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Vilnius (,,Draugo” info) – Šių
metų balandžio 15 d., švenčiant
Tarptautinę kultūros dieną, Vil-
niaus senamiestyje, Vokiečių g. 22,
greta evangelikų liuteronų bažny-
čios, iškilmingai atidaryta ,,Mažo-
sios Lietuvos ambasada”. Šiuo
skambiu vardu pasivadinusi viešo-
ji įstaiga sieks atstovauti penktojo
etnografinio Lietuvos regiono savi-
tumui, priminti jo reikšmę mūsų
istorijai, skleisti informaciją apie
krašto dabartį, skatinti turizmą.

Tą pačią dieną Vilniuje vyko
Šilutės – 2011 m. Lietuvos kultūros
sostinės pristatymo renginiai, pra-
sidėję Kultūros ministerijoje. Teat-
ralizuotos šventės metu, skambant
Šilutės meno mokyklos pučiamųjų
instrumentų orkestro „Pamarys”
(vad. Gražvydas Raila) maršui,
kultūros ministras Arūnas Gelū-
nas gausiai šilutiškių delegacijai
įteikė simbolinę kultūros sostinės
vėliavą.

„Tikimės, kad Vilniuje liks la-
bai mažai žmonių, kurie nežinos,
kas yra Mažoji Lietuva”, – sakė
„Mažosios Lietuvos ambasados”
direktorė Kristina Toleikienė, vie-
na iš 17 oficialiai Šilutės savivaldy-
bės patvirtintų ambasadorių, kurie

turi pranešti žinią pasauliui apie
šiais metais vyksiantį Šilutės mies-

to 500 metų jubiliejų.
Daugiau skaitykite 14 p.

Vilniuje atidaryta ,,Mažosios Lietuvos ambasada”

Lietuvoje lankysis JAV valstybės sekretorė

Maskva (ELTA) – Rusijos sos-
tinėje Maskvoje vykstančio pasau-
lio dailiojo čiuožimo čempionato
šokių ant ledo atrankos varžybose
Lietuvos pora – 19-metė amerikietė
Isabella Tobias ir 26-erių Deividas
Stagniūnas – užėmė trečią vietą ir
pateko į pagrindines varžybas. Mū-
sų šalies pora surinko 77,63 taško ir
nusileido tik Kanados atstovams
Kaitlyn Weaver ir Andrew Poje
(87,22 tšk.) bei Vokietijos porai –
rusei Nelli Zhiganshina ir Alexan-
der Gazsi (83,67 tšk.).

Į balandžio 29 d. prasidėsian-
čias pagrindines šokių ant ledo
varžybas pateko dešimt iš 17 atran-
koje dalyvavusių porų. Penktadienį
ledo šokėjai atliks trumpąją pro-
gramą, šeštadienį jų laukia laisvoji
programa, po kurios paaiškės, kas
taps pasaulio čempionais. Iš viso
pasaulio čempionato pagrindinėse

varžybose dalyvaus 25 ledo šokėjų
poros.

D. Stagniūnas su I. Tobias čiuo-

žia nuo praėjusių metų gegužės.
Sausį vykusiose Europos pirmeny-
bėse jie liko 12-ti.

Lietuvos čiuožėjų pora pateko į pasaulio varžybas

Gintaras Atkinson su šeima jau ketverius
metus gyvena Japonijoje –12 psl.

Kęstučio Puloko nuotr.

I. Tobias ir D. Stagniūnas įveikė atranką. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – JAV valsty-
bės sekretorė Hillary Clinton ofi-
cialiai patvirtino, jog birželio 30–
liepos 1 dienomis ji lankysis Vil-
niuje, kur dalyvaus Demokratijų
bendrijos renginiuose.

H. Clinton į birželio pabaigoje
rengiamą Demokratijų bendrijos
šalių užsienio reikalų ministrų
susitikimą pakvietė Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis, vasario 16
d. lankydamasis Washington, DC.

Šeštasis Demokratijų bendrijos
šalių užsienio reikalų ministrų
susitikimas Vilniuje vyks birželio
30–liepos 1 d. Tai didžiausias ir
svarbiausias Lietuvos pirminin-
kavimo Demokratijų bendrijai ren-
ginys. Jo išvakarėse Vilniuje vyks
aukšto lygio pasaulio moterų va-
dovių susitikimas, kuris rengia-

mas Lietuvos ir Suomijos prezi-
denčių Dalios Grybauskaitės ir
Tarja Halonen siūlymu. Tą pačią
dieną Vilniuje taip pat bus surengti
Demokratijų bendrijos parlamenti-
nis, verslo ir jaunimo forumai. Lie-
tuva daugiau kaip 100 valstybių
vienijančiai Demokratijų bendrijai
pirmininkauja nuo 2009 m. vidurio
iki 2011 m. vidurio.
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2011 metų vasarą Vilniuje vyk-
siančio Pasaulio lietuvių mokslo ir kū-
rybos jubiliejinio 15-ojo simpoziumo
pagrindinė tema – ,,stiprios ir konku-
rencingos valstybės kūryba – mokslo
galimybių ir jaunimo iniciatyvų ener-
gija, mokslo ir verslo bendradarbiavi-
mo stiprinimas, lietuviškosios tapaty-
bės išsaugojimas”. Simpoziumo rengė-
jai tikisi iš viso pasaulio sulaukti lietu-
vių kilmės, su Lietuva aktyviai bendra-
darbiaujančių ir Lietuvoje gyvenančių
mokslininkų, kultūros veikėjų bei ver-
slininkų. Norintys dalyvauti simpo-
ziume ne tik kaip paprasti dalyviai, bet
pranešėjai ar atskirų sesijų vedėjai
turėtų paskubėti, nes programa, nors
registracija buvo paskelbta visai nese-
niai, sparčiai pildosi, ypač garsiomis
pavardėmis. Simpoziume dalyvaus
Valdas Adamkus, Andrius Kubilius,
Antanas Mockus, Algirdas Avižienis,
Egidijus Aleksandravičius, Leonidas
Donskis ir kiti. Ar programoje liks vie-
tos akademinio pasaulio pėstinin-
kams: dėstytojams, studentams, ką tik
mokslus baigusiems?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Praeitą savaitę
savaitraščio
„The Econo-

mist” apžvalginin-
kas Edward Lucas
rašė, kad Lietuvos
sprendimas plėsti
dėstymą lietuvių
kalba tautinių ma-
žumų mokyklose
yra tinkamas ir ne-
diskriminuoja lenkų. Reikšminga ne tai, kad E. Lucas tei-
giamai įvertino Lietuvos laikyseną, bet tai, kad jis tai
padarė taip vėlai. Taip nebūtų įvykę, jei Lietuvos valdžia
būtų skyrusi tinkamą dėmesį viešajai diplomatijai bei
pastangoms išaiškinti Lietuvos laikyseną kitoms šalims
ir jų žiniasklaidai.

E. Lucas neslepia, kad jis yra asmeniškas Lenkijos
užsienio reikalų ministro Radek Sikorski draugas. Bet jis
yra Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių bičiulis, čia gy-
venęs pirmaisiais nepriklausomybės metais. Kai lenkų
politikai ir žiniasklaida pradėjo vis aštriau ir be rimtes-
nio pagrindo puldinėti Lietuvą, mūsų krašto atstovai,
ypač iš Užsienio reikalų ministerijos (URM), turėjo su-
sisiekti su E. Lucas, išaiškinti Lietuvos laikyseną, įrody-
ti, kad Lietuvos lenkai turi puikias sąlygas išsaugoti savo
kultūrą ir tautinę tapatybę bei siųsti savo vaikus į lenkiš-
kas mokyklas.

Lietuva negali būti abejinga tam, kas rašoma tokia-
me įtakingame ir plačiai skaitomame savaitraštyje, kaip
„The Economist”. E. Lucas lengvai pasiekiamas ir dažnai
lankosi Lietuvoje. Neabejoju, kad gavęs tinkamą infor-
maciją E. Lucas būtų kitaip rašęs apie Lietuvos ir Len-
kijos konfliktą, nors ir toliau būtų kritikavęs kai kuriuos
Lietuvos politikos vingius. Tad Lietuvos valdžios vangu-
mas ir neveiksmingumas yra sunkiai suprantamas.

Daugeliui europiečių Lietuva tebėra Europos užkam-
pis, egzotiškas, tamsokas kraštas, kaip Bulgarija ir Ru-
munija. Paprastai žiniasklaida apie Lietuvą rašo, kai
įvyksta kas nors ypatingesnio, o tai dažniausiai reiškia,
kai įvyksta tai, kas kritikuotina ar smerktina, pavyz-
džiui, išpuoliai prieš gėjus, antisemitiniai atvejai, nacio-
nalizmo apraiškos ir t. t. Šitoks Lietuvos vaizdavimas yra
šališkas ir nevisiškai objektyvus. Galima nurodyti, kad
panašūs reiškiniai Vakarų šalyse sulaukia mažiau dėme-

sio arba yra skirtingai
apšviečiami. Bet tai
nepakeis fakto, kad
Vakarų spaudoje, ko
gero, yra daugiau nei-
giamų negu teigiamų
žinių apie Lietuvą.

Ž i n i o s / g a n d a i
apie lenkų persekio-
jimą dera su paplitu-
siu Lietuvos stereo-

tipu, kad tai kraštas, kuris dar nepakankamai įsisąmoni-
no vakarietiškas vertybes ir demokratiją. Neįmanoma
neigti išpuolių prieš gėjus ir žydus, nes jų, deja, įvyksta.
Bet valdžia neturi pro pirštus žiūrėti, kai ji, o ne koks
nors chuliganų būrys, be pagrindo kaltinama žmogaus ar
mažumų teisių pažeidimais. Ji turi rimtai ir operatyviai
reaguoti, o ne sėdėti sudėjusi rankas, tikėdamasi, kad rei-
kalai savaime susitvarkys. Pasaulis nėra taip sutvarky-
tas.

Prasidėjus išpuoliams prieš Lietuvą, mūsų valstybės
atstovai turėtų aiškinti Lietuvos laikyseną įvairiuose
forumuose. Ambasadorius Lenkijoje ar net užsienio rei-
kalų ministras turėtų vietos spaudai siųsti rišlius komen-
tarus apie Lietuvos tautinių mažumų politiką, atkreipda-
mi ypatingą dėmesį į nepagrįstus priekaištus. Komenta-
ras ne visada bus spausdinamas, ypač jei jis nuobodus ar-
ba parašytas žinybinės ataskaitos stiliumi. Neatmestina
galimybė, kad toks dienraštis kaip „Rzeczpospolita”,
negailėjęs priekaištų Lietuvai, nespausdintų straipsnio.
Bet neabejoju, kad „Gazeta Wyborcza” ar kitas rimtas lei-
dinys įdėtų tokį komentarą. Tais atvejais, kai priekaištai
Lietuvai sulaukia platesnio atgarsio, reikėtų mėginti iš-
spausdinti komentarą viename įtakingesnių Vakarų
Europos leidinių. Nėra užtikrinimo, kad straipsnis bus
priimtas, bet verta mėginti.

Normaliomis aplinkybėmis Lietuvos europarlamen-
tarai turėtų suvaidinti reikšmingą vaidmenį aiškindami
valstybės laikyseną. Bet dabartinė Lietuvos delegacija
yra tikrai ypatinga. Valdemar Tomaševski griežia pirmuo-
ju smuiku Lietuvos kritikų orkestre. Rolandas Paksas ir
Viktor Uspaskich daug laiko ir jėgų skiria, įrodinėdami,
kad Lietuvos teismai su jais susidorojo arba stengiasi su-
sidoroti, taigi, kad Lietuva nėra teisinė valstybė. Leoni-
das Donskis kartais persistengia,       Nukelta į 15 psl.

Sekmadienį, balandžio 10 d., bu -
vau madų parodoje ,,Paukščiams sug-
rįžtant” Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL. Anksčiau, PLC narių susi-
rinkime, buvo kalbėta apie numato-
mas dideles išlaidas, pvz., nau jų grin-
dų plytelių klojimą, priešgaisrinės
(„sprinkling”) sistemos įren gimą ir t.
t. Centro administratorius Artūras
Žilys kvietė visus prisidėti prie jo iš-
laikymo ne tik auko mis, darbais, bet
ir ruošiant Centrui paremti skirtus ren-
ginius, atsiminti Centrą testamen-
tuose bei įvairių ju biliejų progomis
aukojant labdarai. Ypač toliau nuo
lietuviškų centrų gy venantys galėtų
padėti lietuvių centrams. (Patartina
prisidėti prie  iš  lai  ky mo, kol centras
dar gyvuoja, o ne verkšlenti dar vie-
nam lietuvybės centrui užsidarius.)

Sekmadienio renginys akivaiz -
džiai parodė, kad yra besirūpinančių
PLC likimu, suprantančių, kokį di -
delį vaidmenį jis atlieka išlai kant
lietuvybę. Nors daugelis norėtų nuo-
laidų ar nemokamai Centru naudo-
tis, visi besinaudojantys patal po mis
turi atsilyginti, nes Centras turi
patalpas remontuoti, mokėti mokes -
čius, ne vergiškomis sąlygomis sam -
dyti darbuotojus ir t. t. Džiaugiamės,
kad čia prieglobstį randa įvairios or -
ganizacijos, mokyklos, esame dėkin-
gi, kad čia yra Pal. Jurgio Matulaičio
misija ir Lietuvių dailės muziejus.
Malonu, kad viename centre, kartais
nors ir prabėgomis, vieni su kitais
pa simatome, palaikome ryšį, užuot
iš  sibarstę pas svetimus. Čia bendrau-
ja ir mūsų vaikai, anūkai, sene liai.
Savaitgaliais veiklos čia netrūksta, o
ir savaitės metu PLC ne tuščias.

Nepaprastai džiugu, kad madų
parodos rengėjai nepabūgo sunkaus
darbo, o atsilankiusieji nepagailėjo
lai ko ir pinigų. Kaip ir po visų
renginių, taip ir po šio renginio, gali-
ma kalbėti apie pavykusius ir ne
visai pavykusius sumanymus.

Salė buvo įdomiai papuošta – vie -
ną sieną dengė paveikslai iš šakelių
su pavasario pumpurais, kitos sienos
šviestuvus – popieriniai kiniški ar
japoniški gaubtuvai. Veikė baras, tik
gaila, kad nebuvo parduodami vyno
buteliai atsinešti ant stalo, dėl kiek-
vienos taurės teko lakstyti prie baro.
Kaip dažnai madų parodose atsitin-
ka, atrodo, kad vėluota pradėti, mais-
tas stalams pri statytas lėtai, nors
padavėjai labai dirbo. Bet maistu,
bent prie mūsų stalo sė dėjusieji, bu-
vo patenkinti.

Parodai prasidėjus, daug laiko
bu vo praleista (nors jos gražios, uni -
kalios, autorinės) rodant skraistes,
šalikėlius ir išraitytas kepuraites.
Įdomius intarpus sukūrė vaikučių
pasirodymai, bet ka dangi renginys
ilgas, gal jų buvo kiek per daug. Pat-
rauklūs buvo vaikučių rodyti rūbe-
liai, o jų išraiš kos ir pastangos tikrai
visus pra links mino, nors ir to gal bu-
vo per daug. Manekenės buvo išlei-
džiamos po vieną ar dvi, gal ateityje
rei kėtų vienu metu išleisti daugiau,
kad nebūtų ilgų pauzių.

Linksmai ir žaismingai, sklan-

džia anglų ir lietuvių kalba renginį
vedė Milda Razumaitė ir Ar vy das
Bagdonas. Gaila, kad kai buvo rodo-
mos suknelės, rūbai, nebuvo pa aiš-
kinta, kas kieno sukurta. Buvo la bai
įdomių kūrinių, ypač gyvomis gėlė-
mis puoštos suknelės. Įdomiausi rū-
bai, kaip visada, buvo parodyti pas-
kutinėje dalyje, tik vėl nebuvo aiš ku,
kas ką pasiuvo.

Vyko loterija, kurią sumaniai ve -
dė Rasa Ibianskienė, apdovanota ne
tik meniškais gabumais, bet ir iškal -
ba ir humoru. Buvo linksma, bet
popietei prailgstant, patartina loteri-
ją rengti greičiau.

Gaila, kad programoje nespėta
su rašyti vaikučių atlikėjų ir gal net
vaikų, rodžiusių drabužius, vardai.
Fo ninė muzika buvo įvairi (anglų,
lietuvių, prancūzų kalbomis), bet ar
tinka naudoti „Ave Maria”, maldą
„Sveika, Marija”, kur prašome Mari-
jos už mus nusidėjėlius melstis, ypač
mirties valandoje?

