veikla ir
pasibaigė.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdy-
bų, IX PLB seimo,  LF, PLC bei ALIAS
narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje
bendradarbiauja jau ketvirtį šimto
metų. 2007 m. gavo  JAV LB Kultūros
tarybos spaudos darbuotojo premi-
ją.
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Ar prisimenate paskutinį 
komisarą Michail Gorbačiov?
ALEKSAS VITKUS

Pernai metais suėjo 75-eri metai
nuo JAV prez. Franklin Roose-
velt pa sirašyto Socialinio drau-

dimo įstatymo įsigaliojimo (,,Drau-
gas”, 2010 m. rugpjūčio 31 d.). Ran-
kose turiu tekstą pranešimo, kurį da-
vė Michael J. Ast rue, Socialinio drau-
dimo administ racijos (SDA) vadovas,
JAV Senato lė šų skirstymo komitete
š. m. kovo 9 d. Pranešime dėmesys
skiriamas JAV pre zidento siūlymui
dėl 2012 metų SDA biudžeto.

Pranešimo pradžioje primena-
ma, kad kas mėnesį SDA išmoka 60
mlrd. dolerių, skirtų 60 milijonų žmo-
nių. SDA krašte turi 1,500 skyrių/raš-
ti nių, kur išduodamos Socialinio
drau dimo kortelės, priimami prašy-
mai fi nansinei pensijos ar invalidu-
mo pa ramai gauti, registruojamos ša-
lies dar bininkų pajamos ir pašalpos. 

Noriu pateikti porą pavyzdžių iš
2010 metais sutelktos SDA statistikos.
Per metus priimta 4.7 mln. prašymų
pensi joms gauti, 3.2 mln. prašymų
inva lidumo pašalpai gauti. SDA raš-
tinėse apsilankė 45.4 mln. asmenų.
Susilauk ta 67 mln. telefoninių pasi-
teiravimų. Vis daugiau prašymų už-
pildoma in ter netu. Per metus peržiū-
rėta 738,000 bylų. Dalyvauta 12,000
federalinio teismo bylų apeliacijose.
Per metus ad vokatams  išmokėta 1.4
mlrd. dolerių. 

SDA vadovas teigė, kad SDA ge -
rai žinoma dėl savo ,,Sugebame!”
įvai z džio. Nors dažnai skiriamos lė -
šos buvo apkarpytos, SDA dėjo ir de -
da pastangas kelti darbo našumą ir
kokybę. Prieita prie taško, kur sunku
su derinti didėjantį darbo krūvį ir

ma žėjančias lėšas. Pasinaudodamas
proga, vadovas pasidžiaugė paskuti -
niųjų trejų metų padidėjusiu SDA na -
šumu. Nuo 2007 metų kilo invalidu-
mo bylų kokybiškumas ir tikslumas.
Per nai metais bylų sprendimo tik-
slumas pasiekė 98.1 nuošimtį – aukš-
čiausią per dešimt metų.

Be darbuotojų algų, daug lėšų
rei kalauja kitos SDA išlaidos. Pavyz -
džiui, reikia mokėti nuomą už 1,500
raš tines, už pašto išlaidas, kasmet
siunčiant 390 mln. pranešimų. Reikia
mokėti me dicinos ir darbo rinkos
specialistams už jų paslaugas įverti-
nant prašymus. Reikia mokėti sar-
gams, kad apsaugo tų darbuotojus ir
klientus nuo smurto darbovietėje. 

Savo kalboje SDA vadovas Senato
komitetui priminė, kad dabartinio
biudžeto sąmatos laikinas pratęsi-
mas turimą padėtį tik apsunkins. Jei
lėšos bus sumažintos, bylų peržiūrėji-
mo laikas pailgės. Pailgės laukimo
lai kas ir skambinant telefonu, ir ape-
liuojant sprendimus. Teks užšaldyti
naujų darbuotojų samdymą, sumažės
jų gretos. Nebus atidarytos naujai
numatytos raštinės. Biudžeto kri zės
atveju nebebus siunčiami metiniai
Socialinio draudimo pranešimai vi-

siems, vyresniems nei 25 metai asme-
nims. To kius pra nešimus teks siųsti
tik tiems,  kurie yra vyresni nei 60
metų. 

JAV prezidento 2012 metų biu-
džete prašoma 12.522 mlrd. dolerių. Ši
suma yra tik 143 mln. doleriais di -
desnė, negu prašyta 2011 metais. Ga -
vus prašomą sumą, 2012 metais ypač
didelis dėmesys būtų skiriamas
trims sritims: užsisenėjusių prašy-
mų per žiū ros laiko sutrumpinimui;
pagerintam aptarnavimui ir išlaidų
mažini mui. Pažadama administraci-
nes iš lai das išlaikyti 1.6 nuošimčių
santy kyje su išmokomomis lėšomis
klientams. Jei prašymas invalidumui
yra atmestas, žmogus gali prašyti,
kad jo byla būtų peržiūrėta teisėjo.
Tokių peržiūrų 2011 metais buvo
106,715 bylų, peržiūrų, laukiančių
bent 775 dienas! Planuojama, jog, pa -
samdžius 130 naujų teisėjų, 2012 me -
tais tas laukimo laikas sumažės.

Invalidumo pašalpas gaunantieji
kas keletą metų turi būti patikrina-
mi, ar jie tebėra invalidai. Ši sritis
bu vo šiek tiek apleista. 2012 metais
pla nuojama visapusiška 592,000 bylų
peržiūra. Tai padidėjęs skaičius, pa -
lyginti su 360,000 numatomų per žiū -

rų 2011 metais. Norima skirti di desnį
dėmesį nesąžiningumo ir suk čiavimo
atvejams.

SDA vadovas savo kalbą baigė
vildamasis, kad sunkiausi ekonomi -
nės suirutės laikai jau praeityje, nors
nedarbo lygis kuriam laikui išliks
didelis. Su juo didėja ir invalidumo
prašymų skaičius. Tad reikia tikėtis
ir tolesnio prašymų padidėjimo. Su
padidėjusiu prašymų srautu padidėja
ir nepaten kin tų prašymų skaičius, o
su tuo pa di dės ir apeliacijų skaičius.
Sakoma, kad JAV prezidento prašy-
mas 2011 m. 12.379 mlrd. dol. ir 2012
m. 12.522 mlrd. dol. sumoms bus iš-
klausytas ir priimtas.

Tai gana objektyvus SDA padė -
ties įvertinimas, prašant į pateiktą
biudžetą nesikėsinti. Panašūs prane-
šimai jau gauti ar laukiami iš visų
kitų federalinės valdžios finansuo-
jamų agen tūrų. Vienos iš didžiau-
siųjų, ša lia SDA, yra ,,Medicare”,
,,Medicaid” ir Krašto apsauga. Jos vi-
sos nori ne tik gauti iki šiol gautas
sumas, bet ir dar daugiau. Niekas tie-
siogiai ne skatina krašto įsiskolinimo
augimo, bet niekas ir nesisiūlo savo
turimus biudžetus sumažinti ir iš-
laidas ap kar pyti. Prispirti prie sie-
nos jie pirštais rodo į kitus, kaip ga-
limus lėšų sumažinimo šaltinius.
Tuo tarpu ne pažabotas JAV įsiskoli-
nimas didėja.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Socialinio draudimo 
pasiekimai ir viltys
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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,,Blynų balius” – Mardi Grass

New Orleans mieste Užgavėnių
ant radienį kasmet vykstan-
čio karna valo mintis ne tik

prigijo, bet, susipy nusi su lietuvių
papročiais bei muzika, įgijo tokį  už-
mojį,  kad  tapo didžiausi renginiu
Los Angeles lietuviams. 2011 m. va-
sario 26 dieną įvy kęs 49-asis ,,Blynų
balius” pritraukė apie 300 žmonių. 

Jau pusę am žiaus vykstanti kas-
metine vakaronė, šį met sužibėjo vi-
somis vaivorykštės spal vomis. Los
Angeles Šv. Kazimiero pa ra pijos salė
buvo pripildyta ryškių vaizdų, neįti-
kėtinos vaizduotės ir spal  vų kostiu-
mų, prisotinta lietuviš ko maisto kva-
pų, gausi vaikų ir vy res  niųjų šurmu-
lio. Vieną populiariau sių lietuviškų
renginių Los An geles surengė Dan-
guolė Varnienė, kas met pateikianti
vieną už kitą įdo mesnę Užgavėnių
šventę. Prieš porą metų į tradicinę
persirengėlių šventę ji pakvietė sve-
čius pasipuošti originaliais galvos
apdangalais, pernai – kuo įspūdin-
gesniais batais, o šįmet energingoji
šokių ansamblio ,,LB Spin du lys”
vadovė kartu su talkininkais – jau-
naisiais šokėjais ir jų tėveliais, pa -
kvietė lietuvius į jau ne pirmą kartą
rengiamą Mardi Gras karnavalą.

Vakaras prasidėjo ,,LB Spindulio”
ansamblio nuotraukomis iš kelionės
į Australiją. Susirinkusiems buvo ro -
domi vaizdai iš išvykos – praėjusių
metų gruodį Los An geles šokėjai
dalyvavo Australijos lie tuvių dienų
šokių šventėje. Dar tolimos kelionės

įs pūdžiams neišblėsus, sceną puošė
di džiulė, iš Australijos parsivežta
žaislinė kengūra ir dvi palmės, pa-
darytos iš žybsinčių lempučių. 

Los Angeles lie tuvių šeštadie-
ninės mokyklos šo kių ir dainavimo
mokytoja D. Varnie nė džiaugėsi, kad,
besirengiant šių metų ,,Blynų ba-
liui”, ji jautėsi lyg savo ,,kūrybinia-
me rojuje”, nes teko iš traukti ir su-

derinti visus įmantriausius kostiu-
mus – kepures, kau kes, papuošalus ir
kitą karnavalo at ributiką. Net jos
dukra Darija įsijun gė į kūrybinį pro-
cesą ir padėjo ma mai, pasiūdama
nuostabius kostiumus spinduliu-
kėms. Tai naujausia mer gyčių gru-
pelė, pavadinta ,,Saulės dukrytės”
(7–10 metų), kurios sušoko Ja maikos
šventinį šokį. D. Varnienė šį šokį su-
kūrė dar savo mokytojavimo karje-

JOLANTA BAČIULYTĖ

,,Lašininio” komanda.

A. Jarašūnas ir T. Udrienė pristato naują  karalių ir karalienę.

,,Kanapinio” komanda.

ros pradžioje amerikiečių mo kyklų
vaikų pasirodymui. Šiek tiek patobu-
lintą šokį su entuziazmu šoko net
dvidešimt spinduliukių. Vė liau sce-
noje su šokiu ,,Labs ryts, vo ve rė” pa-
sirodė ,,Mažylių mišrainė” – vaikai
nuo trejų iki penkerių metukų su
pačiais įmantriausiais kostiumais:
kopūstas, agurkas, pupytės, žirniu-
kai ir bulvytės, prisijungė mo kinu-

kai Ridikėlis su Petruška su iš tisa
daržovių ir vaisių komanda. Vai kai
ne tik šoko, bet ir vaidino, dai navo
Kęstučio Daugirdo (kompozitoriaus
iš Čikagos) sukurtą dainą ,,Skanu”.
Visas šis vaikų pulkas ats tovavo
,,Kanapinio” komandai. 

Įsismarkavus karnavalo šurmu -
liui, į sceną išėjo lietuviško maisto
ak toriai. Vyresnieji paaugliai atliko
,,Lašininio” komandos vaidmenis –

scenoje pasirodė Blynas, Kugelis,
Kol dūnas, Vėdaras ir net Cepelinas!
Abi komandos traukė virvę, ir kovoje
tarp daržovių ir riebaus lietuviško
maisto ant scenos su trenksmu par -
krito ,,Lašininio” atstovai. Pergalę
iš kovoję džiūgavo ,,Kanapiniai”, ku -
rie tuoj pat išrinko vakaro karalių ir
kara lienę – Daivą Petrulytę ir Dante
Scola. Nugalėtojus paskelbė į sceną
išėję pirmųjų rinkimų, įvykusių 1995
metais, laureatai Auris Jarašūnas ir
Ti na Petrušytė-Udrienė, kuriuos žiū -
rovai pasitiko audringais plojimais.

,,Blynų baliuje” pasirodė apie 80
lituanistinės šeštadieninės mokyklos
vaikų. Salėje įspūdingai atrodė juok-
dariai – su skrybėlėmis ir kaukėmis,
paskleidę didžiulę medžiagos skrais -
tę, lyg parašiutą, po kuria, žinoma,
šėlo vaikai. Žiūrovai mėgavosi tradi-
ciniais Užgavėnių valgiais ir gau siai
dalyvavo ilgametės ,,Blynų ba liaus”
pagalbininkės Kristinos Du dor su-
rengtoje loterijoje, kuri sumušė visus
ankstesnių loterijų pasiekimus ir
dosniu piniginiu prizu apdo vanojo
laimėtoją. D. Varnienė džiūgavo, kad
šių metų ,,Blynų baliaus” programa
itin pasisekė. Kitais metais laukia 50-
asis ,,Blynų baliaus” jubi lie jus, ku-
riame D. Varnienė, be abejo, pa teiks
ypatingų netikėtumų.

Jolanta Bačiulytė – Anglų kalbos
specialistė, aštuntus metus gyvenanti
California valstijoje, aktyvi Los An-
geles lietuvių bendruomenės narė, Šv.
Kazimiero Los Angeles lituanistinės
mokyklos mokytoja. 

D. Varnienė su šokėjais.                                                                         KKęęssttoo  KKaazzllaauusskkoo  nuotr.

Mažieji šokėjai.
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Čikagos lietuvių tautinis an-
samblis „Grandis” šiemet pa-
vasarį žada kviesti į neeilinį

koncertą. Kad būtų smagiau ir įdo-
miau, dalyvaus visos ki tos Čikagoje
gyvuojančios šokių grupės bei an-
sambliai iš Cleveland ir Toronto
miestų. Taigi koncertas žada būti
panašus į mažą šokių šventę. Ta
proga ėmiau svarstyti – negi lietuvių
liaudies šokiai tokie populiarūs (bent
jau išeivijoje), kad neužtenka papras -
tų vieno ansamblio koncertų, neuž -
tenka kas ketveri metai rengiamų šo -
kių švenčių? Kaip išmatuoti tą popu-
liarumą? O gal – kuo daugiau šoki,
tuo smagiau? Kokius žmones šokių
grupės sutraukia – jaunus, senus,
ma žus, darbuose paskendusius, ar
kaip tik – neturinčius kur „padėti”
laisvo lai ko? 

Kodėl ,,Grandis”? 
Todėl, kad jungia

„Grandis” – vienas iš didžiausių
(gal net ir pats didžiausias šokėjų
skai čiumi) šokių ansamblis Čikago-
je. Be to, pats seniausias. Dabartinė

an samblio vadovė Violeta Smieliaus -
kaitė-Fabianovich „Grandyje” pati
šoko jau nuo 1964 metų, kai jos mama
Irena Smieliauskienė, anksčiau šo -
kių mokiusi Vokietijoje, DP stovyklo-
je, vėliau Čikagos šeštadieninėje mo -
kykloje bei skautų ratelyje, atkūrė
an samblį. Atkūrė, nes „Grandis” eg -
zistavo jau ir anksčiau. Tai buvo
skau tų organizacijos lietuvių tauti -
nių šokių grupė, dalyvavusi jau pa -
čioje pirmojoje Šiaurės Amerikos lie -
tuvių šokių šventėje, surengtoje Či -
kagoje dar 1957 metais. Kodėl „Gran -
dis”? Todėl, kad grandis jungia. Kaip
sakydavo I. Smieliauskienė, „Gran -
dis” sujungė ir jaunųjų šokėjų širdis. 

Susitariau su vadove pasikalbėti
apie „Grandį” – apie šokius, apie šo -
kėjus, apie koncertus... Susitikimo
datą sunku buvo „suderinti”. Repeti -
cijos metu – neįmanoma, nes vadovė
nori kiekvienoje repeticijoje daly-
vauti ir mokyti, nepaisant to, kad
„Gran dyje” moko ir baletmeisteris,
ir kiek vieno atskiro ratelio mokyto-
jai. Suta rėme pasišnekėti ne repetici-
jos metu. Mūsų amžiaus bruožas –
laisvo laiko trūkumas. Visų dienų vi-
sos sekundės suskaičiuotos ir pada-
lintos – darbas, na mai, vaikai... Galų
gale radome lais vo laiko pasišnekėti
vieną dieną prieš Violetai gulantis į
ligoninę, kur jai turėjo būti atlieka-
ma didelė ope ra cija. Tai štai kada
žmogui atsiranda valandėlė laisvo
laiko – vakare po darbo, kai kitą rytą
jau gulės ant ope racinės stalo! Ėjau į
susitikimą ir galvojau, iš kur toks be-
galinis entuziazmas ir meilė savo ko-
lektyvui, kad užuot pailsėjus ir su-
stiprėjus prieš ope raciją, nuspren-
džia duoti interviu laikraščiui?
Tačiau tikriausiai tik to kie pasišven-
tėliai entuziastai, per daug negalvo-
jantys apie savo svei ka tą, ir išlaiko
bei išaugina tokius ko lek tyvus kaip
„Grandis”. 

Pagrindinė paskata –
pačių šokėjų noras

Taigi, kaip viskas buvo „Gran -
dyje” nuo pat pradžių? O buvo taip:
merginos norėjo šokti. Būtent nuo to
viskas ir prasidėjo. Kalbuosi su Vio -
leta ir suprantu, kad pagrindinis
„stū moklis” buvo pačių šokėjų noras.
Niekas nevertė, neįkalbinėjo, jokių
„ekstra kreditų” ir „taškų” nežadėjo
ir nedavė. Tiesiog šokti buvo smagu.
Nors aš pati JAV tuo metu negyve-
nau, galvoje iškyla stereotipiniai sep -
tintojo dešimtmečio vaizdai: ,,The
Beatles” karštinė, Woodstock muzi -
kos festivalis, „gėlių vaikai” – hipiai
ir pan. O štai lietuviai sau tautinius
„suktinius” suka, „kalvelius” kala, ir
ką tu jiems!  Šoka savo „Kepu rines”,
„Mikitas” ir „Oželius”, nes be galo

KARILĖ VAITKUTĖ

,,Grandis” tebejungia jaunųjų šokėjų širdis
Čikagos�lietuvių�tautinis�ansamblis�,,Grandis”�kviečia�į�metinį�koncertą

smagu ir be „rokenrolo”. Violeta pri -
simena, kad tuometinio lietuvių jau-
nimo gyvenimo būdas ir buvo toks –
lietuviška šeštadieninė mokykla, lie -
tuviškos organizacijos – skautai,
ateitininkai, ir, žinoma, lietuviški
šokiai. Televizoriaus tuomet jauni-
mas per daug nežiūrėjo, asmeninių
telefonų ne  turėjo. Šokiai buvo tiesiog
bendravimo priemonė. Vaikinai, tie-
sa, gal ir ne taip noriai liaudies šo-
kius trypė, bet merginos, matyt, tu-
rėjo bū dų, kaip juos prisikalbinti
repeticijas lankyti ir, jei berniukai
šokio žings nio tobulai įvaldyti neiš-
mokdavo, mergaitės ir „patampyti”
koncerto me tu juos mokėdavo. 

Šoko visur, kur tik kvietė

1964 metais įvyko tarptautinė pa -
saulinė paroda New York mieste, į
kurią buvo pakviesti šokti lietuviškų
šokių rateliai. Pajutus, koks džiaugs-
mas yra šokti įvairiuose išvykose, su -
stabdyti šokėjų jau nebuvo įmanoma.
„Grandis” šoko visur, kur tik buvo
pakviesta: koncertuose Navy Pier
Čikagoje, kur vykdavo įvairių etni -
nių grupių šokių kolektyvų pasirody-
mai, svečiuose pas švedus, lenkus,
įvai riuose lietuvių telkiniuose Vasa -
rio 16-osios ir kitų švenčių progomis.
Kuo toliau išvykdavo, tuo smagiau
būdavo. Be to, kaip Violeta sako, kiti
lai kai buvo. Galėdavai susėsti, pavyz -
džiui, į automobilį, kuriame nebuvo
nei sėdynių, nei saugos diržų, ir va-
žiuoti. Kur šiais laikais taip nuva-
žiuo si? Niekur. Ir šokėjai repeticijose
kitaip į „barimą” reaguodavo. Vado-
vė prisimena, kaip jos mama griežtai
ber niukus „auklėdavo”: į kuprą, jei
neišsitiesęs. Ir niekam nesiskųsdavo
vaikai – nei tėvams, nei mokytojams.
Tiesiog nemanydavo skriaudžiami

esą. Nors iš tiesų to pareigos jausmo
tais laikais, anot Violetos, tikrai dau-
giau šokėjai turėjo. Štai, pavyzdžiui,
kas šiais laikais sekmadienį iš To -
ronto po vakarykščio „baliaus” į re -
peticiją Čikagoje skubėtų sugrįžti?
Ka žin, ar tokių atsirastų. O anais lai -
kais, jei vyrukai, kaip Violeta vadi-
na, į Torontą savaitgaliui nuvažiuo-
davo, ji galėjo sekmadienį iš anks-
taus ryto paskambinus „priminti”,
kad re peticijos praleisti negalima. Ir
važiuo davo, ir sugrįždavo į repetici-
jas tie vyrukai. 

,,Auksiniai” grandiečių šokiai

Na, o kokius šokius anuomet šo -
ko ir kokius šiandien šoka „Gran -
dis”? Violeta sako, kad, pasirodo, nė
nežinodami, visus tuos, kurie šiais
laikais Lietuvoje į „aukso fondą” su -
rašyti, šokdavo. Su laiku kaskart vis
daugiau ir daugiau jų išmokdavo.
Kiekviena šokių šventė naujų šokių
„atnešdavo”. I.  Smieliauskienė išmo -
kė grandiečius tų „auksinių” šokių
to dėl, kad pati juos mokėjo. Dar Lie -
tuvoje išmokusi buvo iš Juzės Au -
gustaitytės-Vaičiūnienės. Užrašų, są -
siuvinių ir knygų jai nereikėjo. 

Nukelta į 14 psl.

,,Grandis” seniau.

Violeta Fabianovich ir Rima Birutienė.

Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich ir
Irena Smieliauskienė.

,,Grandis” dabar.
Violeta Smieliauskaitė su seneliu Wehnen
DP stovykloje 1950 m.
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,,Nerijos” tunto 40-mečiui
suruoštas meno vakaras

2011 m. šeštadienį, kovo 5d.,  įvy -
ko ,,Nerijos” tunto suruoštos meno
parodos ,,JūrArte Deux” atidarymas.
Pirmoji tokia paroda įvyko prieš pen -
kerius metus. Atidaryme dalyvavo
gražus būrys dalyvių. Žmonės turėjo
progos apžiūrėti meno darbus, pasi-
klausyti nuostabių jaunų muzikantų,
skaniai užkąsti ir net užsirašyti
tyliosioms varžytinėms. Svarbiausia,
kad svečiai turėjo progos paben-
drauti ir smagiai praleido vakarą.
Jaunieji mu zikantai, pralinksminę
visus, bu vo: Nora, Lilė ir Marisa
Sadauskai tės, Olivija Lapp, Dauman-
tė Kavec kai tė ir Austėja Ziemba,
Ginta ir Lo reta Sutkutės ir Regina
Rama naus kaitė. 

,,JūrArte Deux” yra jūrų skautų
šeimynos meno pristatymas. Jūrų
skautų šeimoje yra daug kūrybingų
asmenų – nuo dailės studentų iki pro-
fesionalų. Talentai ir kūrybingumas
skleidžiasi įvairiais meno stiliais.
,,JūrArte Deux” paroda, kurioje da-
lyvauja 36 menininkai, veiks iki kovo
pabaigos savaitgaliais nuo 11 v. r. iki
2 v. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
sau lio lietuvių centre, Lemont. Ap si -
lankykite ir pasidžiaukite meno dar -
bais! 

Menas gyvuoja jūrų skautų sielo-
je, žinodami, kad reikia auklėti ir pa -
remti kūrybiškumą, pakvietėme jau -
nesnius jūrų skautus-(es) į meno kon -
kursą. Į konkursą atsiliepė 45 sesės ir
broliai. Lietuvių fonde yra įkurtas
a. a. prel. Jono Prunskio fondelis,

paskirtas Lie tuvių skautų sąjungos
jaunimui, iš kurio lėšos skiriamos
jaunimo premi joms. Svečiai meni-
ninkai iš Nor thern Illinois Univer-
sity apžiūrėjo jau nesniųjų įteiktus
darbus ir iš rin ko laimėtojus. Jauni-
mui buvo įteik tos piniginės premijos,
o jų meno dar bai parodyti parodoje.
Šaunuoliai jau nieji menininkai:

Darželis – 2 sk: 1. Talija Tiškutė;
2. Anna Spellacy; 3. Aras Daulys;

3 – 4 sk.: 1. ,,Vilkų” draugovė; 2.
Ieva Skeberdytė; 3. Ariana Chiapetta;

5 – 7 sk.: 1. Maya Chiapetta; 2.
Vin cas Hoffman; 3. Tomas Savickas;

8 – 11 sk.: 1. Loreta Sutkutė; 2.
Vai da Narytė; 3. Lija Hoffman ir Eglė
Keturakytė.

Trumpą programą vedė dabar-
tinė ,,Nerijos” tunto tuntininkė j.s.
Lau ra Lapinskienė. Ji pristatė visus
dailininkus, įteikė jiems po rožę ir
pa dėkojo už jų dalyvavimą. Taip pat
buvo pristatyti ir apdovanoti vaikų
konkurso laimėtojai. Iš trylikos ,,Ne -
rijos” tuntininkių šiame vakare daly-
vavo septynios. Dvi atsiuntė pasvei -
ki nimus, įskaitant tarp jų ir tun-
tininkė sesė Aldona Jovarauskienė.
Visi sve čiai iškilmingai sudainavo
,,Ilgiausių metų”, o dalyvaujančios
,,Nerijos” tun to tuntininkės užpūtė
žvakes. 

Parodos tikslas buvo įvairiopas.
Pagyrėme gabius menininkus, at -
šven tėme  ,,Nerijos” tunto 40-metį ir
už sidirbome lėšų paremti ,,Nerijos”
tunto Rako pastovyklės prausyklos
re montą. Ačiū visiems už dalyvavi -
mą, aukas ir bendravimą!

j.v.s. fil. TAIYDA CHIAPETTA

KAZIUKO MUGĖ

Worcester ,,Neringos” ir ,,Nevėžio” tuntas 
maloniai kviečia visus dalyvauti mugėje, 

kuri įvyks 2011 m. balandžio 17 d.
Maironio parke, 52 SO. Quinsigamond Avenue, Shrewsbury, MA

Atidarymas: 12 val. p. p.       Pietūs: 12:30 val. p. p.

Mugėje bus galima nusipirkti įvairių lietuviškų rankdarbių, tortų,
pyragų, seselių keptos juodos duonos.

Prašome mamyčių ir geradarių iškepti pyragų. 
Taip pat prašome loterijai paaukoti laimikių.

Rengėjai

,,Nerijos”�tunto�padėka

Vydūno fondo kalėdinių atvirukų konkursas

Aukojo:
Arlauskai, Robertas ir Milda; Ba -

bickienė, Aušra; Bakaičiai, Algis ir
Jū ra; Barškėtis, Ofelija;

Bartkai, a.a. Egenijus ir Danguo -
lė; Bartkai, Antanas ir Dalia; Biskiai,
Ed ir Jadvyga; 

Chiapetta, Ričardas ir Taiyda;
Custardo, Tom ir Dalia; Dainauskas,
Jo nas; Daukai, Feliksas ir Rūta;

Dauparas, Joseph; Dičius, Re -
nius; Dičius, Ramunė; Draugeliai,
Arū nas ir Irena; 

Eivaitė, Aleksandra; Fabijonas,
Romas; Gražiai, Jokūbas ir Gražina;
Griškeliai, Rimas ir Regina; 

Gulbinai, Rimas ir Audronė;
Hirt, Irena; Ilginytė, Danguolė; Kal -
vaitis, Joseph; Karaitis, Aušrinė; Ka -
raliūnienė, Elena; Kazlas, Raimun -
das; Kerelienė, Irena; Korzonai, Rai -
mundas ir Joana; Krauchūnienė, Ma -
rija; Krutulienė, Joana; Kučienė,
Regina; Lapp, Greg ir Žiba; Laucienė,
Ilona; Lauciūtė, Laura; Levanienė,
Ja nina; Lietuvninkai, Vytenis ir El -
zytė; Mačiulienė, Gina; Mackevi čie -
nė, Nijolė; Majauskai, Paulius ir Dai-

va; Marchertai, Antanas ir Vilija;
Marchertai, Algirdas ir Raminta;
Ma toniai, Kazimieras ir Gilanda;
Mei lienė, Irena; Miknaitienė, Jani-
na; Mi kučauskai, Alfredas ir Alicija;
Nai nys, Bronius; Namikai, Alė ir Vy-
tas; Na riai, Marius ir Dalia; Narienė,
Gint ra; Navickas, Danutė; Noreikai,
Juozas ir Diana; Osborne, Nancy;
Pauliai, Dr. Algis ir Vija; Paužuoliai,
Antanas ir Emilija; Penčylai, Ri man -
tas ir Rita; Pociai, Tomas ir Audrė;
Pra naičiai, Rinaldas ir Daiva; Puo -
džiūnai, Romas ir Danutė; Račiū nie -
nė, Vida; Razma, Dr. Edis; Reklaitis,
Elena; Remeikiai, Dr. Tomas ir Dr. Ni -
jolė; Rimavičienė, Irena; Ringai, Dr.
Julius ir Lydia; Rudaičiai, Teodoras
ir Ritonė; Rudaitis, Kazimieras; Sa -
ka laitė, Aušrelė; ,,Sietuvos” draugo-
vė; Šle niai, Liudas ir Dalia; Šmulkš-
tienė, Aldona; 

Stankaičiai, Liudas ir Julija;
Stan  kaičiai, Liudas ir Dalia; Šums -
kienė, Nemira; Tamulynas, Birutė;
Taoras, Gintautas; Vailaitis-Rose, Ra -
sa; Varanka, Dalia; Vitkai, Aleksas ir
Dana; Žukauskienė, Irena.

Nuo pat Vydūno fondo (VF) įkūrimo 1952 metais fondo pagrindinis aukų
rinkimo vajus yra kalėdinių at virukų siuntimas mūsų rėmėjams. Kiekvie-
nais metais VF valdyba kvie čia lietuvius menininkus ir fotografus pateikti
savo atvirukų projektus, iš kurių atrenka tinkamiausius metų vajui.

Norėdama paįvairinti atvirukų projektus ir paskatinti didesnį susi do -
mėjimą, VF valdyba skelbia 2011 me tų kalėdinių atvirukų meno/fo to meno
konkursą. Raginame visus me  ni ninkus ir fotografus, jaunus bei prityrusius,
dalyvauti su savo kūriniais.

Konkurso gairės ir smulkesnė informacija

Dvi konkurso grupės: Fotomenas – žiemos gamtos, gy vūnijos, religinės
ar tautinės temos nuotraukos, meniškai sukurtos ir tinkamos kalėdinių
atvirukų virše liams. Meno kūriniai – tapybos, grafi kos, kompiuteriu sukur-
tas menas pa našiomis temomis kaip ir fotomenas.

Premijos: Keturios pirmosios vietos po 100 dol. ir keturios antrosios
vietos po 50 dol. Menininko ar fotografo vardas pavardė bus įrašyti atviruke.

Atsiųstų projektų įvertinimas/atrinkimas: 50 proc. taškų – valdybos
narių balsavimas; 50 proc. taškų – rėmėjų ir VF tink lalapio lankytojų balsa-
vimas.

Pageidaujamos temos: Kalėdos; Žiemos gamta ar gyvūnija; Religija;
Tautodailė. 2008–2010 metų ir kiti fVF atvi rukų pavyzdžiai yra fondo tin-
klalapyje – www.vydunofondas.net

Projektų pristatymas įvertini mui
Visi projektai turi būti atsiųsti VF iki 2011 gegužės mėn. 1 d. Kiek vienas

dalyvis užpildo, pasirašo ir kartu su savo kūryba pasiunčia ,,Vy dūno fondo
kalėdinių atvirukų konkurso dalyvio registracijos an ke tą”, kurią rasite
Vydūno fondo tinklalapyje adresu: www.vydunofondas.net. Joje dalyvis turi
užrašyti savo vardą, pavardę su pieštuku meno kūrinio antroje pusėje (jei
siunčiamas paštu). Projektus siųsti: Vydūno fondui – 14911 E. 127th  St., Lemont,
Illinois 60439 arba el. paštu vyduno.fondas@sbcglobal.net (kaip ,,attachment”).

Papildoma informacija
Daugiau anksčiau leistų atviru kų pavyzdžių galite rasti VF tinkla lapyje

www.vydunofondas.net. Atvirukų dydis – 4½” x 6½”.  Meno ir fotomeno
kūriniai gali būti bet kurio dydžio, tik ne mažesni už atvirukų dydį. Svarbu,
kad sumažintas projekto vaizdas tilptų nustatyto atviruko dydžio formate.
Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti kiek nori projektų, bet tik vienas da lyvio pro-
jektas bus premijuotas. Atsiųsti projektai nebus grąžinami, taps VF nuosa-
vybe. Laimėtojus paskelbsime spaudoje; premijos bus pasiųstos konkurso an-
ketoje nurodytu adresu.

Jei turite klausimų, kreipkitės į VF valdybą ar į pavienius valdybos na-
rius. Vydūno Fondas (14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439); vyduno.fondas
@sbcglobal.net; tel. (630) 243-0865; internete: www.vydunofondas.net 

Kviečiame visus dalyvauti, linki me daug kūrybingumo ir sėkmės!
Vydūno fondo valdyba

Nuotraukoje matosi šventinės žva kės: viena už kiekvieną dešimtme tį. Iš kairės j.v.s. Vija
Paulienė, j.s. Da nutė Navickas, j.v.s. fil. Rūta Kir ku vienė, j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta, da  -
bartinė tuntininkė j.s. Laura La pinskienė, j.s. Aldona Weir ir j.v.s. Vi ly tė Lendraitienė.