Po kiekvieno renginio būna įvai-
rių nuomonių, daug patarimų susi-
laukiama iš tų, kurie patys nieko ne -
ruošia. Paroda „Paukščiams sugrįž-
tant” buvo išradinga, įvairi, ruošta
su ypatingu entuziazmu ir noru pa -
dėti PLC. Linkiu rengėjoms nepasi-
duoti, toliau sumaniai ieškoti lėšų
telkimo renginių. Sveikinu į parodą
atėjusius vyrus. Pro gramėlėje įdėtas
lankstinukas pranešė, kad Čikagos
miesto centre 2012 m. birželio mėnesį
vyks madų vakaras paremti PLC.

Ačiū PLC „Bingo” savanoriams,
ačiū Atvelykių pietų ruošėjoms, ačiū
besirūpinantiems PLC gyvastingu-
mu. Valio!

Kur dingo Lietuvos 
viešoji diplomatija?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Valio!

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ
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Daugelį mūsų nuo vaikystės ly -
dėjo ir tebelydi paprasti, žavūs Kosto
Kubilinsko eilėraščiai: Eglutė skaro-
ta,/ Eglutė žalia./ Meškutė gauruo-
ta/Ją lanko šile./ Jos liauną kamie-
ną/ Kalena geniai,/ Naujų metų die-
ną/ Ją puoš mokiniai. 

Sovietmečiu niekas per daug ne -
siaiškino, ką kuris iš rašytojų veikė
pokario metu – skaitėme Kubilinsko
poeziją, mokėmės atmintinai. Džiū -
ga  vome matydami Dalios Tamulevi -
čiūtės aktorių dešimtuko vaidinamą
„Bebenčiuką’’ Jaunimo teatre. 

Ir staiga šokas – Lietuvai laisvė-
jant pasklinda žinia, jog Kubilinsko
rankos suteptos partizanų krauju.
Pasirodo, 1947 metais rašytojas buvo
užverbuotas sovietinio saugumo ir
infiltruotas į partizanų būrį (partiza -
niškas slapyvardis – „Kapsas’’, MGB
duotas agentūrinis slapyvardis –
„Varnas’’). 1949 metų kovo 7 dieną
Ku    bilinskas nušauna miegantį Dai -
na vos apygardos partizanų vadą Be -
ne diktą Labėną-Kariūną ir išduoda
vi   sas jam žinomas partizanų slėp-
tuves. Tąkart žuvo 15 partizanų. 

Vėliau buvo išspausdinti ir (25-
erių metų žuvusio) partizanų vado
Liongino Baliukevičiaus-Dzūko die -
noraščiai. Juose aprašoma, kaip Ku -
bilinskas (Kapsas) išdavė partizanus.

Kovo mėn. 13 d.
(...) Ši žinia tarytum perkūnu

nutrenkia mane. Pasidaro silpna, ir
ku rį laiką tyliu. Dieve, Dieve nejaugi
rado mūsų bunkerius? Nejaugi visi
žuvo, nejaugi mes netekom viso savo
kelerių metų sunkaus darbo vaisių?
Aš nepajėgiu galvoti. Guoba pasakoja
tai, ką girdėjo. Visas miškas buvo gul -
te apgultas. Apie 4 val. vakaro prasi -
dėjo sprogimai ir šaudymas. Vienas
sprogimas buvo toks didelis, jog žmo -

nės už 4–5 km matė iškylant iš miško
dūmus. Įvykio kryptį beveik visi nu -
rodydavo vienodai: vieni į Lelionių
pusę, kiti – į Žemaitėlių. Viena ryši -
ninkė buvo atbėgus perspėti mus,
kad atgal nevažiuotume.

Aišku. Užklupo mūsų bunkerius.
Bet kurį? Žaibo ar mūsų? O, galbūt,
abudu kartu? (…)

Ir taip be galo. Kaip suderinti
tuos pranešimus? Širdyje lyg koks
kir  minas glūdi ir nuodija visą krau-
ją. Žuvo viskas. Išdavikai ilgai mus
sekė, kol pagaliau susekė. Dažnas
vaikščiojimas, turbūt, išdavė mus.
Prieš akis stovi Žaibas ir juokiasi,
liūdnas, susinervinęs ir ligotas Ka -
riū nas, vos spėjęs įstoti į partizanus
Vilnis, Kapsas, Vanagas. (...) 

Aš iš pradžių nieko neįtariu. Ta -
čiau Vieversys tuojau pastebi:

– Ar negalėjo Kapsas ir Vilnis nu -
šauti miegantį Kariūną ir pabėgti į
Alytų?

Nenoriu tikėti, tačiau kažkas pa -
našu į tikrovę. Ne, jie negalėjo išduoti
ir, be to, taip niekšingai, kaip klastin-
gos gyvatės. Juk jie abu poetai, abu
inteligentai, abu sielojosi mūsų tau-
tos likimu. Norėdami sunaikinti apy-
gardos štabą, jie, o ypač Kapsas, juk
turėjo geresnių progų. Galėjo išduoti
Vanagą ir mane, arba ir dabar, kai ne -
buvom dar išvykę. Aš nesu literatū -
ros kritikas, tačiau tai, ką jie turėjo
atsivežę, buvo sukurta širdies, bet ne
liežuvio... Aš netikiu. Tokios niekšy-

bės, tokio velniško išdavimo dar ne -
bu vo partizanų istorijoje. Judas šiuo
atveju būtų toli pralenktas. (...)

Ir mano viduje kaupiasi didžiulė
neapykanta išdavikams. Prakeikti
niekšai ir bailiai! O! Jeigu jūs mums
patektute į rankas! lštisus savo gyve -
nimo metus atiduotume, kad galėtu me
akis į akį susitikti. Pajustumėte ant
savo kailio, kaip miršta išdavi kai. (...)

Dabar aš jau turiu beveik pilną
vaizdą, kas čia įvyko. Vilnis ir Kap-
sas sumanė grįžti atgal, tačiau tai bu-
vo galima padaryti tik išdavus mus.
Galimas dalykas, kad Kapsas su to -
kiu planu ir atvažiavo paskutinį kar -
tą pas mus. Matyt, jis dar gerai nebu-
vo įsidėmėjęs tos vietos, kur buvo
Žai bo bunkeris, todėl norėjo geriau
įsitikinti. Kol buvome bunkeryje aš,
Vieversys ir Guoba, Kapsas ir Vilnis
neišdrįso pradėti savo išdavikiško
darbo. Bet kai jie liko vieni su Kariū -
nu, radosi puikiausia proga.

Gal jie jau seniai buvo numatę
šią niekšybę? Vargu. Kai mes trise
išvykom, jie galėjo laisvai išsikalbėti
ir aptarti savo veikimo planus. Kuris
iš jų sumanė ir įkalbėjo kitą tai pa -
daryti? Aš manau, kad Kapsas. Jis
įtikinėjo Vilnį, kad partizanauti nėra
prasmės, nes vėliau ar anksčiau žū -
sią kaip ir visi kiti. O išlikti gyvam
vilčių maža, nes bolševikai prieš par-
tizanus pradėsią sustiprintą ofen-
zyvą. Karas neteikiąs jokių vilčių, o
jeigu jis ir bus tai už kokių 20 ar 30

metų. Be to, čia, apygardos štabe, Vil -
nis vaidinąs nežymų vaidmenį, su
juo niekas nesiskaitąs. Geriau išduo -
ti ir tokiu būdu grįžti į tarybinių ra -
šytojų eiles, gi čia, turint šitiek ga -
bumų, atsiveriančios plačiausios
perspektyvos gerai uždirbti, gerai
gyventi. (...)

II

Daugelį nesmagių dalykų, vyku -
sių ar tebevykstančių Lietuvoje, no -
risi atmesti, ištrinti iš atminties –
tar si jie būtų ne mūsų. Holokaustas –
ne mūsų, pokaris, stribai, išdavystės,
žmogžudystės – ne mūsų, patyčios
mo kyklose, interneto komentatoriai
– ne mūsų, valdžia, nesugebanti susi-
tarti dėl svarbiausių valstybės siekių
– irgi ne mūsų. 

Taip galvojant, trinasi lietuviš -
kos tapatybės kontūrai – nes su nei -
giamais reiškiniais tapatintis nesma -
gu, o gražių, kilnių dalykų beveik ne -
simato. Nebent laidotuvių prakalbo -
se... Tačiau tiek vieni, tiek kiti – yra
mūsų gyvenimo pusės, mūsų geneti-
nis kodas: tiek partizanavimas (apsis-
prendimas aukotis, kariauti, apsis-
prendimas žudyti ir būti nužudytu),
tiek kolaboravimas (apsisprendimas
išlikti, bendradarbiaujat su okupan-
tu). Abu jie karo metu pateisinami ir
reikalingi. 

Tačiau kartais kyla pagunda į
reiš kinius, kurie Lietuvoje atpažįsta-
mi kaip neigiami, nedarantys garbės,
pažvelgti kitaip – bandant suvokti ir
priimti juos kaip asmeniškus įvy  -
kius: viskas, kas vyko ir vyksta Lie -
tu voje, vyksta ir su manimi. Ne kai -
my no namas dega, o visų mūsų na -
mai dega. (Net ir platesniu mastu –
jei Ja ponijai nesiseka, tai yra visų
mūsų skausmas ir problema.)

Nukelta į 13 psl.

Čikagos lituanistinę mokyklą (ČLM) lanko
trys mūsų vai kai. Mokykla ir mokymo programa
esame labai patenkinti. Rūpinamės savo vaikų
auklėjimu, domimės, ko yra mokoma mokykloje,
todėl ir ra šau šį laišką.

ČLM moko vaikus pagal JAV LB Švietimo
tarybos nustatytas gaires. Taip visada darė. Matyt,
aš ne vienintelė, kuriai patinka mokyklos tvarka,
nes mokinių skaičius nuo maždaug 300 2009–2010
mokslo metais padidėjo iki 386 2010–2011 mokslo
metais. Kadangi mokinių skaičius taip smarkiai
auga (kai kurių skyrių yra net po 3, o vienam sky-
riui sudarytas laukiančiųjų sąrašas ateinantiems
mokslo metams), peršasi išvada, kad vaikus ir jų
tėvelius kažkas į šią mo kyklą traukia. 

Pagal dabartinę mokyklos programą jaunes-
nieji mokiniai, jų tėveliams prašant, seselės ruo-
šiami Pirmajai komunijai, o vyresnėse kla sėse yra
dėstomas dvasinis auklėjimas. Dvasinio auklėjimo
pamokose mokiniai supažindinami su svarbiomis
lietuviams religinėmis šventė mis, pasakojama
apie šventuosius, tarp jų – ir apie Šiluvos Mariją.
Dva sinio auklėjimo pamoka nėra tikybos pamoka,
tad, mano nuomone, nėra būtina, kad mokytojas
būtinai būtų katalikų kunigas.

Girdėjau, kad yra nepatenkintųjų, jog ČLM dva-
sinį auklėjimą moko liuteronų kunigas. Kai moky-
tojas kviečiamas dirbti į mo kyk  lą, niekas jo ne-
klausia, ar jis ka talikas, ar liuteronas, ar žydas, ar
ne tikintis. Priimant darbuotoją į darbą, užduoti klau-
simą apie jo tikybą, bent čia, Amerikoje, yra netei-
sėta. Svarbu, kad samdomas mokytojas gali gerai
pristatyti medžiagą ir sugeba gerai dirbti su moki-
niais. Šiuo atveju tai yra teisybė – vyresniųjų klasių
dvasios mokytojo pamokos yra ne tik įdomios mo-
kiniams, jose gerai patei kiama dėstoma medžiaga.

Spėju, kad ČLM administracija supranta, jog
katalikybė yra svarbi lietuvybės dalis, nes mokyk-
la ją įtrau kia į savo programą. Kaip minėjau, sese-
lė ruošia vaikus Pirmajai komunijai. Katalikiškos

šv. Mišios per mokslo metus yra atnašaujamos tris
kartus. Mokslo metų atidarymas ir uždarymas
pradedami šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje, o
jungtinės visos mokyklos Vėlinių šv. Mišios, kurių
metu vaikai uždega žvakutes ir prisimena savo mi-
rusius artimuosius, aukojamos Jaunimo centro di -
džiojoje salėje. Mokykloje švenčia mos šv. Kalėdos
ir šv. Velykos. Taigi mokykla tikrai neatstumia ka-
talikybės.

Vaikus į ČLM tėvai siunčia ne tik dėl dvasinio
ugdymo. Jie nori, kad vaikai išsaugotų lietuvišką
žodį, kul tūrą, tradicijas, tarp kurių yra ir re liginės
šventės. Mokykla vadinasi Čikagos lituanistine
mokykla, o ne Čikagos katalikiška lituanistinė
mokykla. Net ir buvusios mokyklos vadinosi K.
Donelaičio lituanistinė mokykla, Da riaus ir Girė-
no lituanistinė mokykla ir Čikagos aukštesnioji
lituanistinė mokykla. Niekada nėra buvę, kad va -
dintųsi lietuvių katalikų mokykla. Katalikybės,
kaip ir matematikos bei kompiuterinio programa-
vimo, galima mokytis kitur, bet niekur kitur nebus
mokoma lietuvių kalbos.

Lituanistinė mokykla dirba tik vieną dieną
per savaitę. Kad vaikai išmoktų ir įsisavintų tai,
ką mokytojai jiems pristatė mokykloje, yra tėvų
atsakomybė. Pamokas ruošti ir kartoti reikia na-
muose. Tas taikytina ir tikybai (Pirmosios komu-
nijos ruošai), ir dvasiniam auklėjimui. Tėvai atsa-
kingi, kad namuose būtų gilinamasi į dva sines
temas, kurios buvo pristatytos mokykloje. 

Asmeniškai man tikėjimas yra labai svarbi gy-
venimo dalis, todėl kas savaitę stengiamės važiuo-
ti į bažnyčią. Kun. Antanas Gražulis, SJ vis norėjo
pritraukti daugiau vaikų į šv. Mišias. Manau, kad
tai labai gera mintis, todėl kartą per mėnesį pade-
du ruošti vaikų šv. Mišias Tėvų jėz uitų koplyčioje.
Mums svarbu, kad mūsų vaikai išmoktų lietuviš-
kai ir kad katalikybė būtų dalis jų gyvenimo, tad ve-
žame vaikus ir į lituanis tinę mokyklą, ir į šv. Mišias.

Suprantu, kad ČLM nuomoja pa talpas iš jė-
zuitų. Mokykla yra tik nuomininkė. Jeigu tėvai jė-
zuitai nori diegti katalikybę vaikams, jie gali tai da-
ryti, bet tai nereiškia, kad tai rei kia daryti litua-
nistinės mokyklos pamokų metu. Jeigu tikybos pa-
mo kos būtų vedamos pasibaigus litua nistinės mo-
kyklos pamokoms, jėzui tai galėtų nustatyti savo
programas, parinkti savo mokytojus, viską daryti
savo nuožiūra. Jie nebūtų priklausomi nuo litua-
nistinės mokyklos die notvarkės, kaip ir nebūtų ap-
riboti mokyklos paskirto laiko. Po pamokų susi-
rinktų tie, kas nori, į pamokas ga lėtų ateiti ir li-
tuanis tinės mokyklos nelankantys vaikai. Juos bū-
tų ga  lima ruošti Sutvirtinimo sakramentui. Į to-
kias pamokas būtų galima įtraukti ir tėvelius, ruo-
šiant jiems specialias pamokas arba organizuojant
diskusijas. Yra labai daug galimybių, reikia tik pa-
galvoti.

,,Drauge’’ perskaičius gerb. Juo zo Karsoko
laišką ,,Jėzuitų centre vai kus reikia mokyti kata-
likų tikėjimo”, mano dėmesį patraukė du teiginiai.
Pirma – kad jėzuitų centre tu rėtų vaikai mokytis
kataliky bės. Jaunimo centrui pastatas – didžiulis
ir dažniausiai stovi nenaudojamas. Ne suprantu,
kodėl būtinai reikia katalikybę mokyti lituanisti-
nės mokyklos pamokose, mokytojai jau dabar vos
spėja atlikti tai, kas būtina. Antra priežastis, ver-
tusi mane parašyti šį laišką – kad reikia mokyti ka-
talikų tikėjimo. Tas žodis ,,reikia’’ man la bai įstri-
go. Visada maniau, kad tikėjimas – tai pasirinki-
mas.

Kubilinskas ir mes
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Visada maniau, kad
tikėjimas – tai
pasirinkimas

MARYTĖ ADAMONIS
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Įvyko Lietuvių namų
metinis susirinkimas

Š. m. kovo 27 d., sekmadienį, vy-
ko Toronto Lietuvių na mų (LN)
metinis ataskaitinis susi rinkimas,
kuriame dalyvavo 88 nariai ir 9 orga-
nizacijų atstovai, o jam pirmininka-
vo adv. J. Kuraitė-Lasienė.

Valdybos pirmininkas G. Sli-
žauskas sa vo pranešime pažymėjo,
kad yra geri nama salių išvaizda
(pagerinimams išleista 56,500 dol.),
stengiamasi pa traukti turtingesnius
klientus, ku rie mokėtų didesnes sa-
lių nuomas. Kitais metais bus at-
naujintas ves tibiulis, bus siekiama
panaudoti iki šiol dar neišnaudotas
patalpas. (Vertėtų atnaujinti ir sumo -
derninti bent dalį pastato išorės, kad
iš lauko būtų labiau pastebimas.)

Pirmininkas pabrėžė, jog gretos
re tėja, mažėja narių skaičius, tačiau
tam pagrįsti nepateikė konkrečių
duomenų. Val dy bos vardu paragino
visus dabartinius narius savo vaikus
įrašyti į LN. Tai girdime kasmet, kas-
met raginama – „Įrašykite nariais sa-
vo vai kus.” Valdyba, parodydama
tokių siūlymų reikšmę, galėjo pra-
nešti, kiek valdybos ir administra-
cijos tarnautojų šeimų namų yra LN
nariai. Pra eitose valdybose būdavo
narių verba vimo komitetai, kurie
stengdavosi rasti naujų narių ir jų
pavardes skelb davo savaitraštyje
„Tėviškės ži buriai”. Deja, panašių
informacinių pranešimų nebeliko.
Galėjo būti bent vienas toks praneši-
mas, dabartiniam Prisikėlimo para-
pijos kle bonui tapus LN nariu.

Iždininkas Edis Sravinskas pra-
ne šė apie pagerėjusią praeitų metų
fi nansinę padėtį. Kasoje 2010 m.
gruo džio 31 d. buvo 379,444 Kanados
dol. Salių ir komercinių patalpų nuo-
ma pakilo 38,990 dol. Visos pajamos
padidėjo 27,294 dol. Išlaidos sumažėjo
6,893 dol. Veiklos pelnas dėl remonto
iš laidų liko deficitinis – 34,306 dol.
nuos tolio.

Auditoriaus ir revizijos komisi-
jos pranešė, jog nerado nukrypimų
nuo teisingos sąskaitybos vedimo.

Visuomeninio komiteto veiklą
api būdino šio komiteto pirmininkė
Rūta Snowden. Komitetą sudaro po
tris ats tovus iš Moterų būrelio, Vyrų
bū relio ir Kultūros komisijos. Pagal
pa tvirtintus komiteto įstatus komi-
tete pri valo dalyvauti trys valdybos
atstovai. Pasigedau ar susi rin kimo
darbotvarkėje nepastebėjau Sociali-
nių rei kalų komiteto pranešimo. 

Valdybos rinkimuose šiemet rei -
kė jo išrinkti 6 narius. Valdyba kas-
met sudaro rinkimų komisiją. Kandi -
da tų pavardės surašomos ir iškabina -
mos scenoje. Praeityje kandidatai bū -
davo kviečiami prie mikrofono, kur
kiekvienas prisistatydavo, pasisaky-
davo, kodėl jis ar ji nori tapti valdy-
bos na riu. Šių me tų susirinkime lau-
kė netikėta staig mena – nebuvo kan-
didatų pasi sa  kymų! Tebuvo perskai-
tytas kandidatų są rašas, surinktos
balsavimo kortelės. Šiai naujai rin-
kimų tvarkai vadovauja mūsų išei-
vijos elitas, jau noji, nors gal jau ir

nelabai jauna kar ta, dauguma gi-
musi ir brendusi demokra tinėje Ka-
nados sistemoje. 

Kol buvo skaičiuojami rinkimų
balsai, sekė einamieji reikalai, su ma -
nymai, pasiūlymai, patarimai. Šis
darbotvarkės punktas svarbus bet
kokiai organizacijai. Čia nariai pa -
reiš kia savo nuomones, pageidavi -
mus, pateikia sumanymus ir pasiūly-
mus. Valdyba tokių pokalbių metu
ga li geriau susipažinti su narių nuo -
mone apie organizacijos veiklą. Ta -
čiau taip būna ne visuomet. Vitalija
Pe čiukaitytė pasiteiravo, kada folk-
loro ansambliui išnuomota ,,Sekly-
čia” bus grąžinta LN nariams? ,,Lie -
tuvių namų seklyčioje”, papuoštoje
narių suaukotais lietuviškais rodi-
niais ir paveikslais, sutikdavome gar-
bingus kanadiečius ar iš Lietuvos at-
vykusius svečius, čia rinkdavosi na -
riai, posėdžiaudavo, žiūrėdavo filmus
ir t. t. ,,Seklyčia” prieš dvejus metus
buvo išnuomota su pateisinančia
priežastimi – LN yra  de ficite, reikia
lėšų. Ansamblis ,,Sekly čio je” laiko
muzikos instrumentus ir elektroni-
ką. Šiuo metu LN atsargoje turi per
380,000 dol., o ,,Seklyčia” su narių
suaukotais lietuvių meno ro diniais
vis dar yra sandėlys. Aiš kaus atsa-
kymo susirinkimo metu ne sulaukta.

Sekmadienio popiečių valgykla,
kuri veikia nuo 1973 metų, praėju-
siais metais tik retais atvejais būda-
vo atidaryta lietuviams. Valgykla
salėje „B” 2009 m. da vė 1,962 dol. pel-
no. 2010 m. trum pam dėl salės „B” re-
monto sekmadie niais valgyklą per-
kėlus į „Lo kio” barą, ir toliau ten bu-
vo rengia mos sekmadienių popietės,
valgykla atnešė 205 dol. nuostolio.
Vadinasi, nariai sekmadie niais ven-
gia pietauti „Lokio” bare. Val dybai
dėl to  buvo parašytas atviras laiškas,
o klausimas ir vėl iškeltas šiame me-
ti niame susirinkime. Valdyba atjautė
narių susirūpinimą ir pareiškė, kad
bus dedamos visos pastangos, salei
„B” atsilaisvinus, popietes rengti ten.
Tai puikus pavyzdys, kai į narių
svarbius pageidavimus valdyba at-
kreipia dėmesį. 

Diskusijų metu paaiškėjo, kad
LN turi tinklalapį (torontolietuviu-
na mai.com), kuriame turėtų būti
visa informacija apie LN ir jų veiklą.
Šiuo metu tinklala pyje yra dvejų
metų senumo „Santa kos” klubo pla-
katai ir dar senesnis LN veiklos ap-
rašymas, minint organi zacijas, ku-
rios jau neegzistuoja ar ba yra seniai
išsikėlusios kitur. LN yra pakan-
kamai gyvos veiklos, ku rios aprašy-
mai tikrai galėtų pagyvinti šį merdė-
jantį, apleistą tinklalapį.

Į valdybą išrinkti: A. Abromai -
tytė, A. Juzukonis, J. Norkus, G. Sli -
žauskas, E. Stravinskas ir kun. J. Žu -
kauskas, OFM; į Revizijos komisiją –
V. Gibavi čie nė. 

Susirinkimas baigtas Tautos
him nu.

Vytas Kulnys – Toronto Lietuvių
namų ilgametis narys, valdyboje ėjęs
įvairias pareigas, dalyvavęs visuose
27 LN metiniuose susirinkimuose. 

VYTAS KULNYS

Rytinis�CONNECTICUT

JAV LB Rytinės CT apylinkės
jubiliejinis renginys

Gražų ir saulėtą balandžio 10-
osios ry tą lietuviai skubėjo į Rytinį
Connec ticut, į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo vienuolyną, kur
11 val. r. koplytėlėje buvo laikomos šv.
Mišios už Lietuvą. Taip šio telkinio
lietuviai pra dėjo savo šventinį rengi-
nį, skirtą pažymėti Rytinės Connec-
ticut LB apy linkės 55-ąjį jubiliejų. 

Kaip jau įprasta, po šv. Mišių
Putnam visi eina papietauti pas sese-
les, kurių virtuvė garsėja skaniais
pietumis su juoda lietuviška duo na
ir baltu pyragu. Į šventinį ren ginį
suvažiavo nemažai lietuvių ir iš kitų
telkinių: New York, Worcester, Mon-
roe, New Haven. Pirmą kar tą apsi-
lankiusieji domėjosi seselių vie nuo-
lyno patalpose esančiu mažu lietu-
viškų suvenyrų kambariu, ypatingą
susižavėjimą sukėlė ALK’os mu zie-
jus, su kuriuo trumpai, bet išsa miai
supažindino Mirga Gir niuvienė. Ji
aprodė patalpas, archyvų kambarius,
parodė, kaip internete ga lima rasti,
kokia medžiaga su kaupta ALK’os
archyvuose.

Rytinės CT apylinkės pirminin -
kė Diana Norkienė, pasitarusi su
valdyba, šventinį minėjimą surengė
J. Matulaičio slaugos namuose. Su -
ma nymas buvo geras, iškilmin ga me
minėjime dalyvavo 60 lietuvių. Dau-
guma šios apylinkės lietuvių, o jų
priskaičiuojama apie 40, yra senyvo
am žiaus. 

Šventinį minėjimą pradėjo apy -
lin kės pirmininkė. Ji nuoširdžiai pa -
sveikino visus susirinkusius ir pasi -
džiaugė, kad šia ypatinga proga susi -
rinkę lietuviai atstovauja įvairioms
kartoms. Tą dieną apylinkės na riai
kartu atšventė ir Lie tuvai, ir lietu-
viams svarbiausias da tas – Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios su kaktis.

Invokacinę kalbą pasakė J. Ma -
tulaičio slaugos namų kapelionas Izi -
dorius Sadauskas. Mielas kapelio-
nas, nebodamas savo garbaus am-
žiaus, daž nai apsilanko ir kitų apy-
linkių ren  giniuose. Šventinį minė-
jimą  pasipuošusi tau tiniais drabu-
žiais vedė Irena Va lys, kuri tik prieš
ketverius metus at vyko į JAV, bet jau
yra aktyvi apylinkės narė. Irena su -

gebėjo paruošti tikrai įdomią foto -
grafijų parodėlę (sukaupė 60 nuo-
trau kų) iš viso apylinkės gyvavimo
laikotarpio. Renginio metu ji per-
skaitė trum pą, bet įdomų pranešimą
apie Rytinės CT apylinkės susikūri-
mą ir jos veiklą. Per visą 55 metų apy-
linkės gyvavimą valdybos pirminin-
kais bu vo: Algis Mitkus, J. Paknys,
Vytautas Abromaitis, Juozas Tama-
šauskas, dr. Juozas Kriaučiūnas, dr.
Česlovas Ma saitis, Albina Lipčienė,
Juozas Ryge lis ir Vytautas Alksninis.
Šioje LB apy linkėje gyveno pasižy-
mėję visuome nė je žmonės kaip poe-
tas ir eseistas Ais tis Jonas Aleksand-
ravičius, že mai  čių etnokultūros tyri-
nėtojas, vie nas iš Kretingos muzie-
jaus įkūrėjų profesorius Ignas Kon-
čius, dainininkas, vargonininkas,
chorvedys, pedago gas ir kompozito-
rius Jonas Banys, isto rikė Emilija
Putvytė, V. Putvinskio-Putvio dukra
Sofija Putvytė-Mantau tienė, dr. Balys
Mikaila, dailininkai Vytautas Ignas,
Jurgis Juodis ir daugelis kitų iškilių
asmenybių. Šiuo metu Rytinės CT
apylinkėje gyvena poetė ir rašytoja
seselė Onutė Mikailaitė, rašytoja
Danutė Augienė, poetė Danguolė Sa-
dūnaitė.

Renginio metu pagrindinis kal -
bė tojas buvo Lietuvos Respublikos
ge neralinis konsulas New York Val-
de maras Sarapinas. Pačiai  ta proga
teko pasveikinti šios apylinkės ilga-
metį iždinininką Praną Valį, jam
įteikiant JAV LB Krašto valdybos Pa-
dėkos raštą. P. Va lys jau daug metų
tvarkingai veda apy linkės iždo kny-
gas, nuoširdžiai dirba lietuviškai
bendruomenei. Ir šio renginio metu
jis rinko aukas, solidarumo mokestį
lietuviškai veiklai paremti, fotoapa-
ratu įamžino šven tinio renginio aki-
mirkas.

Iškilmingame renginyje CT apy-
gardos padėkos raštais buvo apdo va -
noti ir jauni LB veikėjai Diana Nor -
kienė ir Leonardas Norkus. Dia na su
Leonardu įnešė daug naujų ir kūry-
bingų minčių į telkinį. LB apylin kės
valdybos pirmininkė, dirbdama New
York, gyvendama Giraitėje, dar turi
energijos puoselėti lie tu višką veik-
lą. 

Nukelta į 13 psl.

Iš kairės: Valdemaras ir Vytė Sa rapinai, Irena ir Pranas Va liai.           RRaassaa  DDoooolliinngg nuotr. 

SIGITA ŠIMKUVIENĖ
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Kai 1968 metais šiame Michi-
gan valstijos didmiestyje buvo
siūloma surengti XIX Olimpi-

nes žaidynes, niekas neįsivaizdavo,
kad vos po dvie jų dešimtmečių – jau
1988-ųjų sausį – užsidarys savo laiku
aukščiausia centrinė Detroit trauki-
nių stotis istorinia me Corktown
rajone, o pats ,,automobilių” miestas
nenumaldomai ar tės prie bankroto
ribos. Vis dėlto pas taruoju metu pa-
sigirsta optimis tiš kesnių investuoto-
jų nuomonių, ame rikiečių spaudoje
skaitome straips nius apie Detroit
centro ir galimą istorinio Michigan
stoties pastato atnaujinimą, pritai-
kant jį miesto policijos reikmėms ir
galbūt net kai kuriems JAV Valsty-
bės saugumo departamento porei-
kiams.

Tuo tarpu Didžiojo Detroit prie-
miesčiuose apsigyvenę lietuviai ka-
talikai, dauguma kurių priklausė
tais pačiais 1968 metais oficialiai
atkurtai naujajai Dievo Apvaizdos
lietuviškai parapijai Southfield, MI,
apdairiai pasirinko atokesnę vietovę
nuo šurmulingo centro, šalia itin
pasiturin čių Farmington bei Bloom-
field Hills miestų Oakland grafystėje.
Todėl mū sų tautiečių bendruomenei
Detroit bent jau kol kas didelių prob-
lemų nekyla, o nuo 1973 metų gy-
vuojan čiame Dievo Apvaizdos para-
pijos lietuvių Kultūros centre sėk-
mingai veikia JAV LB Detroit apy-
linkė, Lietuvos Dukterų draugijos ir
Lie tuvių skautų sąjungos skyriai,
ateitininkai, lituanistinė mokykla
,,Ži burys”, tautinių šokių grupės ir
vie nas seniausių ŠALFASS sporto
klubų ,,Kovas”.

Būtent Detroit ,,Kovas” pasku ti -
nį šių metų kovo mėn. savaitgalį pa -
kvietė pas save į 2011 metų senjorų
krepšinio pirmenybes, į kurias šie -
met suvažiavo 6 komandos iš JAV ir
Kanados. Pirmą sykį pas kaimynus
amerikiečius atvyko ir vien iš trečio-

sios imigracinės bangos lietuvių
sudaryta Toronto ,,Gintaro” koman-
da. Tačiau nuoširdų svetingumą nuo
pat šeštadienio rytmečio rodę aikš -
telės šeimininkai nebuvo linkę nie -
kam nusileisti varžybose. Jau pir-
mąją turnyro dieną pogrupyje nuga-
lėję New York LAK ir Toronto ,,Auš-
rą”, vietos ,,Kovo” penketukas pusfi-
nalyje sekmadienį po atkaklios kovos
įveikė ,,Gintaro” atstovus (41:37), o
baigia mojoje dvikovoje daugkarti-
nius šių varžybų nugalėtojus Cleve-
land ,,Žai bą” (46:44). Treti liko ,,Gin-
taro” vy rai, kovoje dėl trečios vietos
įveikę savo žemiečius iš ,,Aušros”
(63:35), kurie kitame pusfinalyje tu-
rėjo pripažinti klyvlendiečių prana-
šumą – 39:52. Penktą vietą užėmė Ha-
milton ,,Kovo” atstovai, 57:45 nuga-
lėję be pergalių likusius New York
LAK atstovus.