,,Nerijos”�tuntas�dėkoja�visiems,�prisidėjusiems�prie�prausyklos�va�jaus.�Ačiū,
ačiū,�ačiū!�

Norint�paaukoti,� čekį�galima�siųs��ti� LSA�vardu�arba�Lithuanian�Scouts�Assn.
vardu�adresu:�1046�Forest�Woods�Drive,�Willow�Springs,�IL�60480

Aukoti�galima�ir�el.�būdu�(PAYPAL)�www.nerija.org
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Nuo kovo 20 dienos Bernardinų bažnyčioje, Vilniuje, ant koridoriaus sienų, šalia Mykolo koplyčios, galima iš vysti dvidešimt margaspalvių pa veik slų.
Vienas parodos organizatorių – Bernardinų socialinio centro darbuotojas Titas Ancevičius – papa sakojo, kad paveikslus piešė vaikai, daugiausia

socialiniame centre besilankantys, taip pat vadinamieji „pranciškučiai”. Buvo atsiųsta pie šinių ir iš parapijos.
Paveikslų gauta gerokai daugiau nei iškabinta, bet parodos plotą kol kas tenka riboti dėl gausių vykstančių bažnyčios atnaujinimo dar bų. Už galimybę

įrėminti 20 piešinių parodos rengėjai itin dėkingi parėmusiems parapijiečiams.
Parodą, kartu su vienuolyno kieme išdėliotais, kabinimui paruoštais 70 inkilų, pašventino brolis Andrius, OFM, linkėdamas kuo daugiau pavasariškos

nuotaikos. Kas gali geriau pavasariškai nuteikti nei vaikų paveikslai, skirti šiam metų laikui? Jei tektų būti netoli Bernardinų bažnyčios – būtinai užsukite
aplankyti parodos! Tiems, kurie turi mažiau tokių galimybių, siūlome keletą nuotraukų iš parodos. 

Bernardinai.lt

Vienos karalystės valdovas buvo
labai godus, bet gal ir gerąja prasme.
Jis netroško įsigyti turtų, užgrobti
že mių ar padidinti savo įtaką pa -
saulyje. Jis troško žinių. Neduok Die -
ve, kas nors žinos daugiau už kil -
mingąjį valdovą – jo didenybę! Jis no -
rėjo atskleisti tai, kas dar neats kleis -
ta; surasti tai, kas dar neatrasta...
Norėjo būti protingiausias pasaulyje.
Matyt, tas slaptas troškimas buvo
užpuolęs jį dar vaikystėje.

Taigi, vieną dieną jis pasikvietė į
savo prašmatnias sales du praeivius
ir, pasitelkęs į pagalbą savąjį neže -
miš ką protą, nustatė, katras iš jų yra
laimingesnis. Tą laimingąjį žmogų
pa vadino Džiaugsmu, o kitą – Liū -
desiu.

Jūs tikriausiai laužote galvas,
ko dėl staiga atsiradote čia, – šypso jo -
si į ūsą valdovas (nes vėl išmanė šį tą
daugiau). – Atsakymas visai papras -
tas. Matote, aš rengiu šiokį tokį ty -
rimą. Mano ponai, jūs turėsite per
šią dieną paaštrinti savo žvilgsnius ir
pastebėti daug visokių nutikimų.
Džiaugsme, tu rinksi gerus, o tu, Liū -
desy, liūdnus. Abiejų lauksiu šitoje
rūmų menėje jau aštuntą valandą va -
karo.

Ponai tyliai išslinko iš rūmų ir,
pa linkėję vienas kitam sėkmės, pra -
dėjo radybas.

Džiaugsmas aptiko daug gero
mies telyje: senutė palesino balan -
džius, vaikinukas panešė senyvos
moters krepšius, pardavėja nusišyp -
sojo, vaikai užleido vietą senukui,
stu dentė nunešė rastą skėtį pame -
tusiajam ir gausybę panašių įvykių.

Tačiau Liūdesys aptiko gerokai
daugiau liūdnų dalykų. Tokių liūd -
nų, jog net pasakoti noras dingsta.

Karaliui tai labai nepatiko:
– Kodėl Džiaugsmas rado tiek ne -

daug dalykų, kai tuo metu Liūdesys
taip šauniai pasidarbavo?! Nejau
Džiaugsmas nepakankamai laimin -

gas?! O gal tingi?! Nukirsti jam gal -
vą!!!

Kitą dieną buvo surengta nežymi
eg zekucija, be jokių iškilmių.
Džiaug s mas lėtu žingsniu žingsniavo
pasitikti mirties, tačiau jis neliūdėjo.
Jis buvo laimingas!

– Kaip šviečia saulė! Kaip žydi
gėlės! – sušuko į dangų iš visų jėgų.

– Juk jam tuoj nukirs galvą, – su -
si raukęs stebėjosi Liūdesys.

Budelis tikrai neketino pasi -
gailėti vargšo vaikinuko. Jis buvo
kie tos širdies žmogus – toks ir turi
būti tikras budelis. Aštriai pagaląs -
tas kirvis tik sušvytavo ore ir atskyrė
Džiaugsmo galvą nuo pečių. Vaiki -
nuko veide dar gal minutę švytėjo
šyp sena. Vėliau, kai ši užgeso, pavir -
tusi tik nieko nebylojančiu brūkš -
neliu veide, iš jo nugaros pradėjo
aug ti ir skleisti žiedus gražiausios
gėlės. Per minią nuvilnijo švelni
banga, nuramindama kiekvieno šir -
dį.

Tai buvo laimingiausia diena
pasaulyje.

Ona Jarmalavičiūtė
Vilniaus Nacio nalinės

Mikalojaus Konstan tino Čiur lionio
menų mokyklos 7 kl. mokinė 

„Kokia kalba, tokia ir galva”, –
sako lietuvių liaudies patarlė. Vals -
tybinė kalbos inspekcija jau penktus
metus skatina taisyklingai ne tik
kalbėti, bet ir kurti knygas. Išrinkti
du 2010 metais taisyklinga kalba
parašyti kūriniai. Abu juos išleido
leidykla „Nieko rimto”. Taisyklingai
prabilo Urtės Uliūnės knygelės vai -
kams „Kitokia svirplelio diena” ir
Gendručio Morkūno knygos paaug -
liams „Velniškai karštos atostogos”
herojai. 

Šių autorių kūryba taip pat yra
įvertinta ir Tarptautinės vaikų ir
jaunimo literatūros asociacijos
(IBBY). U. Uliūnės „Miegančios boru -
žės” pripažintos Reikšmin giau siu
2007 m. bandymu, o G. Morkūno „Grį -
žimo istorija” ir „Blusyno pasa ko -
jimai” – Geriausiomis 2007 ir 2008 me tų
knygomis vaikams ir paaug liams.

Valstybinės kalbos inspekcijos
rinkimai vyksta kartu su Metų kny -
gos rinkimais, kuriuos nuo 2005 m.
rengia Lietuvos nacionalinis radijas
ir televizija, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, Nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo
2010-ųjų prie jų prisijungė Skaitymo
ir kultūrinio raštingumo asociacija.
Renginyje, įtrauktame į skaitymo
skatinimo programą, žinovų komisi -
ja kasmet išrenka penkiolika knygų,
kurios dalyvauja Metų knygos rinki -
muose. Jas vertina ir Valstybinė kal -
bos inspekcija.

Vertinant kalbos taisyklingumą
laikomasi griežtų taisyklių. „Neturi
būti klaidų iš Didžiojo lietuvių kal -
bos klaidų sąrašo – tai pirmasis rei -
kalavimas, kurį turi atitikti kūriniai.
Tik tuomet, kai jų nėra, knygos verti -
namos toliau: skaičiuojamos rašybos
ir skyrybos klaidos, lyginamos teksto
apimtys ir kalbos grožis”, – pasakoja
inspektorė Asta Barzdenienė.

Įdomu tai, kad iš suaugusiųjų ka-
tegorijos dar nė viena knyga nėra pel-
niusi apdovanojimo už taisyklin giau-
sią kalbą, paauglių literatūroje daž-
nai suklumpama dėl jaunatviško slen-
go ir žargono. Pasak vyres nio sios
inspektorės A. Barzdenienės, su vai-
kiškomis knygelėmis būna sun kiau-
sia, nes jose yra mažiausia klai dų.
Dažnai net nedidelės klaidos tampa
svarbiomis renkant nugalėto jus. 

Renata Rimkutė
Bernardinai.lt

Trumpa, bet laiminga 
mirties istorija

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje – pavasariška vaikų piešinių paroda

Jaunoji rašytoja Ona Jarmalavičiūtė

Dėmesio! Dėmesio! Balzeko�lietuvių�kultūros�muzie��jus��70�metų�nuo�pir-
mųjų�trėmimų�į�Sibirą�pa�minėti�2011�m.�birželio-rug��pjūčio�mėn.�organizuoja
vaikų� pie��šinių� pa�rodą� ,,Nepalaužta dvasia” (,,Hope and Spirit”).� Jo�je� gali
dalyvauti�visi�lietuvių�kil�mės�JAV�gyvenantys�1–10�klasių�mo�ki�niai.�

Parodos�dalyviai�turi�užsiregistruoti.�Registracijos�anketą�ir�daugiau�infor-
macijos�rasite�tinklalapyje�info@balzekasmuseum.org

Dar�bus� adresuoti:� Vaikų� pie�šinių� paroda� ,,Hope� and� Spirit”� ir� siųs��ti:
Balzekas�Museum�of�Lithuanian�Culture,�6500�S.�Pulaski�Rd.,�Chi�cago,�IL�60629.
Darbų�laukiama�iki balandžio 15 d.

Išrinktos�taisyklingiausios�2010�metų
lietuviškos�knygos
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių centre (PLC),
Le mont, kasmet rengiamos
madų parodos. Renginio metu

surinktos lėšos yra skiriamos šiam
lietuvybės centrui remti. Paprastai
šis renginys vykdavo rudenį, o šį
kartą rengėjai nutarė rudens nelauk-
ti ir žiūrovus į  madas pasižvalgyti
kviečia pavasarį. Kodėl taip nutarta
mums paaiškino viena šios parodos
rengėjų Daiva Bačkus: ,,Šie metai
PLC buvo ypač sunkūs finansiškai.
Nesinorėjo laukti ru dens, kol galė-
sime nors truputį paremti Centrą.
Nusprendėme suren g  ti kitokią –
pavasario madų parodą, kad po niū-
rios ir šiemet ypač šaltos žiemos,
tikrai pajaustume ateinantį pavasa-
rį, išgirstume paukščių čiul besį. Pa-
rodą pavadinome „Paukš čiams su-
grįžtant.” 

Šį kartą rengiama paroda, atro-
do, skirsis nuo ankstesnių parodų.
Kas naujo laukia žiūrovų? ,,Pava -
saris, manau, pats gražiausias metų
laikas, kai iš gilaus miego nubunda
ir pražįsta savo nuostabiomis bei
nepakartojamomis spalvomis visa
gamta. Tad ir bandysime šią pavasa-
rinę nuotaiką perteikti šiame ren -
ginyje. Pasi kvietėme lietuves – rūbų
kū rėjas, kurios dirba ir kuria čia,
šalia mūsų, ir kurių darbai yra be ga-
lo įdomūs, nepakartojami bei spal-
vingi”, – dalijasi mintimis apie artė-
jančią parodą Daiva.

Kas be ko – suruošti tokį renginį
be rė mėjų neįmanoma. Rengėjai dė-
kingi visiems savo rėmėjams, be ku-
rių būtų buvę ne tik sunku su ruošti
šią madų parodą, bet ir neįmanoma.
Daiva sakė, kad jie yra labai dė kingi
ir žiūrovams, kurie jau nusipirko bi-
lietus ir savo dalyvavi mu juos palai-
ko. Ji kviečia ir kitus, dar abejojan-
čius, įsigyti bilietus ir, atvykus į ren-
ginį, kartu su visais pasidžiaugti lie-
tuvių madų kūrėjų kolekcijomis,
smagiai praleisti po pietę, pasigrožėti
puikiais darbais, pasiklausyti gražių
dainų, pasimėgauti skaniu maistu
prie vyno taurės...

Rūbų kūrėjos Renata Liukienė
bei Aušra Kasperiūnienė pristatys
naujausias savo rūbų kolekcijas, o
žiūrovų laukia įspū dinga staigmena,
kurios rengėjai neatskleidė. Visi no -
rintys galės įsigyti drabužių iš nau-
jausių lietuvių kū rėjų kolekcijų ir
sutikti pavasarį pasipuošę. 

Švarkų, pavasarinių paltų rin-
kinį iš kailių ir odos su sirinkusiems
parodys „Christos Fur Salon”. 

Madoje svarbu ne tik rūbas, bet
ir šukuosena, makiažas, todėl rengė-
jai pakvietė parodoje dalyvauti kir-
pimų meis t rą Tomą ir šu kuo senų-
kirpimų meistrę Sigitą (beje, Sigitos
salonas yra įsikūręs čia pat, PLC).
Makiažą ant podiumo iš ei nančioms
madų rodytojoms da rys Daiva ir
Mar garita. 

Šį kartą rengėjai neužmiršo ir
vaikų. ,,Į programą įtraukėme ir mū -
sų didžiausią gyvenimo puošmeną –
vaikus. Pavasaris – tai ne tik  atgims -
tanti, atbundanti gamta, bet ir au -
gantys mūsų gražūs, mieli ir nuos ta -
būs angeliukai. Tai ne tik didelis mū -

sų džiaugsmas, bet ir mūsų, lietuviš -
kos kultūros, kalbos, papročių iš -
saugojimo ‘skrynia’, ku rią mes nuo-
lat privalome papildyti ir puoselėti.
Manau, nuo mažų dienų jie turi
matyti ir jausti, kad tėvai ir sene liai
ne tik skiria daug savo laiko bei jėgų
lietuvybės išsaugojimui ateinan -
čioms kar toms, bet ir bando įskiepyti
nuos tabų grožio jausmą ir jų mažose
šir de lėse”, – sako Daiva.  

Rūpestis vaikais paskatino ren -
gėjus pakviesti Gailę Main, 2009 m.
įkūrusią ,,Sraige.com”, kuri prekiau-
ja lininiais vaikiškais drabužiais.
Kaip ir daugeliui tėvų, Gailei, augi-
nančiai du mažamečiai vaikučius  –
Ariją ir Ąžuolą – buvo svarbu, kad
jos atžalos dėvėtų patogius, ekologiš -
kus ir kokybiškus apdarus, atrodytų
originaliai ir išsaugotų tautiškumą.

Linas yra viena sveikiausių me -
džiagų, kadangi per ją oda lengvai
kvėpuoja, jis nesukelia alergijos. Li-
nas lengvai skalbiasi ir yra vadina-
mas ,,amžinu” dėl savo patvarumo ir
il gaamžiškumo. ,,Sraige.com” paro-
doje ,,Paukščiams sugrįžtant” prista -
tys drabužėlius ir aksesuarus krikš -
ty noms, tautinius drabužius vai -
kams, rūbelius kasdienai ir išeigai.
Visi ,,Sraigės.com” gaminiai yra vie -
netiniai, rankų darbo, siuvami Lie -
tuvoje iš 100 proc. lino pluoš to. 

Atvykusiems į parodą žiūro vams
turėtų patikti ir nuostabūs „ArtCity
24” pristatomi stilingo dizaino origi-
nalūs rankų darbo autoriniai kūri -
niai – auskarai, apyrankės, riešinės,
kaklo papuošalai, šilko, vilnos šaliai,
skaros. ,,ArtCity24.com” įkū rėja Dia -
na Darbutienė sako: ,,Viskas, kas
gražu, tikra ir natūralu – duota gam-
tos, nuo kurios mes dažnai bandome
atsiriboti, tačiau anks čiau ar vėliau
vėl sugrįžtame. Vilna, šil kas, linas –
mūsų močiučių šimt me  čiais naudo-
tos medžiagos. Pri tai kius šių dienų
poreikiams ir madai, šių medžiagų
dirbiniai atgyja naujam gy venimui,
tuo pačiu puošdami, džiugindami ir
ilgam išlaikydami savo vertę.”

Apsigobusios Dianos Darbutie -
nės siūlomomis skraistėmis mo terys
at rodys iš tiesų nepakartojamai ir
ori ginaliai. Skraistės tinka bet kokio
amžiaus ir sudėjimo moterims.  Sako-
ma, kad išmintinga moteris su ta pa-
čia suknele, prisiderinusi įvairiausius
aksesuarus, gali atrodyti vis kitaip.
Tad moterims, norinčioms kaskart
atrodyti vis kitaip, ,,ArtCity24.com”
pasiūlys įsigyti meistrų su kurtą gėlę,
apyrankę, riešines ar auska rus. 

Parodos rengėjai teigia, kad šių
metų parodoje neliks nuskriaustos
ir mokyklas baigiančios merginos.
Joms rengėjai pasiūlys išeigi nių suk -
nelių išleistuvių vakarui mo kykloje.
Nebus nusk riaus tos mamos bei mo -
čiu tės – gerai pasižvalgiusios po pa-
rodą, jos taip pat ras ką įsigyti ir nau -
ju rūbu ar aksesuaru galės pasida -
binti per Motinos dieną. 

,,Į madų parodą ‘Paukš čiams su -
grįžus’ kvie čiame atvykti ir vyrus.
Tikimės, kad jie ne tik puikiai pra -
leis laiką, bet ir pamalonins savo mo -
teris, pa  dėdami joms išsirinkti ir įsi-
gyti pa tikusį  rūbą ar papuošalą”, –
kvie čia D. Bačkus.

Pajauskime pavasario dvelksmą
Kviečia�madų�paroda�,,Paukščiams�sugrįžtant”�

,,ArtCity24.com”  įkūrėja Diana Darbu-
tienė. 

DDaaiinniiaauuss  DDaarrbbuuttoo nuotr.

,,Sraige.com”  pristatys lininius drabu-
žėlius vaikams. 

,,,,SSrraaiiggee..ccoomm””  nuotr.