2011 m. ŠALFASS senjorų krepši -
nio turnyro MVP išrinktas Detroit
,,Kovo” sporto klubo pirmininkas
Paulius Butkūnas, atlikęs milžinišką
organizacinį darbą bei svariai prisi -
dėjęs prie detroitiečių pergalių aikš -
telėje. Jam atiteko ŠALFASS pirmi-
ninko, šių eilučių autoriaus, asmeni-
nis apdovanojimas – original ūs marš-
kinėliai, pagaminti Lietuvo je, ir čem-
pionams skirtas šampano butelis.
Tuo tarpu visų turnyro daly vių var-
du dėkojame ne tik P. Butkū nui, bet
ir jo pagalbininkams Pauliui Jan kui
bei Dievo Apvaizdos lietuviškos vir-
tuvės ,,komandos” vadovui Artū rui
Stapušaičiui, kurio visame Vidu rio
Vakarų regione išgarsėję šašlykai
padėjo atgauti jėgas po sekinančių
kovų krepšinio aikštelėje. Tikimės,
iki greito pasimatymo su visais Det-
roit lietuviais per muzikinės grupės
iš Lietuvos ,,Vairas” koncer tą birže-
lio mėnesį!

Laurynas R. Misevičius – aktyvus
JAV lietuvių veikloje: ŠALFASS cen-
tro valdybos pirmininkas, LF tarybos
narys, JAV LB narys, Lietuvių žur-
nalistų sąjungos valdybos narys.

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

ŠALFASS senjorų žaidynės šiemet vyko Detroit

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija imasi naujos veiklos

Po�kelių�metų�pertraukos�vyresnių�nei�35�m.�lietuvių�krepšininkų�turnyrą�laimėjo�Detroit�atstovai

ŠALFASS senjorų pirmenybių nugalėtojai, 2011 m. turnyro šeimi ninkai – Detroit ,,Ko-
vas”, dešinėje, kampe – varžybų MVP ir šio klubo pirmininkas Paulius Butkūnas. 

,,Gintaro” komanda.

PPaauulliiaauuss  JJaannkkaauuss nuotr.

Parapijoje pradėjus dirbti jau-
nam klebonui (administratoriui),
kun. Jauniui Kelpšui, lankytojų vei-
dai pajaunėjo. Vadinasi, parapija dar
išsilaikys, nors kai kuriems lankyto-
jams jos lietuviškumas nėra svarbus,
ir jie joje nesilanko.

Su poete Ada galime klausti Kū -
rėjo: „Dieve, Tu viską man davei, šią
žemę ir plačias erdves, bet ar ne per-
sistengei įdėdamas svajones nera -
mias?” Tos naujos svajonės ir skatina
pa rapiją imtis didesnės veiklos.  

Paskutinysis Vatikano II su si -
rinkimas patarė parapijų klebo nams
tu rėti parapijos komitetus, ku rie
jiems padėtų. Kun. Kelpšas, sukvie-
tęs parapijie čius pasitarti, pateikė
darbotvar kę, kurioje pirmiausia bu-
vo įrašytas parapijos ko miteto rin-
kimų punktas. Klebonas pristatė
kandidatus, o susirinkę parapijiečiai
balsavo.

Netrukus išrinkti parapijos ko-
miteto nariai buvo sukviesti pasi-

tarimui. Dar prieš pasitarimą  buvo
kalbama su klebonu kun. Kelpšu,
Juozu Poli kaičiu, Ligija Tautkuviene
ir Juozu Kuliu apie reikalą parapijoje
įsteigti ka talikišką lietuvišką parapi-
jinę mokyklą. Šis sumanymas ir bu-
vo pristatytas susirinkime. Pradėjus
kalbėti paaiškėjo, kad sumanymą
įgyvendinti nebus taip pa prasta: rei-
kia išsiaiškinti su vyskupija ir būti
pasiruošusiems atsakyti į jos kelia-
mus klausimus. Ta rybos nariai tam
prita rė ir patarė dėti visas pastangas
su manymą įgyvendinant.

Buvo kalbama apie sunkią finan -
sinę naštą, kurią parapijai uždėjo jo-
je veikianti nelietuviška katalikiš-
ka mo kykla. Pasitarimo metu kun.
Kel p šas pranešė, kad susitarta su
vys kupija, jog parapijai nereikės mo-
kėti mokyklos išlaidų, bet už anks-
tesnę skolą vyskupijai reikia atsily-
ginti.

Susirinkime taip pat buvo kalba-
ma, ar nereikėtų automobilių pasta -
tymo aikštę aptverti tvora – parapi-
jie čiai ir steigiama mokykla jaustųsi

saugiau. Kun. Kelpšas išsakė pagei-
davimą pagerinti garsiakalbių sis-
temą, tam tikslui jis jau yra gavęs
pinigų. Kai kurių parapijos komiteto
narių nuomone, būtų geriau tuos
pinigus skirti tvorai įrengti, nes gar-
siakalbiai nėra blogi, nors galėtų
balsą perduoti aiškiau. 

• • •

Apie parapijos veiklą sprendžia-
ma iš krikštų, vestuvių, religinių bū -
re lių ir laidotuvių skaičiaus. Reikia
pasidžiaugti, kad turime vaikučių,
be  siruošiančių Pirmajai komunijai
ir sutvirtinimo Sakramentams.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje buvo surengtas religinis
susikaupimas, kuriam va dovavo
kun. Gintaras Jonikas, at vykęs iš
Detroit. Išpažinčių klausymui talki-
no kun. Antanas Gražulis, SJ.

Gavėnios metu kiekvieną penk-
tadienį buvo einami Kryžiaus keliai,

o kiekvieno mėnesio antrą penkta-
dienį 7 val. vakare yra atnašaujamos
šv. Mi šios dviem kalbomis Šiluvos
Mari jos garbei.

Balandžio 27 d. 6 val. v. buvo at-
našaujamos šv. Mi šios už parapijos
geradarius. Pamal dų metu dalyvavo
Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos jaunimo choras, o para-
pijos salėje klausėmės Baisiogalos
vyrų voka linio ansamblio „Dainava”
koncerto.

Gegužės 1 dieną parapija rengia
metinį pokylį. Kviečiame visus kuo
gausiau dalyvauti ir pa remti jos
veiklą. Baigiant prisimin kime poetės
žodžius: ,,Pasigailėk, Vieš patie, žmo-
gaus, kurį slegia kasdie nybės darbai:
išgirsk, suprask mū sų dejones.”

Antanas Paužuolis – visuome ni-
n inkas, Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo pa rapijos komiteto narys, spaudos
dar buotojas. 

ANTANAS PAUŽUOLIS



Š. m. vasario 2 d. Čikagos apy -
linkes užklupo sniego pūga, palikusi
beveik dvi pėdas sniego. Mo kyk los
buvo uždarytos, susisiekimas šluba-
vo ar iš viso neveikė. Tad teko na-
muo se iš sniego išsikasti automobi-
lius, nusikasti šaligat vius. Kitą rytą,
vasario 3 d., tempera tūra lauke nu -
krito žemiau nulio. Ne viena susirū-
pinusi mamytė skambino prityrusių
skautų draugininkui ir klausė: „Ar
vis dar planuojate va žiuoti šį savait-
galį į Rako stovyklą?” Draugininko
atsakymas: „Ligi penktadienio vaka-
ro vis kas bus tvarkoj, žinoma, va-
žiuojame!”

Penktadienis, vasario 4 d. 

Tai taip ir prasidėjo šių metų Žie -
mos išvyka į Rako stovyklą. Penkta -
dienį vakare, vasario 4 dieną, Le -
mont susirinko 12 skautų ir jų va -
dovų. Mūsų kelionės dalyviai buvo
(brolis Linas Sutkus atvažiavo į sto-
vyklą šeštadienio rytą):

Vadija
Donatas Ramanauskas,
Aldis Liubins kas,
Robertas Vitas.
Instruktoriai
Aleksas Jučas – komendantas,
Linas Sutkus.
„Šaunūs šernai”
Adomas Kelpša,
Ze nius Liu binsk as,
Lukas Tamonis,
Paulius Vitas.
„Skrendantys pingvinai”
Terence Petry, Jr.,  
Mantas Naris,   
Matas Lapkus, 
Vidas Kulbis.
Net keturias sueigas sausio mė -

nesį praleidome besiruošdami šiai
iškylai. Vienas išvykos tikslas buvo
kuo daugiau atlikti Žiemos stovyk-
lau tojo specialybės reikalavimų, iš
kur ių vienas yra: skautas keturias
naktis praleidžia lauke žie mos metu.
Taigi išvykos taisyklė bu vo nuo to
laiko, kai išlipsime iš automobilių
prie Rako stovyklos vartų penkta-
dienio vakare, ligi kol sugrįši me prie
vartų sekmadienio ryte, tie skautai,
kurie nori užsitarnauti dvi naktis
Žiemos stovyklautojo specialybei,
negalėjo peržengti pastato slenks čio
(bet kurios virtuvės ar ambulatori-
jos) nei sėsti į automobilį. Visą mais-
tą turėjo laikyti, paruošti ir valgyti
gamtoje. 

Išvažiavome iš Lemont 7:15 val. v.
Mūsų važiavimą sutrukdė lėtas auto-
mobilių judėjimas, kuris užklu po
brolius Aldį ir Zenių Liubinskus, at-
važiuojančius iš tolimų šiaurinių
užmiesčių. Tiek to. Kelias sausas, ju-
dėjimas geras. New Buffalo, MI išva-
žiavimą pasiekėme 9 val. v. Pavalgė-
me vakarienę „McDonald’s” restora-
ne. Važiavome toliau. Trum pai susto-
jome Grand Haven, MI pri sipildyti
benzino. Stovyklos vartus pasiekėme
apie 1 val. r. 

Sniego labai daug, apie 18”–24”.
Prieš mums išvažiuojant į stovyklą,
sesė Dana Mikužienė susi siekė su
John Furman, kuris vasaros metu
nupjauna žolę ir apgenėja dide lius
negyvus medžius Rako stovykloje. Jo
šio vakaro uždavinys truputį kitoks.
Ačiū sesei Danai ir dar didesnis ačiū
Jonui, jo broliui ir draugui, kurie net
dvi valandas pra leido su sunkveži-
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SSKKAAUUTTYYBBĖĖSS  KKEELLIIAASS

v. s. fil. DONATAS
RAMANAUSKAS

Vydūno fondo (VF) kultūrinei
veiklai pristatyti lietuvių visuome -
nei yra įsteigtas VF tinklalapis
(www.vydunofondas.net), kuriame
galima rasti daugiau žinių apie Fon-
dą, veiklą, tarybą ir valdybą, tei kia-
mas stipendijas bei skelbiamus kon-
kursus. Ten taip pat rasite VF išleis-
tas ir kitas VF platinamas knygas,
informaciją apie Akademinį skautų
sąjūdį, Lietuvos aka demikus, Fondo
atstovus, aukas VF.

Šiuo metu yra paskelbti trys kon -
kursai:

• Kalėdinių atvirukų piešinių-
nuotraukų konkursas, kuriame daly-
vauti gali visi;

• Gražinos Musteikytės 10,000 do -

lerių stipendijai gauti. Ga li dalyvauti
JAV ir už Lietuvos ribų gyvenan-
tys ir studijuojantys Lietuvių skau-
tų są jungos nariai. Stipendijos an-
ketą galima gauti pas VF sekretorę
(vidabrazaitis@hotmail.com);

• Rašinių ir nuotraukų konkur-
sas LSS nariams.

Tinklalapyje rasite anketas pa -
ramai gauti LSS skautiškiems aka -
deminio bei lavinamojo pobūdžio
pro jektams ir stipendijoms.

VF veiklos tinklalapį sukūrė
Fon do valdybos pirmininkas fil. Gin -
taras Plačas, techniškai apipavidali-
no jo sūnus Petras Plačas.

Parengė 
fil. Jūratė Variakojienė

Naujiena – Vydūno fondo informacinis tinklalapis

2011 m. Žiemos išvyka Rako stovykloje

miais atkasdami Ra ko stovyklos įva-
žiavimą, taip, kad mū sų visi automo-
biliai sutilptų jau už Rako vartų. Už
tą didįjį gerą darbelį mūsų talki-
ninkai bet kokio mo kesčio atsisakė,
tai tikrai nuostabus pasitarnavimas
mums, juk mes, kasdami su ranki-
niais kastuvais, būtume užtrukę
daug  ilgiau.

Rogutėmis bei kuprinėmis nuga -
be nome visą turtą iki „Lituanicos”
virtuvės pastogės. Tam labai padėjo
sniego batai („snow shoes”). Tie, ku -
rie juos turėjo (daugiau nei pusė
iškylautojų), pramynė taką ki tiems
be sniego batų lengviau sekti. Po
dviejų kelionių pirmyn ir atgal visi
susirinkome pastogėje. Buvo pasku-
tinė proga pasirinkti, kur mie goti –
apšildytame pastate ar lauke. Net še-
ši iš aštuonių prityrusių skau tų pasi-
rinko gyventi lauke. Jie turėjo pasi-
rinkti tiksliai, kur įkurs savo stovyk-
lavietę. Likusieji nuvyko į am bulato-
riją poilsiui. Tie, kurie ruošėsi mie-
goti lauke, turėjo atlikti dar ke letą
uždavinių. Pirmas – iškasti vietą
sniege, kad galėtų pasi sta tyti 2 vietų
palapinę. Antras užda vinys – sukrau-
ti didelę sniego pusnį (bent 12 pėdų
skersmens ir 5 pėdų aukščio), kuri
kitą rytą bus naudojama iškasti savo
„Quinzee Hut”, t. y., sniego urvelį.
Trečias už da vinys – užkurti mažą
lauželį pasi šildyti ir ketvirtas – pa-
ruošti šiltą gėrimą ir mažą užkandį,
kad į miegmaišius nueitų sotūs ir su-
šilę. Pagal draugininko laikrodį vi-
sus uždavinius užbaigėme ir ėjome

mie goti apie 5:30 val. r. Temperatūra
– apie 23 F, vėjo nebuvo.

Šeštadienis, vasario 5 d.

Atsikėlėme apie 8 val. r. nuo var-
nų triukšmingo karkimo. Trum pas
poilsis, bet geras šviežiame, šaltame
Rako ore. Kitas pasikeitimas šių me-
tų žiemos išvykoje buvo tas, kad
skautai iš anksto, dar per pasiruoši-
mo sueigas Lemont, turėjo susipo -
ruoti. Poros pačios turėjo iš anksto
nusipirkti, susidėti, atgabenti, pasi -
ruošti  ir susitvarkyti savo maistą,
puodus ir indus. „Skren dančių ping-
vinų” skiltis iš dalies ne kreipė dėme-
sio į naują taisyklę, nes visi keturi
kartu paruošė tiktai vieną meniu.
Vis dėlto jie sugebėjo skaniai paruoš-
ti „breakfast burritos” pusryčiams,
kiaušinienę pagamindami plastiki-
niame maiše („Zip-Loc”) verdančia-
me vandenyje. O prityru sieji skautai
kandidatai, kurie sudarė „Šau nų šer-
nų” skiltį, gamino truputį papras-
čiau: avižinę košę („instant oat-
meal”) ir sumuštinių, bet be karštos
ka kavos. Abi skiltys pakvietė vado-
vus kartu pavalgyti – ačiū jiems.

Po pusryčių buvo laikas išskuob -
ti savo sniego urvelius. Tai uždavi -
nys, kurį visiems buvo smagu ir įdo -
mu atlikti. „Skrendantys pingvinai”
net sukūrė „Quinzee Hut Condo”,
sujungdami abiejų porų sniego ku-
petas gana ilgu tuneliu. Tikrai nuos-
tabu. 

Bus daugiau.

Prityrusiųjų skautų „Dariaus ir Girėno” draugovė Žiemos išvykoje Rako stovykloje.

S.v. Aleksas Jučas.
PPrriitt..  sskk..  ZZeenniiaauuss  LLiiuubbiinnsskkoo  nuotr.



lią: raudoni raštai simbolizuoja gy -
vybę, žalia – bundan čią augmeniją,
geltona – prinokusius javus, juoda –
že  mę, mėlyna – dangų.

Maironiečiai galėjo išbandyti įva i-
riausias technikas: dažė kiauši nius

įvairiaspalviais dažais, kūrė raštus
vašku, o patiems mažiausiems labai
patiko klijuoti limpančius  pa veiks-
lėlius ant įvairiaspalvių kiau šinių.

Prisimarginę įvairiaspalvių
kiau  šinių, visi nekantravo pradėti jų
ridenimo varžytuves. Vaikai stojo į
eilę, laukdami progos išbandyti, ar
kiaušinis nuriedės toliausia, ar nu -
muš varžovo kiaušinį. Visi buvo link s  -
mi ir patenkinti, galėdami iš reikšti
tiek savo meniškus sugebė jimus, tiek
dalyvauti margučių ride nimo žaidi -
muose.

Džiugu, kad NY Maironio litu-
anistinė mokykla, gyvuojanti jau 60
metų, tęsia ir skiepija jaunoms at ža -
loms ne tik lietuvių kalbą, bet ir tau -
tinę kultūrą, papročius bei šventines
tradicijas. Po tokios gyvybingos po -
pie tės maironiečiai laukė Kristaus
Prisikėlimo ryto, dar giliau supras-
dami šios šventės prasmę ir tradici-
jas. Daugelis, be abejo, sužinojo, ar iš -
mo ko kažką naujo, gražaus ir gero.
Tad sulaukėme šv. Velykų, kupini ge -
ros nuotaikos, atlaidumo ir meilės
vie ni kitiems. Atveskime savo atža -
las į Maironio lietuvišką mokyklėlę,
kuri rūpinasi lietuvybe, būsi mų kar -
tų morale ir švietimu.
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Iš Čikagos lituanistinės mokyklos dienoraščio šv. Velykų proga...

Lietuviško žodžio šventės meninės programos atlikėjai. 
RReemmiiggiijjaauuss  SSaattkkaauusskkoo  nuotraukos

Margučių dažymo ir ridenimo popietė New York

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Pavasaris – ypatingas metas mū -
sų mokykloje – tai ir įvairių konkur -
sų laimėtojų paskelbimas, šv. Velykų
laukimas, ruošimasis Pirmajai  Ko -
mu nijai, Mamyčių šventei, egza mi -
nams ir, aišku, Ledų puota. Bet apie
viską iš eilės...

„Ne žemės derlumu, ne drabužių
skirtingumu, ne šalies gražumu, ne
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tau-
tos, bet daugiausia išlaikydamos ir
var todamos savo kalbą” (M.  Dauk -
ša). Kiekvienam lietuviui žinomi šie
žo džiai, priverčiantys kitaip pažiū rė -
ti į tai, kas svarbu, kas vertinga. Ypač
čia, toli nuo mūsų Tėvynės, naujuo-
siuose mūsų namuose, kur tiek daug
pagundų – naujų technologijų, kita
kalba, skirtingų tautybių draugai...

Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je (ČLM) kalba, jos pažinimas,
vartojimas, žo dyno plėtimas – visų
mokyklos mo kymo programų, visų
valstybinių šven čių ir kasdienos
gyvavimo pama tas.

Sausio mėnesį mokykloje prasi -
dėjo skaitymo konkursas, kuriame
da  lyvavo ir pirmokas (dažnai skai -
tan  tis knygutes su tėveliais), ir de -
šimtokas, ieškantis atsakymų į išky -
lan čius klausimus grožinėje litera tū -
roje, nes pasak J. Marcinkevičiaus:
„Kada nors knygos atėjimas pas žmo -
gų bus prilygintas dieviškosios ug -
nies pagrobimui – nes kuo gi mes gi -
na mės nuo tamsos ir smurto žvė rių,
jei ne kny ga, kuo šildom sugru busią
sielą, kie no, jei ne knygos švie sa mus
vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies
labirintais.”

Kiekvieną šeštadienį vaikai atsi -
skaitė mokyklos bibliotekininkei už
perskaitytus puslapius, pasakojo, kas
patiko, o kas ne, piešė tai, ką įsivaiz-
davo skaitydami.

Sausio mėnesį visi mokyklos mo -

kiniai dalyvavo Rašinio konkurse, te -
mas kuriam paruošė mokytojos. Ver -
tinimo komisijos skaitė vaikų kū ry -
bą, diskutavo, aptarinėjo, kol išsiaiš -
kino, kurio rašinys buvo gražiausias,
įdomiausias ir išsiskiriantis iš kitų.

Balandžio 9 d. mokykloje vyko
Lietuviško žodžio šventė, kurios me -
tu visi minėtų konkursų nugalėtojai
buvo apdovanoti. Rašymo konkursui
premijas šiemet įsteigė mūsų mokyk-
los bendruomenės nariai Antanas ir
Rita Rašymai. Nuoširdžiai dėkojame
už dosnią paramą mokyklai.

Viską, kuo mokykla gyvena, kas
čia kiekvienais metais vyksta sude -
dame į spalvotą mokyklos metraštį,
kurį gali įsigyti visi norintys. Met -
raštis – tai mūsų mokyklos veidrodis,
todėl labai svarbu, kad jo viršelis bū -
tų ypatingas. Moksleiviai dalyvauja
viršelio piešinio konkurse, o jų drau-
gai ir mokytojai išrenka gražiau  sią.
Šventės metu apdovanojami ge riausi
dailininkai ir paskelbiamas viršelio
konkurso nugalėtojas. Juo šiais me -
tais tapo 6 klasės mokinė  Andrijana
Ivanova.

Lietuviško žodžio šventę papuo -
šė Alinos Šimkuvienės pop choras
„Sva jonė”, pasekęs pasakas apie
„Viš ty tę ir gaidelį”, Ropę”, „Var ną ir
sūrį”. Su mažaisiais artistais kartu
vaidino jų tėveliai ir mokytojai. 

Šventėje pri siminėme ir padai -
na vome J. Marcin kevičiaus žodžiais
sukurtą „Tai gra žiai gražiai mane
augino...” ir dar kartą pasidžiaugėme
tokiu gausiu nugalėtojų būriu.

Balandžio 16 d. visi skaitymo
konkurso dalyviai buvo pakviesti į
Le dų puotą. Turiu pažymėti, kad tai
viena iš smagiausių dienų mokykloje
– kas nemėgsta ledų!!!

Kai per šv. Velykas su tėveliais
lankėmės bažnyčiose, sėdėjome prie
šventiškai nukrauto stalo, prisiminė -
me seselės Laimutės pasakojimus

GITANA MERKELIENĖ

Velykos – gamtos atbudimo, pa -
vasario džiaugsmo ir linksmybių
šventė. Senovės lietuviams tai buvo
didžioji pavasario šventė, kuri dabar
atitinka krikščionių Velykų laiką.
Šios šventės simbolis – margintas
kiau šinis – rodantis gyvybę ir tąsą.
Nuo seno tikėta, kad kiaušinis turi
ma giškos galios. Balandžio 16 d. New
York (NY) Maironio lituanistinė mo -
kykla, puoselėjanti lietuviškas tradi-
cijas, surengė kiaušinių marginimo
ir ri denimo popietę.

Patyrusi tautodailės mokytoja
Rasa Bublienė jau iš anksto įtraukė į
veiklą tėvelius ir mokytojus šios po -
pietės pasiruošimui: buvo paga minti
loveliai, skirti kiaušinių ridenimui,
supirktos ir pateiktos įvairiausios
prie monės dažymui, privirta kiauši -
nių margi nimui. 

Tiek vaikai, tiek su augę turėjo
gerą progą susipažinti su įvairiausio -
mis kiaušinių dažymo ir marginimo
technikomis, išbandyti savo kruopš-
tumą ir išradingumą. Vai kams buvo
paaiškinti Lietuvoje dažniausiai nau-
dojamų kiaušinių marginimo būdai:
rašytinis, skutinėtinis ir tepliotinis.

Saulučių skuti nėji mas – tai viltis,
kad metai bus saulėti, žvaigždutės
pranašauja, jog laukams netruks
šviesos nei dieną, nei naktį, o žal-
čiukų simboliai at spin di pabun dan  -
čią gyvybę. Spalvos irgi turi savo ga-

Mažieji maironiečiai pasiruošę margučių ridenimui.    GGiittaannooss  MMeerrkkeelliieennėėss  nuotr.

apie tuos, kuriems labai reikalinga
mūsų pagalba ir tuos, kuriems sky -
rėme savo aukas. Margindami mar-
gučius pasinaudojome dailės moky-
tojų Daivos Blažulionienės ir Ramu -
nės Slavikienės patarimais – kaip
padaryti margu tį gražiausiu. Moky -
to jos mokė ne tik margučius dailinti,
bet ir verbas rišti, tautinę juostą
piešti. Patys iš mokę – pamokėme
kitus. Ir mūsų Velykų rytas buvo pats
gražiausias iš visų!

Tad gražaus ir šilto pavasario,
gamtos pabudintos meilės žmogui,
ar  timui Jums, mieli mokyklos ben-
druomenės nariai – mokinukai, tė -
veliai, mokytojai ir rėmėjai! Turime
džiaugtis ir didžiuotis, kad mūsų
mokykloje tiek daug nuostabių mažų
lietuviukų, mylinčių kalbą, knygą,
meną, tiek daug puikių mokytojų, be -
sidalijančių savo žiniomis ir suge-
bėjimais, bet svarbiausia – gyvenan -
čių pagal J. Marcinkevičiaus pamo -
kymą: „O darbo stalas tebūna Lietu -
va.”

Aida Skaraitė – viena iš 2-os vietos lai-
mėtojų Skaitymo konkurse. 
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EDVARDAS ŠULAITIS

Nors šalia Čikagos esančiame
Stickney (IL) gyvenantį Algimantą
Kezį žmonės vadina fotomenininku,
tačiau jis dar yra ir knygų leidėjas, jų
autorius, redaktorius, meno mece -
natas ir t. t. Algimantas yra ir knygų
leidyklos „Galerija” savininkas (nuo
1965 iki 2010 metų išleido 114 įvai -
riausių leidinių – ir didelių, ir mažų).
Daugelyje jo knygų vyrauja foto gra -
fijos ar dailės temos. Be to, meni -
ninkas yra sukūręs nemažai filmų,
surengęs daug parodų, o savo na -
muose – ne vieną diskusijų vakarą ar
pramoginį susiėjimą. Jo visiems
nuveiktiems darbams išvardyti laik -
raštyje tektų skirti nemažai vietos. 

Šalia visko paminėtina, kad 1966
m. jis įsteigė Lietuvių fotoarchyvą, ku-
riam ir vadovavo. 1976-aisiais Al gi-
manto dėka gimė Amerikos lietu vių
bibliotekos leidykla. 1980 m. įs teigta
Dailės galerija. A. Kezys buvo akty-
vus Amerikos lietuvių spaudos ir te-
levizijos talkininkas, o įšven tin tas Jė-
zuitų ordino kunigu, 1974–1977 metais
vadovavo Čikagos Jaunimo centrui. 

Savo pirmąją parodą meninin -
kas surengė 1963-aisiais minėtame
Jaunimo centre. Vėliau jam atsivėrė
durys ir į Čikagos meno institutą (pir -
moji paroda vyko 1965-aisiais). Po to
A. Kezio parodos surengtos įvai riuo-
se kituose JAV miestuose, Ka na doje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedi joje,
Japonijoje, na ir, žinoma, tėvy nėje
Lietuvoje, kur jis su savo dar bais bu-
vo dažnas svečias. Už ilga me tę veiklą
fotomenininkas yra pelnęs ne vieną
apdovanojimą, kurių bene vienas
svarbiausių – Didžiojo Lietu vos Ku-

nigaikščio Gedimino ordinas. 

„Retro – santraukos”

Po šios trumpos įžangos būtina
paminėti ir naują leidinį, skirtą šiam
fotomenininkui. Leidinys „Retro –
santraukos” – žvilgsnis į Algimanto
Kezio – fotografo – kelią bei takelius
(1964–2010). Knygos sudarytoja – Da-
nutė Bruškytė. Leidinio viršelyje  –
knygos pavadinimas ir anglų kalba. 

Ši didžiulė knyga turi 90 pus -
lapių, kuriuose spausdinami dau -
gelio autorių, rašiusių įvairiuose
laikraščiuose bei žurnaluose, kiek
sutrumpinti straipsniai. Čia galima
rasti ir paties A. Kezio minčių bei
daugiau nei šimtą kitų žmonių
pasisakymų lietuvių, anglų, vokie -
čių, lenkų kalbomis. 

Dauguma tų rašinių išspausdin-
ta JAV spaudoje, bet gana nemaža jų
dalis ,,atkeliavo” iš Lietuvoje lei džia-
mos spau dos puslapių. Reikia pasa-
kyti, kad tėvynėje Lietuvoje A. Kezys
yra ne blogiau žinomas nei išeivijoje,
kur jis praleido didesnę savo gyveni-
mo dalį (gimė 1928 m. spalio 28 d. Viš-
tytyje, Vilkaviškio apskrityje. Lietu-
vą paliko 1949 m., į JAV atvyko 1950 m.). 

Garbingo amžiaus fotomeninin -
kas vis dar užsiima kūryba, nors kar -
tais ir nusiskunžia silpnėjančia svei -
kata. Bet gal čia tik laikinas dalykas
ir ateityje A. Kezį vėl matysime vai-
singai dir bantį. To jam mes ir lin-
kime iš visos širdies.

Su geru bi čiuliu Algimantu mu -
du esame vienmečiai (jis tik 10 dienų
už mane jaunesnis), be to, kurį laiką
A. Kezys yra gyvenęs mano gimtinėje
Kybartuose.

Algimantas Kezys ir Danutė Bruškytė A. Kezio parodos atidaryme Beverly Shores galeri -
joje 2007 metais.                                                                          LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Kanadietiškų žąsų šeimyna sumanė, kad saugiausia lizdą susukti – arti ligoninės. Vely-
kų rytą Holy Cross ligoninės (Marquette Park) teritorijoje šeimyna pagausėjo – išsi-
rito šeši žąsiukai. Džiaugsmas ir rūpestis visiems kaimynams!
Nuotraukoje: seselė Juline Revas rūpinasi, kad mama žąsis būtų soti.

TTeedd  LLaallllyy nuotr.

Dar viena knyga apie fotomenininką
Algimantą Kezį

Mažieji dainininkai ruošiasi 
pirmajam pasirodymui

2010 metų spalio 25 dieną prie
žinomo choro ,,Exultate” įsteigtas
vaikų choras. Choras pamažu didėjo,
vis daugiau ateidavo norinčių dai -
nuoti. Šiuo metu vaikų chore dainuo-
ja 27 dainininkai. Lankan čiųjų chorą
amžius labai skirtingas, tad buvo  nu -
tarta dainininkus  suskirstyti į dvi
grupes:  jauniausius – 4–6 metų ir vy-
resniuosius – 7–13 metų. Džiugu, kad
vaikai po truputį išmoksta vis dau-
giau dainų, vis gražiau skamba jų
balseliai, o svarbiausia – visi choris-
tai noriai lanko repeticijas ir dai -
nuoja iš šir dies. Mažuosius dai ninin-
kus dai nuo ti moko vadovės Vir ginija
Mu lio lie nė, Li na Beržins kaitė ir Rita
Klio rienė, o joms talkina Ri ma Ješ-
man taitė-Tessman ir Vida Sas naus-
kienė. 

Naujai įsikūręs vaikų choras –
Cleveland džiaugsmas. Šiuo metu
dai nininkai su jauduliu ruošiasi pir-
majam pasiro dymui, kuris vyks ba -

landžio 30 dieną. Choristai pakviesti
dalyvauti ,,Švyturio” šokėjų (vad.
Aušrinė Širvinskienė) ruošiamame
VII metiniame jaunimo draugystės
vakare ,,Vilties keliu”. Be vaikų cho-
ro  ,,Exultate” (Cleveland) jame daly-
vaus Cleveland  ,,Švyturio” ir  ,,Švy-
turiukų” šokėjai, jaunimo chorai
,,Naujoji intriga” (Cleveland), ,,Vė-
jas” (New Jersey), ,,Gintarėliai” (To-
ronto, Canada). Tad kviečiame vi sus
balandžio 30 d. 6:30 val. v. į VII jau ni-
mo draugystės vakarą ,,Vilties ke-
liu”, kuris vyks Šv. Kazimiero pa -
rapijos auditorijoje (18022 Neff  Road,
Cleveland, OH 44119).   