,,Sraige.com” savininkė Gailė Main su
sūneliu Ąžuolu. 

IInnooss  SSttaannkkeevviiččiieennėėss  nuotr.

Akimirka iš praėjusių metų madų paro-
dos renginio. Ant podiumo – Vida Bie -
liauskienė. 

DDiiaannooss  BBaaččkkuuss  asm. albumo nuotr.

Pavasarinė madų paroda ,,Pauk š čiams sugrįžtant” vyks sekmadienį,
ba landžio 10 d., 12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje. Vietas pra šoma už -
sisakyti tel. 630-257-8787 (PLC admi nistracija) arba tel. 708-485-0035
(Dai va Bačkus). Tad iki susitikimo.

,,ArtCity24.com” moterims siūlys vienetines rankų darbo skraistes. 
IInnooss  SSttaannkkeevviiččiieennėėss  nuotr.
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Kalakutiena kasdien ir per šventes
Su lig kiekviena diena vis popu-

liaresnė darosi kalakutiena. Jei
anks čiau žmonės kalakutus

kepdavo tik per didžiąsias šventes,
tai šiandien kalakutiena pavirto kas-
dienybe. Daug kas ją iškeitė į kiau-
lieną.

Sveikas maistas prailgina 
gyvenimą

Iš tiesų kalakutiena pasižymi ne -
paprastu skoniu, kurį nulemia joje
esantis puikus riebalų, angliavande -
nių ir baltymų santykis. Kalakutiena
skanesnė nei vištiena, taip pat leng-
vai pasisavinama kaip veršiena ar
aviena. Be to, kai kurių naudingųjų
medžiagų kalakutienoje yra daugiau
negu jau minėtos rūšies mėsoje ir
kiaulienoje. Tad kuo ji tokia ypatin-
ga, jei gali net pailginti mūsų gyve ni -
mą?

Visų pirma kalakutienoje, paly-
ginti su kitomis mėsos rūšimis, rie -
balų yra mažiau bei cholesterolio.
Žmonėms, turintiems problemų dėl
padidejusio cholesterolio kiekio
krau  jyje, kalakutienos mėsa tampa
labai svarbi. Rinkdamiesi kalaku-
tieną mes galime patenkinti mėsos
poreikį ir drauge sumažinti sočiųjų
riebalų bei cholesterolio kiekį mais -
te. Tada tikrai galėsime vykdyti svei -
ko maisto specialistų patarimus –
valgyti daugiau kalakutienos! Be to,
dėl mažo cholesterolio kiekio kalaku-
tie ną ypač tinka dietinei vaikų, nėš-
čių jų bei žmonių, turinčių virškini-
mo problemų, mitybai. Kalakutiena
lengvai virškinama, nes joje yra ma-
žas kalogeno kiekis. Beje, ji – rečiau-
siai alergija sukelianti mėsos rūšis.

Mikroelementų gausa

Antra priežastis, dėl kurios taip
vertinama kalakutiena, tai mikroele-
mentų gausa. Natrio kiekiu kalaku-
tiena gerokai lenkia kiaulieną ir jau-
tieną. Natris mūsų organizmui yra
labai svarbus – jis gerina kraujodarą
ir užtikrina normalią organizmo me -
džiagų apykaitą. Natrio gausumas
leidžia gaminant kalakutieną nau-
doti labai mažai arba visai nenaudoti
druskos. Tai didelis privalumas hi-
pertonine, širdies ir kraujagyslių li-
gomis sergantiems žmonėms, ku -
riems druska nepatariama.

Kalakutų mėsoje yra daug kalio.
Nustatyta, jog jo yra būtent tiek, kiek
šio mikroelemento turime gauti na -
tūraliai, t. y. su maistu. Norint, kad
kalis sėkmingiau būtų pasisavina-
mas, gaminant kalakutieną siūloma
naudoti džiovintus abrikosus ir razi-
nas. Jie atlieka dvejopą teigiamą
funkciją: yra papildomas kalio šalti-
nis ir suteikia kalakutienai pikan-
tiškumo.

Gerą poveikį žmogaus sveikatai,
be abejo, daro ir kalakutienoje esan-
tis kalcis. Tai ypač svarbu tiems,
kurie nemėgsta ar labai mažai valgo
pieno produktų. Be kalcio tiesiog su -
by rėtume, nes mūsų kauliukai ne -
gautų reikiamos paspirties. Ne veltui
kalakutiena siūloma osteoporozės,
sąnarių ligų profilaktikai. O jei jus
kankina anemija, mažakraujystė, tai

vietoj geležies preparatų irgi galite
šveisti kalakutieną – neapsiriksite!
Čia geležies 1,5 karto daugiau negu
vištienoje ir net 2 kartus daugiau ne-
gu jautienoje. O kur dar cinkas, mag-
nis, fosforas. Pastorojo, beje, yra ne
ką mažiau negu žuvyje.

Nenusileidžia maisto papildams

Trečias dalykas, kuriuo kalaku-
tiena nenusileidžia įvairiausiems
papildams – tai B grupės vitaminai –
mūsų stiprybės, ,,gero kraujo”, virš -
kinimo ir nervų sistemos sargai.
Valgant kalakutieną gaunama iki 30
proc. paros normos vitamino B6, ne
mažiau vitamino B12 ir beveik visos
paros normą vitamino B3 arba niaci-
no, kuris reikalingas baltymų, rie-
balų, angliavandenių visavertei apy -
kaitai. Taigi nedidelė kalakutienos
porcija per dieną patenkina paros vi -
taminų poreikį net 60 proc. Yra sma -
gių privalumų moterims: vitamino
PP kalakutienoje tiek, kad kalbama
apie jos gebėjimą naikinti celiulitą!
Yra ir rimtų dalykų: kalakutienoje
esantys antioksidantai cinkas ir sele-
nas ma žina riziką susirgti vėžiu.

Kalakutiena, mitybos specialistų
paskaičiavimais, teikia žmogui dau-
giau energijos nei bet kuri kita mėsa.
Tai lemia didelis baltymų ir palygin-
ti mažas riebalų kiekis. Beje, dau-
giausiai vertingų medžiagų yra
kalakutų krūtinėlėse, todėl ji puikiai
tinka aktyviai gyvenančiam žmogui.

Be to, ji nepakenks ir grakščioms
linijoms, nes tai – mažai kalorijų tu -
rin ti mėsa. Žinoma, į visa tai reikia
žiūrėti ir skeptiškai: juk apie daugelį
produktų randama panašių liaupsių.
Tačiau kalakutiena dar ir skani! Tad
kodėl tuo nepasinaudoti?

Ir šventei, ir kasdienai

Iš kalakutienos galima gaminti
daugybę įdomių ir net gurmaniškų
patiekalų: pradedant keptu kalakutu
šventiniam stalui, baigiant kasdieni -
niais kepsneliais iš maltos kalaku-
tienos ar gaiviomis salotomis su vir -
ta kalakutiena.

Nors yra daugybė kalakutienos
paruošimo receptų, vis dėlto vyrauja
tas pats tradiciškas įdaryto kalakuto
kepimas orkaitėje. Kepant kalakutą
derėtų nepamiršti kelių taisyklių. Jei
kalakutą prikimšime žalio įdaro, tai
neiškeps nei kalakutas, nei įdaras.
Šiam paukščiui tinka tik tai, kas jau
paruošta. Be to, įdaro negali būti per
daug, nes būtina, kad kepamo paukš -
čio viduje vaikščiotų oras. Tad, norė-
dami apskaičiuoti įdaro kiekį, pa -
ruoš kite jo po 1 puodelį kiekvienam
kalakuto mėsos svarui. Įdarui labai

tinka konservuoti kastainiai, sumai -
šyti su ryžiais, razinomis, persikais,
spanguolėmis, įvairiais džiovintais
vaisiais, džiuvėsėliais. Kepant šį ,,di -
džiapaukštį” šeimininkei reikės ne -
mažai pastangų, nes ji reikės nuolat
laistyti. Turint galvoje, kad kalaku-
tas kepa puse dienos, tai tikras did-
vyriškumas.

Tačiau iš kalakutienos galima
be vargo pagaminti ir skanių, leng-
vai pa ruošiamų patiekalų. Tam pui-
kiai tinka malta mėsa. Maltoje kala-
kutienos krūtinėlių file labai mažai
riebalų, todėl iš jos ruošiami gami -
niai nesusitraukia, o iškepę būna
minkšti ir sultingi. Be to, kalakutie -
nos malta mėsa – puikus pakaitalas
iš kiaulienos ruošiamams įdarams
kol dūnams, balandėliams ar cepeli-
nams. Jis labai tinka ruošiant padažą
makaronams, nes yra itin birus. Iš
maltos kalakutienos labai lengvai
formuojami kukuliai sriubai, o pati
sriu ba būna nepakartojamo skonio.
Tai gali būti įvairios daržovių sriu-
bos, špinatų sriubą, paprikos sriubą,
sriubos su įvairiomis kruopomis ir
t. t.

Kepsnių mėgėjai tikrai nenusi -
vils pamarinavę ir išsikepę kalakuto
krūtinėlių file.

Kalakutienos kepsneliai 
su troškintomis morkomis

Reikės: 6 morkų, puodelio džio  -
vin tų slyvų, 6 šaukštų aliejaus, 1
šaukš to cukraus, 1 citrinos sulčių,
druskos, malto imbiero, malto muš ka -
to riešuto.

Kepsneliams: 1,5 sv kalakutie -
nos faršo, 1 kiaušinio, 2 šaukštų ma-
jonezo, 2 piene išmirkytų batono rieke-
lių, paukštienos prieskonių, 1,5 šaukš-
to krakmolo, aliejaus kepimui.

Iš kepsneliams skirtų produktų
išminkykite maltą masę. Iš jos for-
muokite kepsnelius ir iškepkite juos
aliejuje. Morkas nuskuskite, sutar -
kuokite ir suberkite į keptuvę su
įkaitintu aliejumi. Paskaninkite cuk -
rumi, druska, įpilkite 0,5 puodelio
vandens, uždenkite ir patroškinkite.
Suberkite supjaustytas slyvas ir su -
pilkite citrinos sultis. Baigiant troš  -
kinti paskaninkite prieskoniais.
Viską užpilkite ant kalakutienos kep-
snelių ar patiekite atskirame inde.
Kala kutienos kepsnelius patiekite su
virtais ryžiais. Papuoškite žaliomis
kra pų šakelėmis.

Kalakutienos dešrelės

Reikės: 1 sv kalakutienos, 3 rieš -
kučių baltos duonos (prancūziška
balta duona), pusės puodelio grieti -
nėlės, šaukšto kmynų, lazdelės svies to,
3 kiaušinių, puodelio džiūvėsėlių,
puodelio grietinės, trupučio druskos ir
pipirų, aliejaus dešrelėms kepti.

Kalakutieną sumalkite, įmuškite
kiaušinį, įberkite kmynų, įdėkite
grietinėlėje išmirkytos duonos rieke-
les, įberkite druskos bei pipirų. Tada
viską gerai dar kartą sumalkite ir iš
gautos maltos mėsos suformuokite
dešreles. Jas apvoliokite džiūvėsė -
liuo se ir kepkite įkaitintuose rieba-
luo se, kol gražiai pagels. Apkepusias

deš reles sudėkite į puodą, užpilkite
grie tine ir truputį patroškinkite. Pa-
tie kite su bulvių koše ar virtomis
bulvėmis, papuošę žalumynais.

Kepta kalakutiena

Reikės: 2 sv kalakutų krūtinėlių,
puodelio majonezo, 1 šaukšto garsty -
čių, 1 šaukštelio druskos.

Padažui reikės: 1 kivio, 2 šaukš -
tų citrinų sulčių, 1 šaukšto apelsinų
sulčių, 2 šaukštų aliejaus, trupučio
svogūnų laiškų arba porų (leek),
druskos.

Majonezą sumaišykite su garsty -
čiomis, įberkite druskos ir šiuo miši -
niu įtrinkite kalakutieną. Laikykite
šaltai apie 12 valandų. Tada mėsą
kar tu su majonezo padažu sudėkite
foliją ant kepimo skardos ir kepkite
400 F temperatūros orkaitėje apie 1
valandą. Padažui kivi ir svogūnų
laiškus supjaustykite kuo smulkiau,
supilkite sultis, aliejų, įberkite drus -
kos ir gerai išmaišykite. Padažą už -
pilkite ant iškeptos ir supjaustytos
mėsos. Tinka patiekti su įvairiais
vaisiais ar vaisių salotomis.

Keptas kalakutas

1 kalakutas ( 8–10 sv).
Marinatui reikės: 5 l arba 5

kvortų vandens, 2 puodelių druskos,
pusės puodelio cukraus, šaukšto cit-
rinų rūgšties, juodų pipirų, česnakų,
prieskoninių žolelių (pagal skonį), 2
citrinų.

Kalakutą pamerkite į marinatą,
kad apsemtų ir laikykite apie 12 va -
landų vėsioje patalpoje. Po to išim ki -
te iš marinato, įtrinkite prieskoniais
ir įvyniokite į foliją. Orkaitę įkaitin -
kite iki 475 F. Įvyniotą kalakutą
įdėkite į skardą krūtinėle į viršų,
 įpilkite 4 puodelius vandens. Suma-
žinkite temperatūrą iki 400 F ir kep-
kite 2 valandas. Po to foliją viršuje
perkirpkite, atlenkite ir dar kepkite
apie 1 valandą, kol paukštis gražiai
ap skrus.

Bandelės su kalakutiena

Jas nesunku kepti ir labai gardu
valgyti. Mėsą (virtą) supjaustykite
smulkiai kaip mišrainei arba šiau de -
liais ir pakepinkite drauge su 2 plo  -
nai suraikytais svogūnais, keliais
šaukštais grietinėlės, trupučiu drus-
kos, pipirų bei smulkiai sukarpytu
česnaklaiš kiu. Ant miltais pabarstyto
paviršiaus iškočiokite trapią tešlą py-
ragai čiams, ją supjaustykite skridi-
niais. Šaukštu į kiekvieną dėkite
įdaro, suvyniokite, galus užlanksty-
kite, siū lėmis į apačią sudėkite kepi-
mo skardon ir 20 minučių kepti 375 F
orkaitėje.

Parengta pagal Rimą Marcin-
kevičienę.

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Paruošė�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com
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Sostinėje įsikurs Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto atstovybė 

Tokijas (DELFI.lt) – Lietuvos
ambasada Japonijoje dalį darbų lai-
kinai vykdys Osakos mieste – į jį ku-
riam laikui perkeliama dalis Lietu-
vos ambasados Japonijoje darbuoto-
jų ir išnuomojamos papildomos pa-
talpos, kol saugumo padėtis po įvy-
kių Japonijos atominėse elektrinėse
išlieka neapibrėžta. Atstovybių dar-
buotojus iš Tokijo yra laikinai iškė-
lusios ir kai kurios kitos ES šalys.

Lietuvos ambasada Tokijuje to-
liau teikia konsulines paslaugas ir
aptarnauja Lietuvos piliečius. Esant
būtinybei, ambasados darbuotojai
vyks į Tokiją.  Konsulinė informacija
visą parą teikiama Lietuvos užsienio
reikalų ministerijoje. Šiuo metu Lie-
tuvos piliečiams į Japoniją pataria-

ma nevykti.
Iki nelaimės Japonijoje gyveno

arba laikinai lankėsi daugiau nei 190
Lietuvos piliečių, iš jų maždaug 60 po
žemės drebėjimo išvyko iš šalies. Be-
sikreipusiems pagalbos į ambasadą
buvo padėta užsisakant lėktuvo bilie-
tus, suteikta informacija, kaip pi-
giausiai išskristi iš Japonijos.

Lietuvos ambasada Japonijoje,
gavusi Lietuvos Sveikatos apsaugos
ministerijos siūlymą pradėti profi-
laktinį naudojimą esantiems teritori-
joje 250 kilometrų spinduliu apie Fu-
kušimos-Daiči atominę elektrinę,
pradėjo kalio jodido preparatų dali-
nimą. Iki šios dienos kalio jodidą am-
basadoje gavo maždaug 17 Lietuvos
piliečių.

Vilnius (ELTA) – Pritarus Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) ta-
rybai, Vilniuje bus įsteigta šios aukš-
tosios mokyklos atstovybė. Ji įsikurs
VDU mecenatės Francoise Puzyna-
Mockūnas dovanotame bute.

Žymaus išeivijos veikėjo Liūto
Mockūno našlė F. Puzyna-Mockūnas
butą dovanojo neatlygintinai, turtą
perduodama VDU, tačiau su sąlyga,
kad jis bus naudojamas akademinių
veiklų, tokių kaip mokslinės konfe-
rencijos, seminarai, konsultacijos,
projektai, administravimui.

Remiantis VDU statutu, univer-
sitetas perduotą turtą, kurio rinkos
vertė – daugiau kaip milijonas litų,
valdys ir juo naudosis tik VDU tary-
bos nustatyta tvarka.

„Šią dovaną pirmiausiai vertina-
me ne kaip materialų turtą, o kaip
nesavanaudišką norą prisidėti prie
universiteto veiklos pripažinimo ir
plėtojimo. Tik kilnios širdies žmogus

gali suprasti tokios dovanos idealu-
mą. Kiekvienam, kuris pažįsta  F. Pu-
zyna-Mockūnas, nekyla abejonių,
kad ji yra kilnus ir taurus žmogus”, –
teigė VDU rektorius prof. Zigmas Ly-
deka.