Bilietus galite įsigyti sekmadie-
niais po šv. Mišių parapijos svetai -
nėje arba užsisakyti  tel. 216-486-9023
(Virginija Rubinski). 

Lai aidinti jaunimo daina ir
tran  kus šokis  atsiliepia ir Jūsų šir-
dyse.

Vaikų choro ,,Exultate” info

Vaikų choro ,,Exultate” vyresniųjų grupės dainininkai.                      CChhoorroo  aarrcchhyyvvoo nuotr.

JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos leidžiamo dvimėnesinio žurnalo
,,Pensinin kas” (redaktorė Danutė
Bindokienė) š. m. kovo-balandžio mė -
nesių numerio viršelis pasidabinęs
lietuviškais, vašku margintais mar-
gučiais. Ir ne nuostabu – tik praėjusį
sekmadienį baigėsi Didžioji savaitė.
Jau pats viršelis pasako skaityto-
jams ir šio numerio temą – Velykos.
Jame rasite velykinių žinių iš krikš-
čioniškojo pasaulio, eilių, skirtų Ve-
lykoms, daug gražių nuotraukų šia
tema. 

Velykinis numeris neužmiršo ir
kitų temų. Skyrelyje ,,Šis bei tas”
rasite žinutes apie lietuvių telkiniuo -
se (ir ne tik) vykusius renginius, lie -
tuviams skirtus apdovanojimus. 

Skaitytojai, besidomintys svei-
ka tos klausimais, šį kartą galės dau-
giau sužinoti apie galvos skausmą,
apie vaistų pasirinkimą. 

Įdomus Virginijos Paplauskie -
nės straipsnis apie Maironio lietuvių
literatūros muziejuje Kaune įvykusį
parodos ,,Sugrįžimai” atidarymą. Pa -
roda supažindina lankytojus su lie-
tuvių rašytojų ir kultūros žmonių
gyvenimu Vokietijoje ir Austrijoje
1944–1950 metais. 

Kaip visada skaitytojas ras daug
gerų patarimų įvairiais buities klau -
simais, o Žalianykštis patars, ką da -
ryti, kad veja prie namų būtų graži. 

Na, o ,,Pensininkas”  be Julijos
skyrelio ,,Gero apetito” būtų ne
,,Pen sininkas”. Tad siūlau paskaityti
receptus ir išbandyt juos savo virtu-
vėje – nepasigailėsite. 

Žurnalą galima užsiprenume -
ruoti (kaina metams – 15 dol.) arba
nusipirkti (vieno numerio kaina –
1.50 dol.) Tel. pasiteiravi mui 773-476-
2655.                                  Paruošė L. A.

,,Pensininkas”

SSPPAAUUDDOOSS  AAPPŽŽVVAALLGGAA
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,,Korys” iš tešlos
Nemažiau už blynus mėgstami

yra vafliai. Kartą paragavę gerai iš -
keptų naminių vaflių, vargu ar atsi-
laikysite pagundai juos valgyti daž  -
niau.

Tarptautinę dieną pagerbtas
skanėstas

Vaflių pavadinimas kilęs iš
vokiš  ko žodžio ,,wafla’’, kuris reiškia
,,korio akutę”. Tai sausas kepinys su
figūriniais atspaudais ir įvairiais
įda rais. Kas ir kada juos sugalvojo,
tiksliai atsakyti sunku. Sakoma, kad
pirmieji vafliai buvo žinomi dar se  -
no  vės Graikijoje, nors į savo šiuolai -
ki nius giminaičius buvo beveik ne -
pa našūs. Tai buvo žolių ir sūrio pa -
plo tėliai, iškepti ant įkaitusių akme -
nų. Kiti šaltiniai teigia, jog vafliai at-
sirado Reino upės regione ir tik XIII
am žiuje. XIV amžiuje Europoje vaf-
liai buvo laikomi tik karalių verta
praban ga. Juos patiekdavo tik ypa-
tingo mis progomis, gamindavo ilgai
ir kruopščiai. Taip buvo kuriami vis
nau ji traškiojo skanėsto receptai.
Gerokai vėliau Europoje karštus vaf -
lius pradėjo pardavinėti tiesiog gat -
vė se, tad kiekvienas norintis galėda-
vo pamatyti, kaip iš paprasčiausiai
užpiltos tešlos stebuklingai gimsta
kulinariniai šedevrai.

Europoje didžiausi vaflių mėgė-
jai ir gamintojai yra belgai. Ten be -
veik kiekviename mieste yra savų, iš
kartos į kartą perduodamų tradici -
nių vaflių receptų. Iš visų jų susidaro
daugybė variantų: apvalūs, kvadrati -
niai, stori ir ploni, traškūs ir minkš -
ti… Dažnai įvardijamos dvi pagrin di -
nės belgiškų vaflių rūšys – Briuselio
ir Ljezo vafliai. Ljezo vafliai kieti,
ovalūs arba apvalūs, su karamelizuo-
to cukraus gabaliukais. Tai sotūs vaf -
liai, tinkantys prie kavos ar arbatos.
Briuselio vafliai minkšti, lengvi, daž-
niausiai stačiakampės formos. Pa -
pras tai jie patiekiami šilti, pabars-
tyti cukraus pudra ir su įvairiais įda-
rais: plakta grietinėle, ledais, šoko-
ladu ar vaisiais.

Nukeliavo šis skanėstas ir į Ame -
riką. XIX amžiaus viduryje Thomas
Jeffersson iš Europos į Ameriką at -
vežė europietišką vaflinę su ilgomis
rankenomis. Netrukus atsirado ir
amerikietiškas vaflių variantas: 1869
m. Amerikoje buvo užpatentuotas
vir  tuvės prietaisas naminiams vaf -
liams kepti. Jis buvo sudarytas iš
dvie jų dalių – darbinio paviršiaus ir
dangčio. Vafliai buvo kepami ant
anglimi kūrenamų krosnių, todėl
kep tuvą reikėjo nuolat vartyti, kad
apskrustų abi vaflio pusės. Ši vaflinė

turėjo bičių korį primenantį orna-
mentą. Na, o 1911 m. prasidėjo elek-
trinių vaflių era. Dabar Amerikoje
yra visas restoranų tinklas skambiu
pavadinimu ,,Vaflių namai”, o rug-
pjūčio 24 dieną JAV tradiciškai mini-
ma naminių vaflių diena. Dar viena
vaflių diena – tarptautinė – minima
kovo 25 dieną. Greičiaiusiai užmir -
šote  tą dieną paminėti?

Naminiai vafliai: 
paprasta ir skanu

Vaflių receptų yra be galo daug.
Jų kokybę nulemia ir tinkama vaf-
linė. Tešla vafliams gaminama su
medumi, grietinėle, varške, pienu…
Paprasčiausios vaflių tešlos pagrin -
das visada yra kiaušiniai, cukrus,
mil tai ir sviestas. Maišant tešlą visi
produktai turi būti vienodos tempe -
ratūros, tada tešla susimaišo greitai,
nesusidaro gumuliukų. Kiaušiniai
plakami atskirai. Iš pradžių sviestas
sumaišomas su cukrumi, paskui pa -
laipsniui supilami išplakti kiauši  -
niai. Tik tada po truputį beriami su
soda ar kepimo milteliais sumaišyti
miltai. Tešla nuolat maišoma. Beje,
ku linarai sako, kad norint gauti traš -
kią vaflių tešlą reikia naudoti miltus
ir bulvių krakmolą santykiu 1:1.
Nau dingas tešlos trapumui ir alkoho-
lis, pavyzdžiui, brendis ar trauktinė.

Paruošus tešlą – galima kepti.
Elektrinę vaflinę būtina įkaitinti, pa -
tepti kepimo paviršių riebalais ir į
vi duriuką įpylus šaukštą tešlos gerai
suspausti abi vaflinės puses. Jei tešla
tirštesnė, ją reikia truputį palyginti,
kad geriau pasiskirstytų. Vafliai ke -
pami 2–3 minutes, kartais ir ilgiau.

Iškepusių vaflių nedėkite vieno
ant kito – jie suminkštės. Norėdami
susukti vaflius į vamzdelius ar ku -
gelius, darykite tai vos išėmę iške-
pusį vaflį. Vėsdami jie labai sparčiai
kietėja ir tampa trapūs.

Belgiški vafliai

Reikės: 1 lazdelės sviesto, 1/3
puo delio cukraus, 1 pakelio vanilinio
cukraus, 3 kiaušinių, puodelio kvie -
tinių miltų, trupučio druskos, puode-
lio pieno, pusės puodelio mineralinio
vandens, 1/4 šaukštelio kepimo mil-
telių.

Kiaušinių baltymus ir trynius at -
skirkite. Sviestą, cukrų, trynius ir
druską sukite, kol visiškai ištirps
cuk rus. Baltymus išplakite iki stan -
džių putų. Miltus sumaišykite su ke -
pimo milteliais. Į miltus maišydami
supilkite pieną, sudėkite sviesto,
cuk raus ir trynių masę. Gerai išmai-
šy kite. Tada supilkite mineralinį
vandenį, vėl gerai išmaišykite. Atsar-
giai įmaišykite išplaktus baltymus.
Kep kite storiems vafliams pritaiky-
toje vaflinėje, kol vafliai taps auk-
sinės spal vos. Iš šios tešlos išeina
11–12 ,,sto rų” vaflių. Prieš patiekda-
mi api barstykite cukraus pudra.

,,Marselio vafliai” su kakavos
kremu

Tešlai reikės: 3 kiaušinių, 1 puo -
delio cukraus, 1 pakelio vanilinio cuk -

raus, 1 arbatinio šaukštelio tar kuotos
citrinos žievelės, 6 oz sviesto, 1,5 puo-
delio miltų.

Kremui reikės: 4 kiaušinių, 1/5
puodelio cukraus, 1,5 lazdelės minkšto
sviesto, 3 šaukštų miltų, 2 šaukštų
kakavos miltelių, 2 puodelių pieno.

Kiaušinius išplakite su cukrumi,
vaniliniu cukrumi ir citrinos žievele.
Sviestą ištirpinkite ir įmaišykite į
kiaušinių masę. Suberkite miltus ir
gerai išsukite. Iškepkite vaflius ir
dar karštus susukite į vamzdelius.

Kremui suplakite kiaušinius,
cuk  rų, miltus ir kakavą. Pieną pašil -
dykite ir, nuolat maišydami, plona
sro vele supilkite į kremą. Kremą vir -
kite ant vidutinės ugnies nuolat mai -
šydami. Kremo neužvirinkite. Kai tik
pasirodys pirmieji burbuliukai, nu -
im kite nuo ugnies ir atvėsinkite. At -
vėsusį padėkite į šaldytuvą. Kamba-
rio temperatūros minkštą sviestą
plakite plakikliu, įdėdami po vieną
šaukštą atšąlusio kremo. Paruoštą
kremą pa laikykite šaldytuve 2–3 va-
landas ir užpildykite juo vaflių
vamzdelius.

Ljezo vafliai

Reikės: 2 puodelių miltų, 2 kiau -
šinių, 1/2 puodelio pieno, 1,5 lazdelės
sviesto, 1,5 arb. šaukštelio mielių, 1
pakelio vanilinio cukraus, 1/5 arb.
šaukštelio druskos.

Pusę pieno truputį pašildykite,
įdėkite mielių ir palikite 10 min. Į li -
kusį pieną įmuškite kiaušinius, įber -
kite druskos ir gerai išplakite. Gilia -
me inde ištrinkite miltus su sviestu,
suberkite cukrų, supilkite pieną su
mielėmis bei pieną su kiaušiniais ir
gerai išmaišykite iki lipnios masės.
Tešlą uždenkite ir 30 minučių kildin -
kite. Tada tešlą dėkite ant lentos, gau-
siai pabarstytos miltais, ir padalinki -
te į 12 dalių. Iš kiekvieno tešlos gaba -
liuko padarykite kamuoliuką, apvo-
liokite jį stambaus cukraus krista -
luo se, dėkite į vaflinę, suspauskite ir
kep  kite 2–4 minutes.

Minkšti vafliai

Reikės: 1 lazdelės sviesto, puode-
lio cukraus, 1 pakelio vanilinio cuk -
raus, 6 kiaušinių, puodelio pieno, 2
puodelių miltų, 1 arbatinio šaukštelio
kepimo miltelių.

Baltymus ir trynius atskirkite.
Sviestą išplakite su cukrumi ir vani -
liniu cukrumi iki purios masės. To -
liau plakdami po vieną dėkite try -
nius. Miltus sumaišykite su kepimo
milteliais. Į plakamą masę po truputį
berkite miltų ir pilkite pieno. Į pa -
ruoš tą tešlą atsargiai maišykite iki
standžių putų išplaktus baltymus.
Prieš kepdami leiskite tešlai 30 minu -
čių pastovėti.

Vafliai su grietine

Reikės: 3 šaukštų sviesto, 3
šaukš tų cukraus, žiupsnelio druskos,
2 kiaušinių, 1 puodelio miltų, 1 stik-
linės grietinėlės.

Sviestą, cukrų ir druską išplaki -
te plakikliu iki baltos, purios masės.
Nuolat plakdami po vieną įmaišykite

kiaušinius. Suberkite miltus ir supil -
kite grietinėlę. Tešla turi būti panaši
į blynų. Jeigu bus per tiršta, galima
įpilti truputį pieno. Į įkaitusią
vaflinę pilkite po 1 šaukštą tešlos ir
kepkite vaflius.

Vaikystės vafliai

Reikės: 1 lazdelės sviesto, 2/3
puo  delio cukraus, 3 kiaušinių, 1/2
puo delio grietinės, 2 puodelių miltų,
1/2 arbatinio šaukštelio sodos.

Sodą suberkite į grietinę ir iš -
mai šykite. Tada visas sudėtines dalis
suplakite ir iš paruoštos tešlos kep-
kite vaflius.

Vafliai su cinamonu

Reikės: 1 lazdelės sviesto, puode-
lio cukraus, 4–5 kiaušinių, puodelio
miltų, 1 arbatinio šaukštelio romo, 1
arbatinio šaukštelio cinamono, žiups -
nelio druskos.

Išplakite sviestą, cukrų ir kiauši -
nius iki putų. Palaipsniui sudėkite ir
plakite kitus produktus. Paruoštą
teš lą šaukštu dėkite į įkaitusią
vaflinę ir kepkite vaflius.

Riešutiniai vafliai

Reikės: 1 puodelio miltų, 1/2 puo -
delio maltų riešutų, 1/2 arbatinio
šaukštelio kepimo miltelių, 2 kiauši -
nių, 1 šaukšto grietinėlės, 4 šaukštų
cukraus.

Papuošimui: 1 puodelio plaka -
mo sios grietinėlės, trupučio tarkuoto
šokolado.

Sumaišykite grietinėlę, miltus
ir riešutus, suberkite kepimo mil-
telius. Kiaušinius ir cukrų išplakite
iki baltumo. Atsargiai sumaišykite
abi ma ses. Kepkite vaflius 2–3 minu-
tes. At vėsusius vaflius puoškite plak-
ta grie tinėle ir pabarstykite šoko-
ladu.

Traškūs vafliai

Reikės: 5 kiaušinių, 1/2 puodelio
rudojo cukraus, 1/4 puodelio cuk raus,
12 oz sviesto, 1 puodelio miltų, 1 šaukš-
to spirito ar brendžio, trupučio vani-
lės.

Išplakite kiaušinius, į juos suber-
 kite cukrų. Sviestą ištirpinkite, atvė -
sinkite ir supilkite į kiaušinių masę.
Gerai suplakite, suberkite miltus ir
išmaišykite. Tešla turi būti grietinės
tirštumo. Į įkaitusią vaflinę pilkite
po 1 šaukštą tešlos ir kepkite. Iškepu-
sius vaflius iškart susukite į vamz-
delius. 

Vafliai ,,Lengvučiai”

Reikės: 2 kiaušinių, 1/3 puodelio
cukraus, trupučio vanilinio cukraus, 1
puodelio kefyro, 1 puodelio miltų, tru -
pučio aliejaus vaflinei patepti. 

Kiaušinius suplakite su cukrumi
bei vaniliniu cukrumi, supilkite
kefy rą, suberkite miltus ir gerai iš-
maišy kite iki grietinės tirštumo. Dė-
kite į vaflinę po 1–2 šaukštus tešlos ir
kepkite, kol taps rusvi.