2010 m. rugsėjo pabaigoje VDU ir
F. Puzyna-Mockūnas pasirašė Liūto
ir Francoise Mockūnų vardo stipen-
dijų skyrimo nuostatus. Jie skelbia,
kad kiekvienais metais rugsėjo 30 d.
– per lietuvių išeivijos žurnalisto, li-
teratūros tyrinėtojo, kultūrologo,
„Santaros-Šviesos” federacijos nario,
ilgamečio „Akiračių” redaktoriaus
L. Mockūno gimtadienį – VDU stu-
dentams ir tyrėjams bus skelbiamas
konkursas vykti stažuotis į JAV.

Šių metų sausį į JAV Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centrą Čikagoje
pagal vardinių stipendijų programą
buvo atvykę penki konkursą laimėję
VDU studentai.

Lietuva rūpinasi savo piliečiais Japonijoje

Libija: M. Gaddafi pajėgų puolami sukilėliai traukiasi.  EPA nuotr.  

Paryžiuje pristatyta V. Landsbergio knyga 

Keisis Konstitucinio Teismo pirmininkas

Vilnius (BNS) – Kai kurios ara-
bų šalys atsiribojo nuo Londone vy-
kusios tarptautinės konferencijos,
kuri buvo organizuota siekiant ap-
tarti Libijos politinės ateities gaires,
o tokia jų nuostata sužlugdė Prancū-
zijos ir Didžiosios Britanijos viltis
rasti bendrą sprendimą. 

Ne viena arabų valstybė nedaly-
vavo susitikime, kuriame buvo įkur-
ta vadinamoji Libijos kontaktinė
grupė. Tarp nedalyvavusiųjų buvo ir
Egiptas, kur praėjusį mėnesį demo-
kratijos šalininkai privertė atsistaty-
dinti ilgametį vadovą Hosni Muba-
rak, taip pat Alžyras, kurio preziden-
tui Abdelaziz Bouteflik teko susidur-
ti su pertvarkų reikalaujančių akty-
vistų protestų banga. Arabų lygos
vadovas Amr Mussa atsisakė priimti
kvietimą į konferenciją ir, užuot vy-
kęs pats, nusiuntė ambasadorių. Vie-
nas Egipto diplomatas šį A. Mussa
žingsnį aiškino būgštavimais, susiju-
siais su NATO sprendimu perimti va-
dovavimą karinėms operacijoms Li-
bijoje, taip pat abejonėmis, kaip to-
liau klostysis įvykiai toje šalyje. 

Nors Arabų lygos vadovo susiti-
kime nebuvo, Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Alain Juppe sakė:
„Kataras ir JAE, dalyvaujantys ope-
racijoje, visiškai pritaria, kad kari-
nis vadovavimas turėtų būti patikė-
tas NATO”. Būtent pradinė Arabų ly-
gos parama buvo viena svarbiausių
priežasčių, įtikinusių Vakarų valsty-

bes, jog būtina priimti Jungtinių
Tautų 1973-iąją rezoliuciją, atvėrusią
kelią panaudoti „visas būtinas” prie-
mones užtikrinti civilių gyventojų
apsaugą. 

Vakarų šalims – Jungtinėms
Valstijoms, Vokietijai ir Prancūzijai
– diskusijų metu atstovavo užsienio
reikalų ministrai, o dalyvaujančioms
arabų valstybėms, išskyrus JAE ir
Katarą – ambasadorius. 

Kataro lėktuvai jau prisijungė
prie koalicijos orlaivių, vykdančių
skrydžius virš Libijos. Tuo tarpu
JAE lėktuvai atskrido į Italiją ir vyk-
dys savarankiškas misijas. „Libijos
vadovo Muamar Gaddafi režimo pa-
baiga artėja”, – kovo 29 d. susitikimo
pradžioje pareiškė Kataro premjeras
ir užsienio reikalų ministras šeichas
Hamad Bin Jassem. 

Derybose Londone dalyvavo tik
septynios iš 24-ių Arabų lygos narių.
A. Juppe išreiškė apgailestavimą,
kad nepaisant Prancūzijos pastangų
Afrikos Sąjungos atstovų susitikime
nebuvo. Pasak jo, Afrikos šalys nesu-
gebėjo pasiekti susitarimo. Konfe-
rencijoje taip pat nebuvo Libijos su-
kilėlių sudarytos Nacionalinės perei-
namojo laikotarpio tarybos atstovų,
kurie nebuvo pakviesti, nors tą pada-
ryti spaudė Paryžius. Prancūzija yra
viena iš kelių valstybių, oficialiai
pripažinusių Libijos Nacionalinę
pereinamojo laikotarpio tarybą.

Arabų šalys nusprendė likti Londono
konferencijos dėl Libijos nuošaly 

Vilnius (ELTA) – Prezidentė
Dalia Grybauskaitė teikia Seimui Ro-
mualdą Kęstutį Urbaitį skirti Kons-
titucinio Teismo (KT) pirmininku.
Kol nėra paskirtas KT pirmininkas,
laikinai teismui vadovauja didžiau-
sią teisininko darbo stažą turtintis
KT teisėjas. Šiuo metu – tai teisėjas
R. K. Urbaitis, kuris KT teisėju dirba
nuo 2005 m.

KT kovo viduryje pasikeitė keli
teisėjai – kadenciją baigusius tris
teisėjus pakeitė nauji, patvirtinti ir
prisiekę Seime. Devynerių metų ka-
denciją KT baigė buvęs jo pirminin-
kas Kęstutis Lapinskas, teisėjai Ar-
manas Abramavičius ir Zenonas Na-

mavičius. Darbą vietoj jų pradėjo tei-
sėjai Egidijus Bieliūnas, Gediminas
Mesonis ir Dainius Žalimas. KT tei-
sėjų sudėtis kas treji metai atnauji-
nama trečdaliu. 

69 metų R. K. Urbaitis baigęs Vil-
niaus universiteto Teisės fakultetą,
dirbo teisėju Šakiuose ir Kaune. 1984
m. buvo priimtas į Lietuvos advokatų
kolegiją, buvo jos tarybos prezidiu-
mo narys. 1993 m. paskirtas Aukš-
čiausiojo Teismo teisėju. Vėliau dir-
bo Kauno apygardos teismo teisėju,
nuo 1999 m. – Aukščiausiojo Teismo
teisėju. R. K. Urbaičio kadencija KT
baigsis 2014 m.

Paryžius (DELFI.lt) – Lietuvos
ambasadoje Prancūzijoje kovo 26 d.
įvyko šachmatų simultanas, kuriame
žaidė Europos Parlamento narys Vy-
tautas Landsbergis ir Prancūzijos
lietuvių jaunimo sąjungos atstovai.
V. Landsbergis laimėjo visas tris va-
landą trukusias partijas. 

Renginio metu taip pat vyko
Prancūzijoje gyvenančio Lietuvos
jaunimo atstovų ir Prancūzijos lietu-
vių jaunimo sąjungos narių diskusi-
ja apie jaunimo emigraciją.

Kovo 25 d. Paryžiaus politikos
mokslų institute Lietuvos ambasa-
dorė Prancūzijoje Jolanta Balčiūnie-
nė pasveikino V. Landsbergį jo kny-
gos „Tauta išeina iš kalėjimo” (Un
peuple sort de prison) pristatymo
proga. Tai ketvirtoji ir paskutinė
knygos versija, išleista prancūzų kal-
ba, kurioje Europos Parlamento na-
rys rašo apie savo vaikystę sovietme-
čiu ir Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimą 1988–1992 m.

V. Landsbergis žaidžia šachmatų simultaną ambasadoje.      URM nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvos Vyriausybė planuoja,

kad kitąmet biudžeto deficitas atitiks
Mastrichto reikalavimus ir 2014 m.
Lietuva galės įsivesti eurą. Tai nu-
matyta Vyriausybės 2012 m. veiklos
projekte. Lietuvai dėl per didelės inf-
liacijos nepavyko įsivesti euro 2007
m. pradžioje. Nuo šių metų pradžios
prie euro zonos prisijungė Estija.

***
Vilniuje vyko pirmoji Lietuvoje

tarptautinė, specializuota ekologiškų
ir natūralių produktų bei aplinko-
saugos paroda-mugė ,,Greenshow
2011”. Prekybos ir pramogų centre
,,Ozas” aplinkai nekenksmingas pre-
kes ir paslaugas pristatė 40 įmonių
bei organizacijų iš Lietuvos ir kaimy-
ninių šalių. Vilniečiai ir sostinės sve-
čiai turėjo galimybę išbandyti elekt-
ra varomas ir hibridines transporto
priemones, tarp jų – ir pirmąjį Lietu-
voje pagamintą elektromobilį ,,Jone-
lis”. Parodą aplankė per 10,000 lanky-
tojų, o ,,Greenshow” taps kasmeti-
niu, ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ri-
bų ekologišką kultūrą ir gyvenseną
propaguojančiu renginiu.

***
SEB grupės specialistai teigia,

kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos eko-
nominis atsigavimas įgauna pagrei-
tį, todėl pokyčius jau turėtų pajusti ir
gyventojai – mažės nedarbas, pradės
augti atlyginimai. SEB bankas tvirti-
na, jog atsigavimas tebebus pagrįstas
eksporto didėjimu, tačiau optimis-
tiškesnės nuotaikos ims vyrauti ir į
vidaus rinką nukreiptuose sekto-
riuose. Ekonomikos augimas 2011–
2012 m. bus vidutiniškai spartus, ne-
paisant pavojų – didėjančios infliaci-
jos ir dėl emigracijos mažėjančios
darbo jėgos pasiūlos.

***
Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalio-

siantis visiškas alkoholio reklamos
draudimas yra skubotas ir reikia
daugiau laiko diskusijoms su visuo-
mene ir socialiniais partneriais apie
galimas jo pasekmes. Tokios nuosta-
tos laikosi reklamos, žiniasklaidos,
verslo, valdžios atstovai. Dauguma jų
pritarė, kad įstatymas dėl draudimo
buvo priimtas skubotai – neatsižvel-
gta į verslo interesus, įstatyme daug
neatsakytų klausimų.  Siūloma drau-

dimo įsigaliojimą nukelti ir rasti
daugiau laiko diskusijoms.

***
Parlamentarų grupė siūlo nekai-

talioti sezoninio laiko Lietuvoje. Vy-
riausybei siūloma pateikti Europos
Komisijai nuomonę dėl vasaros laiko
netaikymo Lietuvoje. Nutarimo pro-
jekte taip pat siūloma pavesti atitin-
kamoms valstybės institucijoms at-
likti išsamius tyrimus dėl vasaros
laiko taikymo poveikio atitinka-
moms sritims, ypač sveikatos, ener-
getikos, transporto, aplinkos, turiz-
mo bei žemės ūkio sektoriams ir at-
likti Lietuvos gyventojų apklausą dėl
vasaros laiko taikymo.  

***
Europos Komisija (EK), susipaži-

nusi su Valstybės kontrolės atliktu
2009 m. Europos Sąjungos (ES) struk-
tūrinės paramos panaudojimo audi-
tu, nusprendė laikinai sustabdyti
mokėjimus transporto srities projek-
tams, kuriuos administruoja Trans-
porto investicijų direkcija. Šiuo metu
į susisiekimo infrastruktūros projek-
tus investuojama tik iš šalies biudže-
to. Tai pirmas kartas, kai EK stabdo
mokėjimus per vieną iš Lietuvoje vei-
kiančių ES paramos administravimo
agentūrų. EK šiais metais yra sustab-
džiusi mokėjimus net kelioms ša-
lims, siekdama atkreipti dėmesį į au-
dito ataskaitose teikiamų pastebėji-
mų svarbą. 

***
Lietuvos Vyriausybė skelbia vie-

šąją konsultaciją, kokiomis priemo-
nėmis mažinti nedarbą ir skatinti
naujų darbo vietų kūrimą. Pateikti
pasiūlymus kviečiami visi Lietuvos
gyventojai, taip pat organizuotos pi-
lietinės visuomenės grupės, sociali-
niai partneriai, verslo įmonių ir aso-
cijuotų organizacijų atstovai bei įvai-
rių sričių žinovai. Viešąją konsulta-
ciją galima rasti Vyriausybės inter-
neto puslapyje www.lrv.lt skiltyje
„Kas naujo” – http://www.lrv.lt/lt/
veikla/viesosios-konsultacijos/. Ji
veiks iki šių metų balandžio 30 d.
Teikti savo pasiūlymus galima užpil-
dant formą arba siunčiant elektroni-
niu paštu. Pasibaigus konsultacijai,
visą apibendrintą medžiagą galima
bus rasti Vyriausybės internetinėje
svetainėje.

Nuostoliai, kuriuos pasaulio eko-
nomika patyrė dėl gamtos ir techno-
geninių katastrofų 2010 m., siekia 218
mlrd. JAV dol., paskelbė viena didžiau-
sių pasaulyje perdraudimo bendro-
vių – Šveicarijos bendrovė „Swis Re”.
„Swis Re” skaičiavimais, prieš metus
ekonominiai nuostoliai, patirti dėl
avarijų ir gamtos stichijų, siekė 68
mlrd. JAV dol. – tris kartus mažiau
nei 2010 m. Draudikų nuostoliai, pa-
tirti dėl katastrofų praėjusiais me-
tais, palyginus su ankstesniais, išau-
go daugiau nei 60 proc. ir siekė 43
mlrd. JAV dol. Didžiausią žalą eko-
nomikai daro žemės drebėjimai. 

***
Japonija neatmeta nė vieno gali-

mo lėšų šaltinio, kuris padėtų atsi-
gauti po galingo šalį nusiaubusio že-
mės drebėjimo ir cunamio, tarp jų –
ir mokesčių didinimo, pareiškė ša-
lies Japonijos premjeras Naoto Kan.
Vyriausybės vertinimu, nuostoliai,
padaryti keliams, namams, gamyk-
loms ir kitai infrastruktūrai, gali vir-
šyti 300 mlrd. JAV dol. Ekonomistai
numato, kad vyriausybė iš viso papil-
domai išleis apie 250 mlrd. 

***
Kinija aplenks Jungtines Valsti-

jas pagal bendrojo vidaus produkto
(BVP) dydį iki 2030 m., jeigu sugebės
padidinti savo BVP per metus po 8
proc. visus 20 metų, pareiškė Pasau-
lio banko ekonomistas Justin Lin.
Dabar pirmą vietą pagal BVP dydį
užima JAV, antrą vietą – Kinija, 2010
m. aplenkusi Japoniją. 2007 m. Kinija
tapo trečia didžiausia pasaulio eko-
nomika, perėmusi šį statusą iš Vo-
kietijos. Dėl tokios sparčios ekonomi-
kos plėtros Kinijai iškyla ne tik dide-
lė infliacijos rizika, bet ir pavojus dėl
,,burbulo” susidarymo nekilnojamo-
jo turto rinkoje. Todėl Kinijos valdžia
mėgina apriboti BVP augimą, siekda-
ma ,,atvėsinti” perkaitusią ekonomiką.

***
Viena stambiausių Japonijos au-

tomobilių gamybos bendrovių „Toyo-
ta” sumažins automobilių gamybą
JAV ir Kanados įmonėse dėl nepa-
kankamo detalių tiekimo po galingo

žemės drebėjimo ir cunamio. Veiklos
sustabdymas automobilių gamybos
bendrovėms kainuos milijonus dole-
rių per dieną. Didžiąją detalių dalį
bendrovės įmonės Šiaurės Ameriko-
je gauna iš vietos gamintojų. Jungti-
nėse Valstijose bendrovė turi 9 auto-
mobilių surinkimo įmones. 

***
JAV vartotojų išlaidos vasarį pa-

didėjo 0,7 proc. ir prieaugis buvo di-
džiausias nuo 2010 m. spalio mėnesio.
Pajamos paskutinį žiemos mėnesį pa-
ūgėjo 0,3 proc. Darbo vietų JAV ūkyje
skaičius auga jau 6 mėnesius iš eilės,
o nedarbo lygis vasarį smuko iki 8,9
proc., nusileidęs žemiausiai nuo 2009
m. balandžio mėn. Pasak žinovų, ge-
rėjant padėčiai darbo rinkoje, ameri-
kiečiai didina išlaidas, o tai savo
ruožtu padeda ekonomikai atsigauti.

***
Latvija numato naują ekonomi-

nės emigracijos bangą, kai bus atver-
ta Vokietijos darbo rinka. Jau šian-
dien vis daugiau latvių pradeda lan-
kyti vokiečių kalbos kursus. Šian-
dien Vakarų Europoje, JAV ir Aust-
ralijoje gyvena apie 200,000 latvių, iš-
vykusių iš tėvynės per Antrąjį pa-
saulinį karą, ir jų palikuonių. Pasta-
raisiais metais į Airiją, Didžiąją Bri-
taniją ir kitas šalis išvyko apie 100,000
latvių. Kaip jau buvo pranešta, gegu-
žės mėn. Vokietija ir Austrija atidaro
savo darbo rinką naujųjų Europos
Sąjungos šalių, įskaitant ir Baltijos
šalis, gyventojams.

***
Britų bendrovės „Z/Yen Group”

atliktame 75 finansinių centrų tyri-
me pirmoje vietoje atsidūrė Londo-
nas, antroje – New York, trečioje –
Honkongas, ketvirtoje – Singapūras,
penkta vieta dalinasi Šanchajus ir
Tokijas. Į pirmaujančiųjų dešimtuką
taip pat pateko Čikaga, Ciurichas, Že-
neva ir Sydney. Didžiausią šuolį pa-
darė Seulas – jis persikėlė į 16-tą vie-
tą, aplenkęs Beijing. Maskva ir Sankt
Peterburg atsidūrė 68 ir 69 vietoje. Iš
viso buvo ištirti 75 miestai, daugu-
mos jų rezultatai per paskutinį pusme-
tį pablogėjo. 