Parengta pagal
Rimą Marcinkevičienę
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Rudenį dujotiekiu ,,Nord Stream” 
į Europą ims tekėti dujos

Į Lietuvą planuoja atvykti A. Mockus Kopenhaga (BNS) – Dujotiekis
,,Nord Stream” Baltijos jūros dugnu
bus užbaigtas tiesti gegužės 15 dieną,
o jo pajėgumai gali būti didinami,
Kopenhagoje pranešė Rusijos prem-
jeras Vladimir Putin po derybų su
Danijos kolega Lars Lokke Rasmus-
sen. 

,,Dalis jūroje bus užbaigta tiesti
gegužės 15 d.”, – pareiškė jis, pažymė-
damas, kad jokių problemų dėl nu-
skandintų šaudmenų ir ekologijos
nekils. ,,Liepą vamzdis bus užpildy-
tas technologinėmis dujomis. Spalį–
lapkritį prasidės tiekimas Europos
vartotojams”, – sakė premjeras. 

,,Mes su daugeliu partnerių Eu-
ropoje svarstome ‘South Stream’ du-
jotiekio tiesimą, galbūt netgi ‘Nord
Stream’ išplėtimą”, – sakė V. Putin.
Jis buvo įsitikinęs, kad ateityje po-
reikis angliavandeniliams, pirmiau-
sia gamtinėms dujoms, tik didės dėl
padėties Japonijoje ir Artimuosiuose
Rytuose. 

,,Esame pasirengę padidinti dujų
tiekimą Azijos-Ramiojo vandenyno
regionui ir Europai”, – pareiškė pre-
mjeras. V. Putin taip pat padėkojo Da-
nijai už duota leidimą tiesti dujotiekį
,,Nord Stream” savo teritoriniuose
vandenyse. 

Baltieji rūmai paviešino prezidento
B. Obama gimimo liudijimą 

Paskirtas naujas Ignalinos AE vadovas
Vilnius (ELTA) – Nuo 2010 metų

pradžios nebeveikiančiai ir uždaro-
mai Ignalinos atominei elektrinei
(AE) nuo šiol vadovaus Žilvinas
Jurkšus. Dabartinis įmonės vadovas
Osvaldas Čiukšys skiriamas Ignali-
nos AE Korporatyvinių reikalų di-
rektoriumi. 

Ž. Jurkšus turi fiziko išsilavini-
mą, yra vadovavęs technikos ir tech-

nologijų valdymui didelėse įmonėse,
Ignalinos AE dirba nuo praėjusių
metų. O. Čiukšio, kaip ekonomisto,
vadybininko ir derybininko, patirtis
bus labai naudinga įmonei, kurioje
jis ir toliau tęs darbą pagrindinių
tarptautinių projektų kryptimis – su
Europos Komisija, Europos rekonst-
rukcijos ir plėtros banku ir pagrindi-
niu rangovu NUKEM.

Washington, DC (BNS) – Po
audringų kalbų, tikinant, kad JAV
vadovas Barack Obama gimė ne JAV,
Baltieji rūmai paviešino šalies vado-
vo ilgąjį gimimo liudijimą. Doku-
mentas liudija, kad B. Obama gimė
Hawaii. 

B. Obama gimimo liudijime įra-
šyta, kad B. Obama gimė „Honolulu,
Oahu, Hawaii 1961 m.  rugpjūčio 4 d.”
Paviešinti B. Obama gimimo liudiji-
mą prisiėjo po to, kai JAV vadovo po-
litiniai varžovai išsakė nuomonę,
kad, jų manymu, Baltųjų rūmų šei-
mininkas galėjo gimti ne JAV terito-
rijoje, o savo tėvo gimtinėje – Kenijo-
je ar Indonezijoje, todėl jis neturintis
teisės vadovauti JAV. 

Trumpoji B. Obama gimimo liu-
dijimo versija buvo paviešinta 2008

m., kai, vykstant prezidento rinkimų
kampanijai, buvo kilę kalbų, jog B.
Obama gimė ne JAV. Tuomet atsakin-
gi Hawaii pareigūnai patikino, jog
liudijimas tikras. Pagal Jungtinių
Valstijų konstituciją, JAV preziden-
tais ir viceprezidentais gali būti tik
Jungtinėse Valstijose gimę asmenys. 

JAV vadovas pareiškė, kad jį glu-
mina apie jo gimimo vietą sklandan-
čios teorijos ir pareiškė, kad toks per-
dėtas žiniasklaidos susidomėjimas
,,antraeiliu dalyku” nukreipia dėme-
sį ,,svarbiu metu” nuo tokių klausi-
mų kaip šalies biudžetas. B. Obama
pridūrė, kad jį trikdo pats faktas, jog
sąmokslas, kurį rengia konservaty-
vieji specialistai ir kai kurie jo politi-
niai priešininkai, tęsiasi jau pustre-
čių metų. 

Vilnius (ELTA) – Į Lietuvą pla-
nuoja atvykti buvęs kandidatas į Ko-
lumbijos prezidentus, buvęs Bogotos
meras, lietuvių kilmės filosofas, ma-
tematikas, politikas Antanas Moc-
kus.

Jis patvirtino dalyvausiąs liepos
3–5 dienomis vyksiančiame XV pa-
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume, teigė švietimo ir moks-
lo viceministrė Nerija Putinaitė.

Žymusis Kolumbijos politikas
yra lietuvių emigrantų Alfonso ir Ni-
jolės, kurie atvyko į Pietų Ameriką
po Antrojo pasaulinio karo, sūnus,
labiausiai pagarsėjęs kova su nusi-

kalstamumu ir savo ekscentriškumu.
Komendanto valanda vyrams, sie-
kiant sumažinti nusikalstamumą,
siūlymas suteikti sukilėliams žodžio
laisvę, kad jie vietoj ginkluotos kovos
rinktųsi diskusiją – tai tik keli cha-
rizmatiškojo politiko, profesoriaus
poelgiai, patraukę pasaulio žinia-
sklaidos dėmesį.

A. Mockus du kartus buvo Ko-
lumbijos sostinės Bogotos meru. 2010
m. jis, kaip Žaliųjų partijos kandida-
tas, dalyvavo šalies prezidento rinki-
muose ir pateko į antrąjį ratą, tačiau
pralaimėjo valdančiosios partijos
kandidatui Juan Manuel Santos.

Čikaga (DELFI.lt) – Balandžio
26 d. Čikagos ,,Midway” oro uoste
nuo pakilimo ir nusileidimo tako nu-
slydo „Southwest” oro linijų lėktu-
vas. Skelbiama, kad nuo pakilimo ir
nusileidimo tako nuslydęs lėktuvas
sustojo ant vejos prie terminalo. 

Kaip skelbia Čikagos „Midway”
oro uosto darbuotojai, lėktuvui lei-
džiantis smarkiai lijo. Informacijos
apie nukentėjusius žmones negauta.
Lėktuvas į Čikagą atskrido iš Den-
ver, Colorado valstijos. 

Keičiasi Pentagono vadovas

Sportas

Lietuvos ir Lenkijos santykiais 
susirūpino intelektualai

NATO aviacijos smūgis privertė 
atsitraukti M. Gaddafi pajėgas 

Washington, DC (BNS) – Ameri-
kiečių žiniasklaidos teigimu, JAV gy-
nybos sekretorių Robert Gates parei-
gose pakeis dabartinis Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) direkto-
rius Leon Panetta. Prie CŽV vairo
tuo tarpu stos ligšiolinis tarptauti-
nių pajėgų ISAF vadas Afganistane
David Petraeus. 

R. Gates praėjusią vasarą paskel-
bė, kad 2011 metais norėtų trauktis iš
pareigų. Jis gynybos sekretoriumi
buvo ir prezidentaujant Barack Oba-
ma pirmtakui George W. Bush. De-
mokratas B. Obama laikėsi per rin-
kimus duoto pažado į kabinetą pasi-
kviesti ir respublikonų.

Columbus (ELTA) – JAV studen-
tų boulingo čempionate Columbus
mieste Webber International Univer-
sity komanda ,,Warriors”, kuriai at-
stovauja vienas geriausių Lietuvos
boulingo žaidėjų Kristijonas Serge-
jevas, užėmė antrą vietą. ,,Warriors”
finale 0–2 pralaimėjo University of
California komandai ,,Fresno”. JAV

studentų boulingo čempionate (Inter-
collegiate Team Championships) da-
lyvavo 160 vaikinų ir 90 merginų ko-
mandų iš įvairių JAV universitetų
bei koledžų. Reguliariojo sezono
nugalėtoja tapo ,,Warriors” koman-
da. Finaliniame etape kovojo po 16
stipriausių vaikinų ir merginų ko-
mandų.

Misrata (BNS) – NATO aviacijos
smūgiai privertė atsitraukti Libijos
vyriausybės pajėgas iš užimtų vietų
Misratoje, tačiau vėliau pulkininko
Muammar Gaddafi pajėgos atnaujino
miesto uosto bombardavimą. 

Afrikos Sąjunga (AS) paragino
nutraukti karinius smūgius prieš
aukštus Libijos vyriausybės parei-
gūnus ir svarbius infrastruktūros ob-

jektus. Daugelio Libijos genčių vadai
ir atstovai reikalauja nutraukti ša-
lies vadovo M. Gaddafi režimą, sako-
ma bendrame pranešime, kurį  pa-
skelbė Prancūzijos rašytojas Ber-
nard Henri Levy. 61 genties atstovo
pasirašytame tekste, kuris buvo su-
darytas Bengazyje balandžio 12 d.,
sakoma: „Mūsų idealai bendri – lais-
va, demokratinė ir vieninga Libija.” 

Vilnius (BNS) – Grupė Lietuvos
intelektualų pranešė įkūrę lietuvių
ir lenkų forumą sąžiningam bei turi-
ningam dialogui skatinti. Išplatinta-
me pranešime 122 visuomenės veikė-
jai, mokslininkai pareiškė manan-
tys, kad ,,atėjo metas kalbėtis ne ra-
dikalų politinėms stovykloms, o lie-
tuvių ir Lietuvos lenkų bendruome-
nių atstovams”. 

,,Forumas yra siekis siųsti pa-
sauliui žinią, kad mums nebepatinka
tai, kas vyksta, nepatinka abiem pu-
sėm. Turi būti dialogo, susikalbėjimo
laukas”, – sakė sumanymo autorius
istorikas Eligijus Raila. 

Viešai išplatinto kreipimosi au-
toriai sako su nerimu stebintys, jų

teigimu, vis prastėjančius Lietuvos
piliečių – lietuvių ir lenkų – tarpusa-
vio santykius. 

Tuo tarpu Lenkijos Vyriausybė
sako, kad santykiai su Lietuva nėra
tokie blogi, kaip juos pateikia
Jaroslaw Kaczynski, ir atkerta, kad
pastarojo politika nedavė jokių rezul-
tatų. Taip Vyriausybės atstovas Pa-
wel Gras atsiliepė į partijos ,,Įstaty-
mas ir teisingumas” vadovo J. Ka-
czynski komentarą, kad Lenkijos po-
litika Baltijos šalyse, visų pirma Lie-
tuvoje, patyrė visišką pralaimėjimą.
Pasak jo, Vyriausybė apgailestauja,
jog santykiai su Lietuva nėra geres-
ni, bet jis patikino, kad stengiamasi
juos normalizuoti. 

Čikagos oro uoste nuo tako nuslydo lėktuvas 

Vilnius (ELTA) – Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Seime atidaryda-
ma nuotraukų parodą ,,Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva”, pabrėžė,
kad Jonas Paulius II buvo didis Dievo žmogus, kuris visą save dalijo ki-
tiems. Parlamento vadovė palinkėjo visiems vadovautis jo rodytu pavyz-
džiu. I. Degutienė pažymėjo, kad Popiežius visa savo esybe priminė būti-
nybę mūsų darbus, veiksmus ir gyvenimą grįsti svarbiausiomis žmogiš-
komis ir krikščioniškomis vertybėmis.                                  ELTA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S
Vilnius (ELTA) – Minint Černo-

bylio nelaimės 25-ąsias metines Vil-
niuje buvo protestuojama prieš ato-
minių elektrinių statybą. Eisena nuo
Seimo iki Vyriausybės buvo mėgina-
ma atkreipti valdžios dėmesį į naujų
atominių elektrinių statybą Lietuvo-
je, Rusijoje ir Baltarusijoje ir į jų ke-
liamą grėsmę. 1986 m. naktį iš ba-
landžio 25 į 26 d. Ukrainos Černo-
bylio atominėje elektrinėje įvykusi
ne  laimė sukrėtė visą pasaulį. Nuo
1986 iki 1990 m. Černobylio nelai-
mės padarinių tvarkymo darbuose
dalyvavo apie 800,000 žmonių,
tarp jų – 7,000 Lietuvos piliečių.            

ELTA nuotr.

Lietuvos telefono ryšių bendro-
vės, bankai, komunalinių paslaugų
įmonės ieško būdų, kaip surasti sko-
lininkus, kurie ilgesniam ar trum-
pesniam laikui išvyko į užsienį. Pap-
rastai asmenys skolininkais pripa-
žįstami tuomet, kai vėluoja padengti
skolą vieną mėnesį ir jiems apie tai
yra pranešama. Jeigu skolininkas gy-
vena užsienyje, bendrovė „Creditre-
form Lietuva” skolos išieškojimą
perduoda atitinkamos šalies „Credit-
reform” padaliniui. Paprastai iš už-
sienyje gyvenančių skolininkų išieš-
komos didesnės nei 1,725 litų sumos.
Mažos skolos „laukia” skolininkų na-
muose – išieškojimo senatis yra 10
metų, be to, už nepadengtas skolas
skaičiuojamos palūkanos, delspini-
giai.  Žinovai teigia, kad žinant tiks-
lią skolininko gyvenamąją vietą už-
sienyje, skolą galima išieškoti per
teismus. Lietuvai galioja bendri Eu-
ropos Sąjungos (ES) reikalavimai –
ES šalių mokesčių inspekcijos bend-
radarbiauja tarpusavyje ir imasi
veiksmų, kad atgautų permokėtus
mokesčius, kuriuos melagingu būdu
atsiėmė ar nesumokėjo kitos šalies
piliečiai. Be to, žadama išplėsti kredi-
torių duomenų bazę, kad ja galėtų
naudotis visos ES šalys.

***
Lietuvos prezidentė Dalia Gry-

bauskaitė patikimiausia investicija
laiko Lietuvos Vyriausybės vertybi-
nius popierius. Šalies vadovė ir pra-
ėjusiais metais, ir šiemet pirko Vy-
riausybės vertybinių popierių. Iš vi-
so į juos šalies vadovė investavo ma-
žiausiai 700,000 litų. D. Grybauskaitė
pernai deklaravo turinti 760,000 litų
vertės turto ir daugiau kaip 1 mln. li-
tų santaupų. 

***
Nuo 2008 m. pabaigos iki šių me-

tų sausio Lietuvos bankuose iš euro
zonai nepriklausančiose šalyse (dau-
giausia – Švedijoje ir Danijoje) įsikū-
rusių savininkų pervestų pinigų su-
ma sumenko daugiau nei perpus –
net 13 mlrd. litų. Tuo tarpu pinigai iš
šalies išplaukia pašėlusiu greičiu –
šių metų sausį iš Lietuvos pervesta 2
mlrd. litų – tiek pat, kiek per pasku-
tinį praėjusių metų ketvirtį. Tai vyk-
sta tuo metu, kai Lietuvos verslas
stokoja ne tiktai investicinių, bet ir
apyvartinių lėšų. 

***
Seimas priėmė Baudžiamojo ko-

dekso (BK) pataisas, kuriomis prezi-
dentės D. Grybauskaitės teikimu
penkis kartus padidintos didžiausios
baudos už ekonominius nusikalti-
mus. Įsigaliojus pakeitimams, di-
džiausia bauda už nesunkų nusikal-

timą didėja nuo 100 iki 500 MGL dy-
džio (nuo 13,000 iki 65,000 litų), už
apysunkį – nuo 200 iki 1,000 MGL dy-
džio (nuo 26,000 iki 130,000 litų), už
sunkų – nuo 300 iki 1,500 MGL dydžio
(nuo 39,000 iki 195,000 litų). 

***
Į nuostolius įklimpusio Šiaulių

oro uosto finansinė padėtis pasiekė
pavojingą ribą: skolos baigia susily-
ginti su turtu. Mėginama griebtis
kiekvieno šiaudo – deramasi su Ryga
ir laukiama Europos krepšinio pir-
menybių. Vos gyvai Šiaulių įmonei
padeda tik veršelių eksportas į Izrae-
lį: per mėnesį išskraidinama po kelis
transporto lėktuvus. Ilgametis bend-
radarbiavimas su šia šalimi davė ir
daugiau naudos, nes dabar parskren-
da ne tušti, o gėlių, prieskoninių dar-
žovių pakrauti lėktuvai. Praėjusiais
metais šiauliečiai išskraidino rekor-
diškai daug – 2,154 tonas krovinių ir
pasiekė 3 milijonų litų apyvartą.