Jungtinių Valstijų pašto tarnyba (USPS) ketina sumažinti 7,500 darbo
vietų, skelbiama oficialiame tarnybos pranešime spaudai. Sausio pabai-
gos duomenimis, USPS dirbo 583,000 žmonių. Įgyvendindama numatytą
pertvarkos programą kasmet USPS tikisi sutaupyti po 750 mln. JAV dol.
Siekdama sumažinti išlaidas organizacija ketina uždaryti 7 regioninius
administracinius biurus. USPS per artimiausius metus planuoja uždaryti ir
iki 2,000 vietos skyrių visos šalies mastu. Be to, USPS paskelbė dar apie
vieną galimą taupymo būdą – korespondencijos pristatymo klientams šeš-
tadieniais paslaugos nutraukimą. Šiuo atveju JAV Kongresui tektų įtrauk-
ti pataisą į šalies įstatymą, pagal kurį paštas Jungtinėse Valstijose prista-
tomas 6 dienas per savaitę. JAV pašto tarnyba šiuo metu pristato apie 40
proc. viso pasaulio pašto korespondencijos. Praėjusių metų lapkritį USPS
pranešė apie 8,5 mlrd. dol. grynuosius nuostolius, patirtus per 2010 fi-
nansinius metus. Be to, USPS jau ketvirtus metus išlieka nuostolinga.

Leidykla „Kas yra kas Lietuvo-
je” išleido „Lietuvos verslo istoriją“,
kurioje apžvelgiama Lietuvos vers-
lo raida nuo seniausių laikų iki šių
dienų. Knygos autoriai – profesio-
nalūs istorikai, ryžęsi pažvelgti į ša-
lies praeitį vienu specifiniu – verslo,
verslumo – pjūviu. Leidinyje anali-
zuojama, kaip amžiams bėgant ki-
to lietuvių verslo tradicijos, kokie
veiksniai nulėmė šalies materiali-
nės kultūros veidą. Leidinyje ban-
doma atsakyti į klausimus, kada
svetimus kraštus plėšęs lietuviško
vikingo palikuonis tapo ūkininkau-
jančiu dvarininku; kodėl mūsų
miestai tokie maži; kodėl lietuviai
beveik iki pat XX a. prekybą ir vers-
lą laikė jiems netinkamu užsiėmi-
mu ir kt. Leidinio redaktorius-su-
darytojas – Liudvikas Gadeikis,
mokslinis konsultantas – prof. Alf-
redas Bumblauskas.
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Verta�sustoti�ir�apsidairyti
Šiame beprotiškai nežinia kur le-

kiančiame pasaulyje, deja, skubame,
lekiame ir mes. Kartu su dauguma.
Kaip kokioje laukinių arklių bando-
je. Kažkas pabaido, o mes, net nesu-
simąstę, jau ir lekiame nežinia kur ir
kodėl, iš įpročio, nes ,,visi” taip daro.
Gaila, tačiau ne kiekvienam iškyla
klausimai: Kur? Kodėl? Kokia to
prasmė? O gal paprasčiausiai reikėtų
sustoti, apsidairyti, įsiklausyti savęs,
aplinkos, įvertinti padėtį ir paban-
dyti susirasti savąjį ,,bėgimo” takelį
ir ritmą. Ramybė. Štai kas yra šių
laikų deficitas ir didelė vertybė. 

Gaila, tačiau ne visi tą turtą įver-
tina. O kai supranta, dažnai būna per
vėlu. Užaugę vaikai, deja, išmokę iš
mūsų lėkti, skuba iš įpročio toliau,
rodydami pavyzdį jau savosioms at-
žaloms. Šita, atrodo, be galo brangi
vertybė yra mūsų pačių sukurta.
Norint atrasti ramybę, reikia išmok-
ti atsisakyti begalės šių laikų dirb-
tinių vertybių, kurios tik atrodo ver-
tingos, nes jų siekia arba turi daugu-
ma žmonių. 

Nesibaigiantys informacijos
srautai, bankų sąskaitų, mokesčių
skaičių deriniai, nauji namai, auto-
mobiliai, begalė elektronikos prie-
taisų, įvairiausių daiktų poreikis
(nes tokį ar kitokį turi kaimynas,
draugas ar pažįstamas, tada mes sie-
kiame turėti dar geresnį ar didesnį) –
visa tai įsuka lyg užburtas ratas,
kuris veda į pačią giliausią bepras-
mybę, tuštybę. Ramybei vietos nebe-
lieka, taip pat – laiko vaikams, arti-
miesiems ir galiausiai – sau pačiam.
Tada vėl nusiraminimo ieškome nau-
juose pirkiniuose, o kartais – ir tau-
relės dugne. Ir vėl užburtas ratas
beprasmybėje. 

Taigi, mielieji, gal jau atėjo lai-
kas išmokti kai ko atsisakyti ir atsi-
gręžti į save, į mus supančią aplinką,
į bundančią pavasarinę gamtą, iš-
girsti paukščių giesmę. Dažnai tikrai
verta sustoti, nurimti ir eiti į priekį
ramiai, nelėkti be galvos, kaip tų
laukinių arklių banda.

Dainius Darbutas

VVYYRRAAMMSS

Paruošė�Dainius Darbutas • El.�paštas:�dainius70@gmail.com

Išgyvenusios keletą žemės dre-
bėjimų ir cunamių, Japonijos auto-
mobilių bendrovės gavo dar vieną
smūgį. Vėl darbą pradėjusios Japo-
nijos akcijų biržos praneša apie vie-
ną po kitos smunkančias akcijų kai-
nas.

Didžiausias akcijų kainos kriti-
mas pastebėtas „Mitsubishi” bendro-
vės akcijoms – jų kaina smuko lygiai
9 proc. „Isuzu” akcijų vertė krito 8,9
proc.

Visas savo gamyklas uždariusios
„Nissan” bendrovės akcijų vertė
smuko 8,5 proc. „Honda” bendrovės
akcijų vertė krito 3,8 proc. „Toyota” –
7,2 proc. Tiesa, žinovai teigia, kad
nepaisant būkštavimų dėl trumpojo
laikotarpio nuosmukio, šaliai pavyks
jį įveikti ir ji atsities.

Tuo tarpu besivaržančių tarpu-
savyje Pietų Korėjos automobilių
bendrovių akcijų kaina kyla, mat su-
stabdžius gamyklas Japonijoje tikėti-
na, kad šios šalies automobilių ben-
drovių gaminių paklausa turėtų
kilti.

Cunamis nuplovė 2,400 naujų
„Nissan” ir „Infiniti” automobilių 

Kovo 11 d. įvykęs žemės drebėji-
mas Japonijoje ir po jo kilusios milži-
niškos cunamio bangos palietė ir
automobilių pramonę. Po žemės dre-
bėjimo visi didieji automobilių ga-
mintojai uždarė gamyklas, o cuna-
mio banga tiesiog nuplovė tūkstan-
čius automobilių.

Nuo netoli kranto Točigi prefek-
tūroje įrengtos aikštelės cunamis nu-
plovė 1,100 „Nissan” ir 1,300 „Infini-
ti” automobilių, laukusių savo eilės į
keltą. Jie turėjo būti pristatyti klien-
tams Jungtinėse Valstijose ir toli-
mesnėse Japonijos prefektūrose.

Tačiau „Nissan” atstovas pasi-
džiaugė, kad nė vienas gamyklų dar-
buotojas nuo žemės drebėjimo ar cu-
namių rimčiau nenukentėjo. Pasak
jo, dėl šių nelaimių 1,500 darbuotojų
naktį teko praleisti darbo vietose. Su-
stojus traukiniams ir sugriuvus ke-
liams, jie neturėjo galimybių pasiek-
ti namų.

Parengta pagal Gazas.lt

Cunamis�smogė�Japonijos�
automobilių�bendrovių�akcijoms�

Automobiliai Miyako mieste.                                                              RReeuutteerrss//SSccaannppiixx nuotr.

„Ferrari California” – sportiškas ir greitas
kabrioletas, iki 100 km/val. įsibėgėjantis per 4
sekundes. „Brabus 800 Widestar” – didelis ir galin-
gas visureigis, 100 km/val. pasiekiantis per tas
pačias 4 sekundes! 

Žinoma, kitų šio modelio duomenų lyginimas
su „California” būtų kiek nesąmoningas, tačiau
„Brabus 800 Widestar” įsibėgėjimas daro įspūdį. 4
sekundės automobiliui, sveriančiam daugiau nei 3
tonas! Juk pagal svorį jam nedaug trūksta iki leng-
vo sunkvežimio!

Ties šiuo modeliu „Brabus” padirbėjo rimtai.
Variklis, naudojamas šiame visureigyje, teoriškai
paimtas iš MB S600. Bent jau taip teigiama ga-
mintojo pranešime.

Kodėl teoriškai? Į S600 montuojamas variklis
yra V12 išdėstymo ir 5.4 litro darbinio tūrio, o
šiame visureigyje jo litražas padidintas iki 6.3 lit-
ro. Kol kas nepateikiama daugiau informacijos,
tačiau tikėtis, kad papildomi 0.9 litro buvo gauti
pritaikius kokį „stroker kit” (lietuviškai tai iš da-
lies galima būtų pavadinti stūmoklių prailginimu
„iš apačios”, tačiau tikslaus vertimo šiam retai su-
tinkamam daiktui nėra), nelabai įmanoma.

Bet kokiu atveju, su varikliu padirbėta neblo-
gai. Toli gražu ne kiekvieno sunkvežimio turimas
keturženklis sukimo momentas šiame „Brabus”
modelyje siekia net 1,420 Nm! Tiesa, saugodami
transmisiją, inžinieriai jį elektriniu ribotuvu su-
mažino iki 1,100 Nm. Ir visas šis smagumas pra-
sideda jau nuo 2,100 aps./min.!

Arklio galios šiame modelyje įvertintos dviem
nuliais. Ir su aštuonetu priekyje. Išvertus į žmonių
kalbą – 800 AG prie 5,500 aps./min. Nei daug, nei
mažai – tiesiog daugiau nei visi „Ferrari” ar
„Lamborghini”. O čia juk „paprastas” visureigis!

Visa ši beprotiška galia į keturis varomuosius
ratus bus perduodama penkių pavarų automatine
transmisija. Įdomu, atsiras žmonių, kuriems 1,100
Nm bus per mažai ir jie vis dėlto „nusiims” sukimo
momento ribotuvą?

Tačiau „Brabus 800 Widestar” Vokietijos greit-
keliuose atsiliks nuo „eilinių” BMW M3 ir kitų
automobilių, kurių didžiausias greitis apribotas
iki 250 km/val. – šis visureigis gavo ribotuvą, ne-
leidžiantį jam lėkti daugiau nei 240 km/val. grei-
čiu. Jį pašalinus, „Brabus” galėtų įsibėgėti iki 270
km/val.

Bekalbėdami apie automobilio techninius
duomenis, pamiršome paminėti išorę. Nors čia –
viskas matoma nuotraukoje. Atnaujinti buferiai ir
platesni sparnai, po kuriais drąsiai tilps nuo 20 iki
23 colių skersmens ratlankiai, kurie bus montuoja-
mi ant šio modelio. Tai – lyg ir visi išoriniai pato-
bulinimai, leidžiantys „Brabus 800 Widestar” at-
rodyti dar agresyviau nei jo pirmtakui „Mercedes-
Benz G”.

Parengta pagal Gazas.lt

Visureigis�su�„Ferrari”�duomenimis

„Brabus 800 Widestar”.                                 

• Tad gyvenk savo gyvenimą taip,
kad mirties baimė negalėtų įeiti į ta-
vo širdį. Neprikaišiok niekam jų re-
ligijos; gerbk kitų pažiūras ir reika-
lauk, kad jie gerbtų tavąsias.

• Mylėk savo gyvenimą, padaryk
savo gyvenimą tobulą ir išgražink
viską jame. Stenkis padaryti gyveni-
mą ilgą, o jo paskirtį – pagalbą ir tar-
navimą žmonėms. Paruošk kilnią
savo mirties dainą tai dienai, kai teks
eiti per didįjį išsiskyrimą.

• Visada ištark žodį ar parodyk
pagarbos ženklą, kada sutinki drau-
gą ar net nepažįstamą atokioje vieto-
je. Rodyk pagarbą visiems žmonėms,
o padlaižiavimo – niekam. Kada atsi-
keli ryte, padėkok už maistą ir gyve-
nimo džiaugsmą. Jeigu nematai prie-
žasties, už ką dėkoti, spraga slypi tik
tavyje. Neišnaudok žmonių ar ko ki-
to, nes išnaudojimas paverčia išmin-
tingus kvailiais ir atima dvasios
įžvalgą.

• Kai ateis laikas tau mirti, ne-
būk kaip tie, kurių širdys perpildytos

mirties baimės, nes kada išmuša jų
valanda, jie verkšlena ir maldauja,
kad gautų dar šiek tiek laiko nugy-
venti savo gyvenimus iš naujo, kitu
būdu. Sudainuoki tada savo mirties
dainą ir mirk kaip didvyris, grįžtan-
tis namo.

Indėnų genties vadas Tecumseh
Asvyras.lt

Indėniškas�patarimas
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DANTŲ GYDYTOJAIKančios viršūnę pasiekiau, kai
kartą brolis pastvėrė mane iš už
nugaros ir, abiems krentant gatvėje
ant kieto grindinio, buvo išsukta
mano dešinioji koja. Tėvas mane mu-
ša naktį, kad aimanuoju ir jam mie-
goti neleidžiu. Kitą dieną sekmadienį
atvyko kaimo daktaras ir atitaisė
man koją – vėl skausmas neapsako-
mas, jokio vaisto negavau. Guliu
dieną naktį. Nėra jokių žaislų. Kar-
tais dieną lieku vienas. Televizija dar
nebuvo atrasta, o radijo pas mus tuo
laiku nebuvo. 

Trejais metais vėliau parginu
galvijus namo, ogi trūksta telyčaitės.
Nusiminiau, bet bijojau šeiminin-
kams pasakyti. Kitą rytą, niekam to
nepastebėjus, išginiau karves, avis.
Varau jas tolyn už vieno ir kito pu-
šyno. Žiūriu, tiesiog stebuklas –
telyčaitė atsistojo gyva, sveika. Ne-
aišku, ką vilkai darė tą naktį. Dzū-
kijos miškuose jų vis tik buvo. 

Kitąmet ganant atbėgo svetimas
avinas ir vienu smūgiu užmušė ma-
no bandos beragį aviną. Savininkas
nuvežė jį pas mano tėvą ir paprašė
sumokėti. Tėvas sumokėjo. Avino
mėsą pasidalijo: du žydai nupirko
priekinę dalį mėsos, taip pat kailį, o
tėvui ir šeimai liko šlaunys ir ne-
mažai avienos. Tėvas suprato ir ma-
nęs už avino pražudymą nekaltino. 

Išties patys pirmieji ganymo
metai buvo sunkiausi. Bendrių dvare
ganiau žąsis prie upelio, pievos ir
krūmų. Vienas kitas žąsiukas ding-
davo upėje arba įlįsdavo į krūmus,
arba į dideles žoles. Ne visada pa-
stebėdavau. Senoji B-nė atrasdavo
juos ir vis smarkiai apibardavo ma-
ne, kad aš išmetąs juos. Aš jų nežu-
džiau, aš jų neišmesdavau – buvo
sunku juos suvaldyti, nes jų buvo
daug. Vištos perėdavo, ir kas dvi ar
tris dienas B-nė atnešdavo po desėtką
ar daugiau naujų žąsiukų. Be to,
prisimenu, miegodavau arklidėje. Du
bernai ateidavo ankstų rytą dvaro
arklių šerti. Vienas jų dažnai nu-
traukdavo paklodę nuo manęs taip,
kad likdavau sušalęs ir nepakan-
kamai išmiegojęs. Kitas jų patarda-
vo: ,,Neliesk to vaiko”, bet tai nepa-
dėjo. 

Vargau, kaip ir daugelis to meto
miestelio vaikų, kurie pavasarį išei-
davo pas ūkininkus gyvulių ganyti.
Sugrįždavau lapkričio pirmają, nes
tuomet prasidėdavo mokykla. O kur
žaidimų ar atostogų dienos? To meto
vaikams jų nebūdavo. Nebent jų tė-
vai būtų buvę valdininkai ar profe-
sionalai. Tokiais atvejais jie visą
vasarą buvo laisvi nuo varginančių
ūkio užsiėmimų.

Prisimenu, kaip po daugelio
metų dėl vėžio ligos 1989 m. turėjau
prostatos operaciją – buvau nusilpęs
nuo 30 radiacijos kartų, galvojau
apie mirtį. Kartą kviečiau žmoną į
ligoninę atsisveikinti, bet pamažu
atsigavau. 

Labai širdį graužė prasidėję sun-
kumai ir žudynės, Lietuvai veržian-
tis į laisvę ir nepriklausomybę.
Ieškojau galimybių padėti, o jos buvo
tokios ribotos. Rašiau į amerikiečių
spaudą. Sveikatai sustiprėjus, kartu
su žmona ir sūnumi 1991 m. išvykau
į Tėvynę. Susisiekiau su VU ir VDU
psichologijos katedromis, parinkome
ten reikalingus kursus sustiprinti

psichologiją. Jos Lietuvai tuo metu
labai reikėjo. Okupacinis sovietų
režimas buvo labai apribojęs psicho-
logijos mokslo ir praktikos sritis. O
kam testuoti inteligentiją ar veltis į
asmenybės gelmes, jeigu saugumo
organai geriau žino, kas yra kas ir
kur jis ar ji tinkamas(a) studijuoti
arba įdarbinti? Jie taip pat suuodžia,
kuriuos asmenis ar šeimas tardyti,
ką paslapčiomis nužudyti, ką į Sibirą
pasiųsti... Jie savo iš aukščiau duotas
kvotas užpildydavo, talkino SSRS
totalitarinio režimo siekiui ,,palikti
Lietuvą be lietuvių”. Tai yra – be
inteligentijos, be lietuviškai ar krikš-
čioniškai galvojančių ir veikiančių
lietuvių.

Kaip aš žmones gelbėjau 

1941 m. vasarą, man esant tėvų
namuose, sesuo Zosė nustebusi suri-
ko man: ,,Žiūrėk, Justai, vokiečių
kariai Maušių vedasi.” Išbėgau į lau-
ką ir sakau jiems: ,,Čia mano drau-
gas, paleiskite jį prašau.” Mūsų gat-
vės gale buvo mokykla. Ten buvo keli
kariai, viršila ir, berods, leitenantas.
Su jais kelis kartus buvau kalbėjęs.
Vienas jų kartas nuo karto užsuk-
davo pas mus, prašydavo sesers iš-
kepti jam porą kiaušinių. Jie apsi-
keitė keliais sakiniais, ir šis tarė
(žydui) vaikinui: ,,Eik namo.” Nė vie-
no kilometro nebuvo nuo mokyklos,
kur buvo seni Miroslavo žydų ka-
pai... 

Iš vaikystės dienų prisimenu
vieną įvykį. Berods, tai buvo gegužės
mėn. 2 d. Švietė saulė, buvo šilta,
gražu, tad su kitais berniukais nuėjo-
me prie didelio prūdo maudytis.
Vienas po kito sušokome į vandenį.
Gal nei minutei nepraėjus, matau –
paniro mažesnio berniuko galva. Pri-
šokau, pakėliau jį aukštyn – jis tarsi
sustiręs, išnešiau jį į krantą. Jis
plaukti nemokėjo, vėliau sakė, ne-
galvojęs, jog ten gilu... Dėl šalčio mū-
sų visų maudynės greitai pasibaigė –
laukėme vasaros karščių. 

Daug šiurpesnis įvykis atsitiko
1944 m. rusų kariuomenei artėjant
prie to meto Vokietijos sienos. Man
priverstinai dirbant vertėju vokiečių
divizijos štabe Pajevonyse, vieną
dieną atvažiavo vokiečių leitenantas
vertėjo. Štabo karininkui leidus, jis
mane nusivežė kažkur arčiau Višty-
čio ir sustojo prie didelio klojimo.
Ten matėsi gal daugiau kaip 10
ginkluotų rudmarškinių. Vienas jų
paprašė manęs laukti, kol atvyks
pulkininkas). Jam pasirodžius, atida-
rė klojimo vartus – ten matėsi dau-
giau kaip 20 vyrų. Pulkininkas pra-
dėjo apklausą. Parodo ranka į vieną
jų ir užduoda kelis klausimus. 

Greitai supratau, kad čia vyksta
karo lauko teismas. Pamačiau, kad
tie vargšai suimtieji nemoka savęs
pristatyti. Pradėjau versti kitaip, ne-
gu jie kalbėjo. Sakau: ,,Jis sako: esu
ūkininkas, gyvenu už 5 km tokiame
kaime”, duodu to kaimo vardą. Ma-
tau, kad kitas yra stambus vyras – jį
padarau kalviu, gyvenančiu už 7 km
ir panašiai. Tiriamuosius padariau
vietiniais ir ,,gerais žmonėmis”, net
ir to meto vokiečių saugumo akimis
žiūrint. Apklausęs 7 ar 8 asmenis pul-
kininkas įsakė visus paleisti. 

Bus daugiau.

GGyyvveenniimmoo  nnuuoottrruuppooss
jjuussttiinnaass  ppiiKKŪŪnnaass
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Atkelta iš 2 psl.
D. Grybauskaitė yra energinges-

nė už savo pirmtakus. Ji uoliau mėgi-
na pertvarkyti teisėsaugos sistemą ir
jėgos struktūras, privertė atsistaty-
dinti nemažai nevykusių vadovų. Bet
per anksti spręsti, ar šie pokyčiai
pagerino padėtį. Lengviau pašalinti
nekompetentingą vadovą, negu rasti
tinkamą, o dar sunkiau – užtikrinti
žemesnių grandžių veiksmingumą.
Turėdama Prancūzijos prezidento
galias ji galėtų tiesiog atleisti prem-
jerą ar ministrus. Kai kuriais atve-
jais tai būtų naudinga ir didintų pre-
zidentės populiarumą, tačiau neiš-
spręstų pagrindinių krašto ūkio ir
valdymo problemų. Ir nebūtų kam
priešintis neapgalvotiems sprendi-
mams. Ne atsitiktinumas, kad ge-
riausiai valdomos šalys turi stiprius
parlamentus ir silpnus valstybės
vadovus, dažnai reprezentacinius
monarchus.

Per iškilmingą minėjimą Seimo
pirmininkė Irena Degutienė pasakė,
kad „Lietuvai būtina susigrąžinti
Kovo 11-osios dvasią”. Sąjūdžio ir Ko-
vo 11-osios dvasia įkvėpė kovoti už
Lietuvos nepriklausomybę, tą aiškų
tikslą, kuriam beveik visi pritarė. Ji
suvienijo Lietuvą ir po Sausio 13-
osios. 1988–1991 metai iš tiesų buvo
stebuklingi. Bet ir nepakartojami.
Sunku įsivaizduoti, kaip Sąjūdžio
dvasia, kad ir kokia ji būtų, padėtų
spręsti sudėtingas šiandienos proble-
mas. Prisiminkime: nesutarimai AT
išryškėjo dar 1990 metų pavasarį, ir
ne vien dėl to, kad kai kurie depu-
tatai išdavė Sąjūdžio idealus. Labiau-
siai buvo ginčijamasi dėl derybų su
Maskva sąlygų. Jei net esant apgul-
ties padėčiai neišvengiamai kyla ne-
sutarimų, juo labiau jų pasireiškia,
kai gyvenimas įeina į įprastas vėžes.
Nebuvo ir negali būti vienos nuo-

monės dėl mokesčių, „Sodros” pert-
varkymo, gamtos apsaugos, energe-
tikos, ūkio ar švietimo strategijos.

Vienas dalykas svarstyti šiuos
klausimus tarp draugų ar net srities
žinovų, visiškai kitas – priimti juos
prižiūrinčius įstatymus, kuriuos visi
privalės vykdyti. Tada greitai išryš-
kėja skirtumai, aštrėja nesutarimai,
suklesti įtarimai. Ir Sąjūdyje tonas
paaštrėdavo, kai būdavo svarstomos
rezoliucijos ar kiti įpareigojantys
dokumentai. Siūlymai iš apačios daž-
nai yra naudingi. Reikia sveikinti
įvairias nevyriausybines organizaci-
jas, stebinčias ir kritikuojančias Vy-
riausybės, teismų, kitų valdžios ins-
titucijų veiklą ar į viešumą kelian-
čias svarbius klausimus, kurių val-
džia nepaiso.

Naivu manyti, kad naujas Sąjū-
dis ar koks nors judėjimas iš apačios
galėtų iš esmės pakeisti Lietuvos po-
litiką. Be organizacinių rėmų negali-
ma įgyvendinti politinių siekių. Kad
ir kiek naujas judėjimas stengtųsi
būti kitoks, įžengęs į politikos areną
jis greitai taptų panašus į tradicinę
politinę partiją. Tai rodo Vokietijos
žaliųjų likimas – radikali protesto
organizacija virto dar viena partija.
Judėjimas be organizacinio įkūniji-
mo pasmerktas likti bergždžias, o
tapęs organizacija jis ima panašėti į
tai, ką nori pakeisti.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Politinio išganymo paieškos

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slaugos darbo
su gyvenimu. Didelė patirtis, legalūs dokumentai.
Gali išleisti atostogų nuo balandžio mėnesio (bet
kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius variantus. Tel.
Lietuvoje +370-647-65077 arba 630-730-2132.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias rekomen-
dacijas, legalų statusą, ieško nuolatinio senelių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630-
677-7467 arba 630-782-5256.

* Moteris pirks senų žmonių priežiūros darbą su
gyvenimu. Tel. 630-723-9905.

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3-jų miegamųjų
,,townhouse” arba namą Čikagos pietvakariniuose
rajonuose netoli gerų mokyklų. Tel. 708-262-1212.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai gami-
na maistą. Tel. 630-674-1545.



vaikų ir net vaikučių rateliai. 

,,Grandis” šiandien

Dabar „Grandyje” šoka 145 šokė-
jai, mažiausieji – trejų metukų. O da -
bartiniai ratelių mokytojai   – tai vis
bu vę šokėjai: Ir Dalia Bilaišytė De -
Muth, Rima Polikaitytė-Birutienė,
Daina Matusaitienė, Elytė Maurikie -
nė, Vida Brazaitytė, Lidija Polikaitie -
nė. Kaip sako Violeta, didžiausias
džiaugsmas mokytojui yra tuomet,
kai jo buvęs mokinys taip pamėgsta
šokį, kad pats tampa mokytoju. Šiuo
atžvilgiu „Grandies” vadovė tikrai
turi kuo džiaugtis. Tačiau, manau,
kad „Gran dis” taip sėkmingai šoka
jau daug me tų ir todėl, kad neapsiri-

boja sa vais, neverda vien savo pačios
sulty se. Štai, „komunizmo laikams”
pri ėjus liepto galą ir Lietuvai atga-
vus ne priklausomybę, ėmė važiuoti
lietuviai į JAV geresnio gyvenimo,
patirties ar nuotykių ieškoti. Dabar-
tinis „Grandies” baletmeisteris Gin-
taras Grinkevičius ir yra vienas tų.
Jis – pro fesionalus Lietuvos choreo-
grafas, ku ris pradėjo dirbti su grupe
ir pakylėjo ją į naujas aukštumas.
Dar „šviežio kraujo” į „Grandies” an-
samblį įpylė vos prieš dvejus metus
taip pat iš Lietuvos atvykusi jauna
choreografė Vitalija Ivinskienė. 

Šokių randama ir internete

Ir repertuaras šiais laikais neap-
siriboja vien „auksiniais” šokiais.
Yra visokių naujų, nematytų. Nes iš
tiesų, sukur tų lietuvių liaudies šokių
dabar yra devynios galybės ir jie
sudėtingesni. Violetos džiaugsmui,
pasižiūrėti juos gali ne tik šokių
šventėse, kaip anks čiau būdavo, bet
tiesiog interne te. Be to, šokiais dabar
dauguma visai mie lai dalijasi. Štai,
Violeta suranda kokį smagų šokį
internete, tuomet parašo grupės,
kuri šoko šokį, vadovams ir paklau-

sia, ar šie nepasidalintų savo šokiu.
Kartais per dvi dienas gauna ir šo kio
įrašą, ir aprašymą. Jokių var žovų.
Tačiau ieškant  naujų šo kių bū na ir
kitaip. Būna, kad sma gų, įdo mų šokį
suradus, jį pačiam persira šyti reikia.
Tuomet jau atsuki nėti juostelę iš
naujo ir iš naujo ke lias valandas
tenka, kol visus žingsnius užsirašai. 

O žingsnių šiais laikais – net 30!

Žinoma, vien internetu irgi ne-
pa sikliausi. Kaip seniau, taip ir da-
bar šokių mokytojai mėgsta Daina-
vos stovykloje susirinkti vasarą ir
arba vie ni iš kitų pasimokyti jaunų
žings nių, naujų šokių, arba kokį
žinovą pasikviesti. Ir tų žingsnių
šiais lai kais yra daugiau nei trisde-
šimt. Nes juk anksčiau būdavo tik
keli: polkos, paprastasis einamasis,
dvigubas. O da bar – suktukas, suk-
tukas ore, liaunas bėgamasis... Kaip
tą trečioką ar šeštoką šokėją išmo-
kinti visų jų? Kaip jam į galvelę
„įkalti”, kaip atrodo, pavyzdžiui,
„liaunas bėgamasis”? Ogi labai pa-
prastai – duoti šokio žings niui juo-
kingą „pravardę”. Ar gir dėjote tokį
lietuvių liaudies tautinių šokių
žingsnį, kuris vadinasi „spirkit į
sėdynę”? Nesate girdėję? Ir aš nebu-
vau girdėjusi. Paklausiau apie jį savo
antroko sūnaus, kuris „Gran dyje”
šoka. Tas nė nemirkte lėjęs pasakė,
kad tokį žingsnį moka: „reikia bė-
gant kulnais sau ‘užkapalį’ spardyti.
Labai smagu, bet gali biškį ir
skaudėti”. Štai toks tas žingsnis. 

Na, o repertuaras, kaip sako Vio -
leta, priklauso nuo šokėjų pajėgumo.
Kiekvieną sezoną ,,Grandis” pastato
naujų šokių, kurie darosi vis sudė -
tingesni ir sunkesni. Tik neišmanan -
čiam gali atrodyti, kad koks ,,Malū -
nėlis” – tai ne baletas. Ne baletas,
tiesa, bet iš pirmo karto ir liaudies
šokio tikrai gerai nepašoksi. ,,Gran -
dies” mokytojai, turėdami pakanka-
mai patirties, stengiasi prisitaikyti
prie šokėjų, suprasti jų pajėgumą ir
mokyti taip, kad šokėjai pasiektų
savo asmenines aukštumas. ,,Gran -
dis” – ne tik vieta lietuvių kilmės jau-
nimui bendrauti, bet ir vieta, kurioje
pagal galimybes ruošiami aukšto ly -
gio šokėjai, o per šokį skiepijama ir
mei lė Lietuvai. 

Apie šio, jau 52-ojo sezono „Gran -
dies” šokėjų pajėgumą galėsi me
spręs ti atėję į metinį koncertą, kuris,
kaip sakiau, bus panašus į mažą šo -
kių šventę dėl dalyvaujančių ansam-
blių gausos. Manau, jog jame dar ne -
matytais šokiais teks pasigėrėti. 

Karilė Vaitkutė – Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus darbuotoja, ,,The
Lithuanian Museum Review” redak-
torė, vertėja. 
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IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.
* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel. 773-
550-1867.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną, išleisti atostogų.
Siūlyti įvairius variantus. Vairuoja, kalba angliškai.
Tel. 773-294-5731.

* Med. sesuo ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali pakeisti bet kurią darbo dieną. Tel. 630-
258-4035.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių prie-
žiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę. Doku-
mentai, rekomendacijos, automobilis. Tel. 773-610-
5413.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmonių priežiūros
darbą su gyvenimu kartu bet kuriame Amerikos
mieste. Tel. 708-244-5398.

Atkelta iš 5 psl.
Pirmie ji choreografai, kurie

atvyko į JAV, ir buvo šie mokytojai:
Genovaitė Dum čiūtė-Breichmanie-
nė, Jadvyga Mei liū nai tė-Matulaitie-
nė, Liudas Sagys. Vienas iš žymiau-
sių lietuvių liaudies šokių choreog-
rafų, likusių Lie tuvoje ir dirbusių
„komunizmo laikais”, buvo Juozas
Lingys. Violetos žodžiais, jis tikrai
„turėjo gyslelę”, pradėjo šokius kurti
dar net nebaigęs choreografijos mok-
slų. Jo šokiai iki šiol labai popu-
liarūs, turi lietuviško charakterio.
Tačiau užsienyje gyvenantys lietu-
viai tais „komunizmo laikais” nela-
bai su Lietuvoje likusiais tautiečiais
bendrauti galėjo.

Nesutarta tik... dėl sijonų ilgio

Šokių iš už geležinės uždangos į
laisvą pasaulį gal ir neprasiskverb-
davo, tačiau dra bužių iš Lietuvos
gaudavo. Tuo tarpu grandiečiai ver-
tėsi, kaip galėjo. Kas tautinius dra-
bužius atsivežę iš Lietuvos buvo, kas
vietoje ausdavo, siūdavo. Štai Viole-
tos mama jai drabužius po vie ną
užsakydavo, nes visą kostiumą vienu
metu per brangu būdavo pirkti. Taigi
vienais metais – sijonas, kitais – pri-
juostė, trečiais – liemenė... Iš austi ir
pasiūti Čikagoje auksarankės Priš-
mantienės. Vėliau Violeta ir pati bu-
vo išmokusi austi. Buvo ir nesutari-
mų dėl tų drabu žių. Jei pavartytu-
mėte „Grandies” albumą, kuriame
suklijuotos įvairių metų laikraščiuo-
se spausdintų straip s nių iškarpos ir
nuotraukos, pa matytumėte, kad buvo
laikas, kai grandietės trumpais sijo-
nais vilkėdamos šoko. Šokėjos suau-
gusios, o si jonai trumpi – na, kur tai
matyta! Ta čiau, sako Violeta, tokie
laikai buvo ta da. Net Lingio vadovau-
jamas an samblis „Lietuva” trumpais
sijonais šoko, nors ne visoms šokių
mokytojoms patiko tokia anuome-
tinė „naujovė”. Jei smalsu, galite
internete pa sižiūrėti, kaip grandie-
čiai atrodė ir šoko, nes koncertai nuo
1973 metų yra  ,,YouTube” sudėti. 

Augo ,,Grandis” kaip ant mielių

Tačiau nesutarimų  daug nebu-
vo. O geranoriškumo ir pagalbos
vieni kitiems – nors vežimu vežk.

Senais lai kais už repeticijas mokėti
nereikėdavo, bet už visas keliones
šokėjai su simokėdavo patys, o vė-
liau daug pa dėjo globos komitetas,
įsteigtas Ire nos Kriaučeliūnienės. Ir
kasmetinį „ba lių” padarydavo už
savo lėšas. Tė vai ir vaišes – keptas
antis, vištas, vi ne gretus ir pyragus  
sunešdavo ir dar už bilietą į koncertą
susimokėdavo. Vėliau, kai šokėjų
atsirado daugiau, atsirado ir dešim-
ties dolerių mokes tis. O ir dabar mo-
kestis už visą sezoną tikrai nedidelis,
jei lyginsime su bet kokiomis kitomis
šokių pa mokomis – nuo tango iki
pilvo šokio. 

Augo „Grandis” kaip ant mielių.
Galima sakyti, išvažinėjo ir iš-
skraidė visą pasaulį. Šiaurės Ameri-
koje bu vo, Pietų Amerikoje buvo,
Europoje buvo, Australijoje buvo.
Lietvoje šoko šešis kartus – penkiose
šokių šventė se (nuo 1994 m.), o 1992
metais gastroliavo Vilniuje, Kaune,
Eektrėnuo se, Marijampolėje, Tel-
šiuose ir Palan go je. Ir ne tik papras-
tus koncertus ,,Gran dis” surengdavo.
I. Smieliaus kie nė buvo ir „Lietuviš-
kas vestuves” pastačiusi. Tuomet
„Grandyje” ypa tingai daug šokėjų
trypė. Buvo laikas, kai vien studentų
ratelyje sukosi jų apie aštuonias-
dešimt. Vėliau, jau Vio letos vadova-
vimo laikais (pradėjo va dovauti 1995
m.), atsirado ne tik jaunių, studentų
ir veteranų rateliai. Pradėjo šokti

,,Grandis” tebejungia...

,,Grandis” vienoje iš šokių švenčių.
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A † A
JUOZAS „JOE” JANUŠAITIS

Mirė 2011 m. kovo 26 d. savo namuose Porter, Indiana, sulau-
kęs 97 metų.

Gimė 1913 m. spalio 24 d. Lietuvoje, a. a. Juozo ir a. a. Puizytės
Janušaičių šeimoje.

A. a. Juozas 30 metų išdirbo Blaw Knox metalo gamykloje ir
1979 m. išėjo į pensiją.

Nuo 1935 m. iki 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
1949 m. atvyko į JAV ir Crown Point, IN, 1951 m. spalio 15 d.

apsivedė su Ona, kuri jau mirusi.
Velionis buvo Šv. Kazimiero katalikų bažnyčios narys, pri -

klausė lietuvių Žvejų ir Medžiotojų klubui, Susivienijimui
Lietuvių  Amerikoje, Lithuanian/American Political klubui.

Nuliūdę liko: sūnus Rich su žmona Jeanine, gyvenantys Por-
ter, IN, dukterys Jane Urycki iš Lake Station, IN ir Irene su vyru
Richard Macys, gyvenantys South Bond, IN, anūkai Chrissy, Joe,
Steve, Bob, Diana, Rich, Debbie ir Lenny, 12 proanūkių.

Atsisveikinimo šv. Mišios vyks balandžio 3 d., 9 val. ryto Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL
60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Edmonds & Evans  FH, www.ee-fh.

A † A
BRONĖ NAVICKAS
ARBAČAUSKAITĖ

Mirė 2011 m. kovo 27 d., ankstyvą rytą, būdama 89 m. am-
žiaus.

Gyveno Wisconsin Dells, WI, vėliau Lemont, IL.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje.
Nuliūdę liko: duktė Irena Vytkauskaitė-Valaitienė su vyru

Re migijum; anūkai Tomas su žmona Cindy, Julija Deuschle su
vyru Peter ir Andrius, aštuoni proanūkiai – Mike, Nick, Nina,
Lea  Valaičiai ir Jonukas, Andrius, Matas ir Stefutė Deuschle.

Velionė priklausė Lietuvių Tauragės klubui, Amerikos Lie -
tuvių Pensininkų sąjungai Čikagoje, Šakių apskrities klubui ir
kitiems.

Po šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, a. a.
Bronė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 2011 m.
kovo 29 d.

Nuliūdusi šeima

A † A
inž. ALGIS KVEDARAS

(KVEDARAVIČIUS)
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. kovo 4 d., Sun

City, AZ, mirė brangus vyras, tėvelis, senelis, brolis ir dėdė,
sulaukęs 85 metų.

Gimė ir gyveno Ukmergėje. Gimnaziją baigė Wuerzburg,
Vokietijoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuo -
menėje seržanto laipsniu, artilerijos batalione, Korėjos karo
metu. Newark College of  Engineering įsigijo B.S. ir M.S. elek-
tros inžinerijoje. 34 metus išdirbo ITT Corp. Avionics Div.,
Nutley, NJ vyresniu projektuotoju. Išėjęs į pensiją Ari zonoje
išgyveno 15 metų. Velionis buvo ilgametis LB narys ir Phoenix
apylinkės Lietuvių Katalikų misijos pirmi ninkas.

Giliai nuliūdę liko: žmona Milda; dukros Rūta, Astra, dr.
Vita ir vyras dr. Petras  Dičpinigaitis su sūnumis Aliu ir Tomu;
dukros a. a. Alės sūnūs Rytas, Aidas, Gintas ir Aras; sesuo
Birutė Jorik su šeima bei daug kitų giminių Ame rikoje ir
Lietuvoje.

Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyko kovo 12 d. Elizabeth,
NJ.

Nuliūdusi šeima

Buvusiam ilgamečiui darbuotojui

A † A
STASIUI DŽIUGUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną SOFIJĄ, duk-
rą JUDITĄ ir visus artimuosius.

„Draugo” bendradarbiai

A † A
JURGIS LAMPSATIS

Giliame liūdesyje liko: dukrytė Raminta su vyru Rupertu ir
dukryte Indre, sūnumi Jonu, sesuo Grėta Bražinskienė, krikš-
to dukra Helen Eckstein, giminės Lietuvoje, draugai ir pažįs-
tami Čikagoje ir Berlyne.

Buvusiam ilgamečiui LF nariui, aktyviai daly va-
vu siam LF veikloje

A † A
STASIUI DŽIUGUI

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių Fondo vadovybės
var du reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą žmo -
nai SOFIJAI JANKAITYTEI, dukrai JUDITAI DŽIU -
GAI TEI su vyru MICHAEL DiSANTIS bei giminėms.

Liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

1912 m. vasario 3 d.
Klaipėdos apskr.,  

Mozūriškių kaime

2011 m. kovo 18 d.
Berlyne

—

A † A
STASIUI DŽIUGUI

mirus, žmonai SOFIJAI, dukrai JUDITAI ir MI-
CHAEL DiSANTIS bei visiems artimiesiems gilią
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Algė ir Adolfas Šležai
Silvija ir Linas Lukai su šeima

Genovaitė Kaufmanas, gyvenanti Alexandria, VA, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Alfonsas Alkas, gyvenantis Tampa FL, kartu su „Draugo”  pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė mums ir  50 dol. auką. Labai ačiū.

Dana Naikauskas, gyvenanti Windsore, Ont. Canada, pratęs-
dama metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 110 dol.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Klemensas Pivoriūnas, gyvenantis Riverdale, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

��  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) Gavėnios metu penktadie -
niais 5 val. p. p. vyks  Kristaus kančios
vie tų, arba stacijų, aplankymo ap eigos
(lietuvių kalba). Primename, kad lietu-
viškos šv. Mišios Brighton Park baž -
nyčioje atnašaujamos ketvirtadie niais 8
val. r. ir sekmadieniais 10:30 val. r.

��  Maloniai kviečiame visus balandžio
2–3 die nomis nuo 10 val. r. iki 3 val. p.
p. atvykti į Jau nimo centrą (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636),
kur vyks pavasarinė mugė. Tel. pasi tei -
ravimui 773-778-7500 (Reda). 

��  Jaunimo centro narių, rėmėjų ir au -
kotojų 2011 m. suvažiavimas vyks ba -
landžio 10 d., sek madienį, 12 val. p. p.
Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo centre
(5620 S. Cla re mont Ave., Chicago, IL).
Kvie čiame kuo gausiau dalyvauti.  

�� Dailininkės Gemos Duobaitės Phi -
llips retrospektyvinė darbų paroda
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636) atidaroma balandžio 15
d. 7:30 val. v. Paroda veiks iki ge gu -
žės 15 d. Atidaryme dalyvaus dar bų
au torė G. Duobaitė Phillips.

��  Verbų sekmadienį, balandžio 17 d.,
Pasaulio lietuvių centro vakarinėje di-
džiosios salės dalyje (Lemont) Lietuvos
Dukterų draugijos narės pardavinės py-
ragus ir kito kius gardumynus. Prekyba
vyks nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Kviečia-
me apsilankymu paremti Dukterų drau-
giją ir savo šventiniam Velykų stalui nu-
sipirkti skanių tortų  bei kito kių gardėsių.

��  Gegužės 7 d., šeštadienį, Gedimino
li  tuanistinėje mokykloje (St. Andrews
Lutheran Church, 10 S. Lake St., Mun -
delein, IL 60060) bus švenčiama Ma -
my čių ir tėvų diena. Dalyvaus visa mo -
kyklos vaikučių-tėvelių-mokytojų šeimy-
na. Svečiuosis Lietuvos Nepri klau so my -
bės Atkūrimo signatarė, aktorė Nijolė
Ože lytė su savo dukrele. Bus surengtos
varžytuvės GLM paremti, vyks mugė.
No rintys prekiauti mugėje kviečiami
užsisakyti stalus (kaina – 25 dol.) tel.
847-668-1731 (Beata Ivanauskienė).

��  Lietuvių Opera kviečia įstaigas, or -
ganizacijas, profesionalus bei visus, no -
rinčius reklamuotis 55-ajame jubilieji -
nia me premjeros leidinyje, informaciją
siųsti adresu 431 N. Silverleaf Blvd.,
Ca rol Stream, IL 60188 arba interneti -
niu adresu: operalt@gmail.com. Vieno
puslapio kaina – 100 dol., pusės pusla-
pio – 50 dol., ketvirčio – 30 dol. Franz
Lehar operetės ,,Grafas Liuksemburgas”
(,,The Count of Luxembourg”) premjera
vyks gegužės 15 d. 3 val. p. p. J. Ster -

ling Morton High School salėje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Infor -
ma  cija teikiama tel. 630-242-1888 ar -
ba tel. 630-833-1893.

��  Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys
(600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260)
balandžio 8–10 dienomis kviečia daly-
vauti rekolekcijose, kurias ves pranciš -
konas kun. Raimundas Bukauskas, OFM.
Penktadienį, balandžio 8 d. – Pa lai  mi ni -
mas 7:30 val. v., po jo – konfe ren cija.
Šeštadienį 8:30 val. r. – registracija,
9:30 val. r. – konferencija. Re kolekcijos
baigsis sekmadienį, balan džio 10 d.
Au  ka vienai dienai – 60 dol., savaitga -
liui – 120 dol. Nak vy nė – 40 dol. Apie
dalyvavimą pra šoma pranešti iki balan -
džio 1 d. tel. 860-928-7955 arba el.
paš tu sesigne@gmail.com.

��  Pianisto Rimanto Vingro koncertas
Abbott Recital Holl, Jos lyn Art Museum
(2200 Dodge St., Omaha, NE 68102)
vyks balan džio 16 d. 2 val. p. p. Prog -
ra moje skambės M. K. Čiurlionio, F.
Schu bert,  A. Scriabin kūriniai. Koncertą
organizuoja Omaha-Šiauliai susigiminia -
vusių miestų komitetas.

��  Madison–Vilnius susigiminia vusių
mies tų komitetas gegužės 2 d., šešta -
die nį, kviečia į tradicinę iškilmingą va -
ka rienę, kuri vyks Madison Club (5 E.
Wilson St., Madison, WI). Pagrindinė
va karo kalbėtoja – JAV ambasadorė Lie -
tuvoje Anne E. Derse.  5 val. p. p. – kok -
tei liai, 7 val. v. – iškilminga vakarienė.
Kai na suaugusiems – 40 dol., studen-
tams ir senjorams – 35 dol. Prašoma
vie tas užsisakyti iš anksto. Čekius rašyti
MVSC ir siųsti Daina Penkiunas, 109
Richland Lane, Madison, WI 53705.
Daugiau informacijos suteiks Milda Ak -
sa mitauskas el. paštu aksa.milda@
gmail.com arba tel.708-224-6240.

IŠ ARTI IR TOLI...

Ambasadorė Anne E. Derse.
vviillnniiuuss..uusseemmbbaassssyy..ggoovv nuotr.

Detroit, MI, pristatyta paroda ,,Pirmoji banga”, kurią dar  2008 m. paruo-
šė LR generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Nacionaline Martyno Mažvy-
do biblioteka Vilniuje. Paroda Detroit ypač susidomėjo Šv. Antano lietuviškos
parapijos narys, pereitais metais 100 metų jubiliejų atšventęs Petras Pagojus,
iki šiol prenumeruojantis visus Amerikos lietuvių leidinius ir dažnai rašan-
tis į spaudą. 

Laurynas Misevičius

Parodos atidaryme dalyvavo (iš kairės): Detroit lietuviškos radijo programos vedėjas
Algis Zaparackas, Petras Pagojus, JAV LB vicepirmininkas sporto reikalams, ŠALFASS
prezidentas Laurynas Misevičius ir Lietuvos vyčių centro valdybos atstovė ryšiams su
spauda Regina Juškaitė-Švobienė.                                              ZZiittooss  MMaallaakkaauusskkiieennėėss nuotr.

Valstybės pažangos taryba pris-
tato pirminį šalies ilgalaikės pažan-
gos strategijos projektą ,,Lietuva
2030” ir kviečia visus į atvirąją dis-
kusiją. Strategijos projektas pareng-
tas remiantis visuomenės vadovų ir
žmonių idėjomis, kurias jie ga lėjo pa-
siūlyti praėjusiais metais savival -
dybėse vykusiose diskusijose, Nacio-
na linės idėjų dienos metu arba inter-
neto puslapyje www.lietuva2030.lt

Strategija „Lietuva 2030” – tai il-
ga laikio planavimo dokumentas bei
valstybės strateginio planavimo pag-
rindas. Ja siekiama nustatyti šalies
raidos kryptis, kurios būtų vienodai
suprantamos ir priimtinos valdžios
ir valdymo institucijoms ir visiems
Lietuvos gyventojams.

Strategijos projekte „Lietuva
2030” aptariama Globalios Lietuvos
idėja. Stra tegijos projekte numatoma
vykdyti akty vią užsienio lietuvių įsi-
traukimo į Lie tuvos gyvenimą pro-
gramą, įtvirtinančią abipusį part-
neryste ir pagarba grįstą bendradar-
biavimą ir kuriančią paskatas užsie-
nio lietuviams išlaikyti ir puoselėti
tautinį tapatumą, sustiprinti tarpu-
savio ryšius ir jų ryšius su Lietuva.

Valstybės pažangos taryba prašo
visų pareikšti savo nuomonę, teikti
savo pasiūlymus ir pastabas, daly-

vauti apklausoje. Tai galima padary-
ti Vyriausybės interneto svetainės
skiltyje „Kas naujo” esančioje viešo-
joje konsultacijoje.

Su strategijos projektu susipa-
žinti ga lima ir interneto svetainėje
www.lietuva2030.lt. Čia taip pat gali-
ma siūlyti savo idėjas, komentuoti
jau pateiktas bei simboliškai „pakelti
ranką už viziją”.

Šiuo metu įvairiuose šalies mies-
tuo se vyksta Valstybės pažangos ta-
rybos na rių susitikimų su visuome-
ne ir diskusijų apie projektą ciklas.
Savo nuomonę jau pareiškė Marijam-
polės, Kėdainių, Telšių, Šiaulių bei
Panevėžio bendruomenių at s tovai. Į
diskusiją apie Lietuvos ateitį bus
įtraukti ir kitų regionų aktyvūs pi-
liečiai, dis kutuos šalies akademinė
bendruo menė, jaunimo organizaci-
jos, moksleiviai ir verslininkai.

Valstybės pažangos taryba kvie-
čia ne likti abejingais ir prisijungti
prie dokumento aptarimo, aktyviai
reikšti nuo monę ir diskutuoti.

Valstybės pažangos tarybai, ku-
rią su daro įvairių sričių ekspertai,
moksli ninkai, verslo, ekonomikos,
politinių procesų analitikai, vado-
vauja ministras pir mi ninkas And-
rius Kubilius.

URM info

Kviečiama pareikšti  savo nuomonę

Vydūno fondas kviečia visus į 
knygos ,,VYDŪNO FONDUI – 55“

pristatymą sekmadienį, balandžio 3 dieną, 
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 

Pasaulio lietuvių centre, Lemont
Programoje:�meninė�dalis,�paroda,�vaišės

Lietuvių karių veteranų sąjunga „Ramovė”, Čikagos skyrius
(per Juozą Mikulį), atsiuntė „Draugui”  dosnią 925 dol. auką. Labai
nuoširdžiai dėkojame už paramą.