***
Lietuvos sunkiesiems arkliams

kyla grėsmė išnykti. Stambūs, ištver-
mingi galiūnai, galintys patraukti 12
tonų, ūkiuose tapo nereikalingi, su-
prastėjo jų veislinės savybės, šiemet
neliko valstybės paramos jų augini-
mui. Skilvionių žemės ūkio bend-
rovėje (Joniškio rajonas) Lietuvos
sunkieji arkliai auginami beveik
pusšimtį metų, dabar juos laikyti
neapsimoka finansiškai. Iki 2010 m.
valstybė skyrė lėšas, už bandą buvo
mokama 36,000 litų, tai yra apie 600
litų už vieną arklį. Šiemet valstybė
teskyrė 45,000 litų visai Lietuvai. 

***
Seimas pradėjo svarstyti Alko-

holio kontrolės įstatymo pataisas,
kuriomis siekiama leisti prekiauti
natūralios fermentacijos alkoholi-
niais gėrimais vietinio susisiekimo
traukiniuose. Leidus tokią alkoholi-
nių gėrimų prekybą, keleiviams būtų
suteikta galimybė užsisakyti alkoho-
linių gėrimų tik tam skirtose vietose
– keleiviniuose traukiniuose esan-
čiuose vagonuose-restoranuose. 

Didžiausia pasaulyje naftos eks-
portuotoja – Saudo Arabija – sako,
kad dabartinės naftos kainos yra
,,nepagrįstos”, tad ši Artimųjų Rytų
šalis sieks papildoma gavyba stabili-
zuoti rinką. Teigiama, kad Saudo
Arabija yra pasirengusi kasdien ati-
dėti 3–4 mln. naftos barelių (bbl) ir
taip sušvelninti įtampą rinkoje. Skai-
čiuojama, kad karalystė praėjusį mė-
nesį per dieną išsiurbdavo 9 mln. bbl.
„juodojo aukso” – t. y. daugiausiai
nuo 2008 m. spalio. Po Libiją apėmu-
sių neramumų, dėl kurių sumažėjo
žaliavos eksportas, Saudo Arabija pa-
didino naftos gavybą. Abi valstybės
priklauso Naftą eksportuojančių ša-
lių organizacijos OPEC karteliui, ap-
rūpinančio pasaulį 40 proc. ,,juodojo
aukso”. Nuo protestų prieš Libijos
diktatorių pradžios nafta New York
pabrango 32 proc. 

***
Per artimiausius 5 metus JAV

greičiausiai praras galingiausios pa-
saulio ekonomikos vardą – jį perims
Kinija. Tarptautinis valiutos fondas
(TVF) išplatino informaciją, teigian-
čią, jog „Amerikos era” baigsis jau
2016 m. – dešimtmečiu anksčiau, nei
spėjo specialistai. TVF paskelbta JAV
nepalankūs spėjimai privertė suklus-
ti ir su šia supervalstybe ekonomiš-
kai bei politiškai glaudžiai susijusias
ekonomikas. Teigiama, jog pastarieji
spėjimai išsakyti remiantis lygina-
muoju dviejų valstybių perkamosios
galios stebėjimu. Naujausiais spėji-
mais taip pat reiškiamos abejonės dėl
dolerio galimybių išlaikyti pirmo-
sios pasaulio valiutos vietą. Paskai-
čiuota, kad Kinijos ekonomika nuo
11,2 trln. JAV dol. 2011 m. išaugs iki
19 trln.  dol. 2016 m. Per tą patį laiko-
tarpį JAV ekonomika išaugs nuo 15,2
trln. dol. iki 18,8 trln. dol.

***
Didžiajai Britanijai gresia dar

viena imigracijos banga, kadangi
nuo šiol atvykėliai galės gauti socia-
lines išmokas iki 250 svarų per sa-
vaitę (1,000 Lt). Netrukus bus panai-
kintos taisyklės, kurios neleido  ma-
žiau nei 12 mėnesių šalyje dirbu-
siems imigrantams siekti nedarbo
pašalpų bei išmokų už būsto ir savi-
valdos mokesčius. Kritikai nuogąs-
tauja, kad tai paskatins pašalpų tu-
rizmą, kai į Britaniją pradės veržtis
atvykėliai iš aštuonių buvusių komu-
nistinio bloko valstybių. Nuo šiol su
atvykėliais bus elgiamasi lygiai taip
pat kaip su britais. 

***
Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos

prekybos ministrai susitarė dėl triša-
lės laisvos prekybos sutarties. Anot jų,
laisvoji prekyba ir investicijos tarp jų
šalių yra būtinos norint užtikrinti ša-
lių ekonomikų augimą. Paklausa iš pa-

grindinių rinkų, tokių kaip JAV ir Eu-
ropa, sumažėjo, nes šalys abiejose At-
lanto pusėse bando atsigauti po finan-
sinio sunkmečio. Kinija, Japonija ir
Pietų Korėja jau sudarė specialų ko-
mitetą, kuris rūpinsis su trišale preky-
bos sutartimi susijusiais klausimais.

***
Fukušimos atominę elektrinę

(AE) valdanti bendrovė pradėjo mo-
kėti pirmas išmokas šeimoms, iškel-
dintoms iš avarijos zonos. Išanksti-
nės išmokos sudaro 1 mln. jenų  (apie
29,000 litų). Iš viso išmokas turėtų
gauti daugiau nei 50,000 šeimų, bend-
ra išmokų suma gali viršyti 120 mlrd.
dol. 

***
Japonijos elektronikos gaminto-

ja ,,Sony” pristatė pirmąjį planšetinį
kompiuterį, su kuriuo ji bandys
įžengti į populiarią išmaniųjų telefo-
nų rinką. ,,Sony” planšetiniuose
kompiuteriuose bus įdiegta ,,Google
Android” operacinė sistema. Planše-
tinių kompiuterių rinka sparčiai ple-
čiasi visame pasaulyje, o jos sėkmę
daugiausia lėmė susivienijimo ,,App-
le” planšetinio kompiuterio ,,iPad”
populiarumas. Dėl ,,iPad” sėkmės
daugelis elektronikos bendrovių, to-
kių kaip ,,Samsung” ar HTC, vartoto-
jams pristatė savo planšetinius kom-
piuterius. Taip jos stengiasi įgyti au-
gančios planšetinių kompiuterių rin-
kos dalį.

***
Sparčiai augančios maisto pro-

duktų kainos gali pakenkti Azijos ša-
lių ekonomikų augimui, įspėja Azijos
plėtros bankas. Bankas įspėja, kad
jeigu maisto produktų ir naftos kai-
nos ir toliau sparčiai augs, regiono
ekonomikos augimas šiemet gali su-
mažėti net 1,5 proc. Maisto produktų
kainos daugelyje Azijos šalių šiemet
vidutiniškai jau išaugo 10 proc., o
nafta pabrango dėl neramumų Arti-
muosiuose Rytuose. Šie du veiksniai,
anot banko, labiausiai trukdo Azijos
šalių ekonomikų augimui.

***
Didžiausia pasaulyje nealkoho-

linių gėrimų gamintoja ,,Coca-Cola”
pirmąjį ketvirtį padidino grynąjį pel-
ną beveik penktadaliu, bet nepateisi-
no specialistų lūkesčių. Įmonės gry-
nasis pelnas sausio–kovo mėnesiais
padidėjo 18 proc. – nuo 1,61 mlrd. JAV
dol. arba 0,69 JAV dolerio akcijai tuo
pat laikotarpiu metais anksčiau iki
1,9 mlrd. JAV dol. arba 0,82 JAV dol.
akcijai. Įplaukos padidėjo 40 proc. iki
10,52 mlrd. JAV dol. Įmonės pelnas,
neįskaitant vienkartinių veiksnių,
išaugo 7 proc. Bendri įmonės gėrimų
pardavimai praėjusį ketvirtį padidė-
jo 6 proc. Šiaurės Amerikoje pardavi-
mai išaugo 6 proc., Lotynų Ameriko-
je – 7 proc., Eurazijoje ir Afrikoje – 8
proc., o Europoje – 1 proc.

New York (ELTA) – Susivie-
nijimas ,,Apple” padavė į teismą
varžovę ,,Samsung” dėl tariamo
,,iPad” ir ,,iPhone” išvaizdos ko-
pi javimo. ,,Apple” teigia, kad
,,Samsung” išmaniųjų telefonų ir
planšetinių kompiuterių ,,Gala-
xy” išvaizda yra nukopijuota nuo
,,Apple” gaminių ,,iPhone” ir
,,iPad”. Ieškinyje teismui teigia-
ma, kad ,,Samsung” pažeidė
,,Ap ple” patentų ir prekės ženklo
teises.                     ELTA nuotr.
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Net�ir�po�nelaimės�gyvenimas�siejamas�su�Japonija

Gintaras Atkinson su šeima jau
ketverius metus gyvena Ja-
ponijoje. Gintaras dirba To-

kijuje, amerikiečių tinklų techno-
logijos bendrovės vy riau siuoju vers-
lo plėtros skyriaus di rektoriumi, o
gyvena su žmona ir tri mis vaikais
Akita mieste. Akita yra Tohoku pro-
vincijoje, kuri nukentėjo nuo žemės
drebėjimo ir cunamio šių metų kovo
mėnesį. Kadangi Gintaras yra atsa-
kingas už bendrovės, kurioje dirba,
plėtrą Azijos šalyse, pusę laiko pra-
leidžia Japonijoje, o kitą pusę – Sin-
gapūre, Malaizijoje, Indonezijoje,
Indijoje. Gintaro šeima – japonai, tad
su žmona Miho ir vaikais – penke rių
metukų Daijiro-Vytautu, trimečiu
Yojiro-Mindaugu ir dvejų metukų
Harumi-Vaiva – jis kalbasi angliškai
ir japoniškai. Beje, Daijiro reiškia
žemės valdovą – išmintingą vyrą,
Jojiro – vandens valdovą – išmintin-
gą vyrą, o Harumi – pavasario gra-
žuolę. 

Žemės drebėjimas – ne pirmas
gyvenime

Kovo 11 dieną įvykusio žemės
drebėjimo metu Gintaras buvo Toki -
ju je, o jo šeima – Akitoje. Šis žemės
drebėjimas – ne pirmas Gintaro gy -
venime, 2001 metais že mės drebėjimą
teko patirti Seattle mieste, JAV. Ly-
gindamas šias dvi gamtos nelai mes,
Gintaras teigia, kad nors Seattle įvy-
kęs žemės drebėjimas pagal Rich-
terio skalę buvo silpnesnis (6.8 ba lo),
jis padarė daugiau žalos, nei dre -
bėjimas, įvykęs Japonijoje (8.9 balo).
To priežastis – pastatų statyba ir
žmo nių elgesys. Seattle viskas griuvo
– iškrito pastatų langai, krito stogai,
griuvo sienos ir, Gintaro žodžiais
tariant, visur buvo tikras ,,balaga -
nas”. Tuo tarpu Japonijoje niekas ne -
sugriuvo. Be to, pasibaigus pirmam
drebėjimo smūgiui ir žmonėms iš
pastatų išbėgus į gatvę, virš jų jau
skraidė sraigtasparnis, kuris buvo
pasiruošęs padėti. Po žemės drebėji-
mo viskas buvo gana greitai sutvar -
kyta, o traukiniai pradėjo važinėti
jau 1 valandą nakties (drebėjimas
įvyko apie 3 valandą die nos). 

Žinoma, išgyvenimas buvo siau  -
bingas. Gintaro akyse daugiaaukš-
čiai pastatai lingavo kaip palmių
medžiai. Žiūrint pro langą, vieną
akimirką akyse tavaravo žemė, o kitą
– dangus. Išlaikyti lygsvarą ir išsto-
vėti ant kojų buvo neįmanoma. Že-
mėje ties kojo mis atsivėrinėjo ply-
šiai, iš kurių fon tanais tryško van-
duo. Tačiau pastatai, išskyrus senus,
tokius kaip pastatas, kuriame buvo
Gintaro butas Tokijuje, negriuvo.

Namo grįžo tik po trijų dienų

Japonijoje gyvenantys žmonės
gerai žino, ką reikia daryti, ištikus
že mės drebėjimui: pirmojo smūgio
me tu reikia niekur neiti, niekur ne -
bėgti – būti ten, kur esi. Pirmajam
smū  giui pasibaigus, reikia kuo grei -
čiau bėgti iš pastato. Taip elgėsi ir
Gintaras. Antrojo smūgio metu jis ir
kiti gyventojai jau buvo išbėgę į
gatvę ir žiūrėjo, kas darosi aplinkui.
Bai siausia buvo tai, kad kurį laiką
Gin taras negalėjo susisiekti su šeima
ir nežinojo, ar ji nenukentėjo. Vienin -
telė susisiekimo priemonė po žemės
drebėjimo buvo telefoninės žinutės.

Gintaras sužinojo, kad jo žmona pir-
mojo smūgio metu važiavo traukiniu.
Traukinys sustojo ir pajudėjo tik po
dviejų valandų. Tad tris valandas po
žemės drebėjimo Gintaras negalėjo
nieko sužinoti apie savo vaikus. Vė -
liau vyras sulaukė žinutės, kad na-
muose viskas gerai, niekas iš šei mos
narių nenukentėjo.

Dėl neveikiančio transporto grįž -
ti iš Tokijo į Akitą Gintaras galėjo tik
po trijų dienų. Tuomet atsirado kitos
problemos – nebuvo nei pieno, nei
duo nos, nei makaronų, nei ryžių.
Penktą dieną po nelaimės užsidarė
visos parduotuvės. Nebuvo ir benzi-
no. Elektra atsirado penktą dieną, ir
tuomet jau buvo galima šildyti
namus. Namuose per žemės drebė-
jimą nukrito tik knygos, tačiau pats
namas atsilaikė, nes yra naujas ir
statytas taip, kad būtų atsparus že-
mės drebėjimams. Kadangi cunamio
nusiaubtos teritorijos yra apie šim-
tas kilometrų nuo Akitos, labai daug
pa bėgėlių iš nuniokotų rajonų atvy-
ko į Akitą. Akita taip pat yra arčiau-
sias uostas, todėl maistas ir kitos
reikmės iš šio miesto siunčiamos į
nelaimės vietą. 

Iš karto po nelaimės Gintaro šei -
ma nusprendė vykti į JAV pas gimi-
naičius, nes nežinojo, kas nutiks su
atominės jėgainės reaktoriais. Vai-
kams šis išvažiavimas į Ameriką ne-
buvo niekuo ypatingas, nes jie jau ne
pirmą kartą važiuoja aplankyti ma-
mutės – Gintaro mamos. 

Japonijoje galios svertus laiko
bendrovės

Gintaro nuomone, pirmomis die-
nomis po nelaimės gyventojams ne-
buvo teikiama tiksli informacija.
Juokaudamas jis sako, kad amerikie  -
čiai ir europiečiai turi kitokias
skaid rumo sampratas nei japonai. Iš
pra džių buvo sakoma, kad poveikio
zona – tik du kilometrai. Vėliau ši
zona plėtėsi ir plėtėsi. Gintaro tei-
gimu, Ja ponijoje galią turi bendro-
vės. Šalies prezi dentas nuvyko į
pagrindinę elektros energijos ben-
drovę TEPCO (,,Tokyo Electric Po-
wer Company’’), tačiau bendrovė jo
neįsileido. Vėliau TEPCO kaltino
prezidentą, esą jo apsilankymas su-
trukdė jai veiksmingai dirbti tvar-
kantis su nelaimės atominėje jėgai-
nėje padari niais. Tikslios informa-
cijos nepatei ki mas laiku paskatino
visus išvykti. Netgi daugelis ben-
drovių, kurios yra Tokijuje, išvyko į
Japonijos vakarus – Osaką ir kitus
miestus. Ir tik po kurio laiko įvyko

KARILĖ VAITKUTĖ teigiami pokyčiai – Japo nijos valdžia
perėmė vadovavimą TEPCO, japonai
galėjo pasikviesti žinovus iš kitų
šalių – rusus, kurie tvarkėsi po Čer-
nobylio nelaimės, pran cūzus, ame-
rikiečius, vokiečius.

Nepaisant gamtos ,,išdaigų”,
Japonija – nuostabi šalis

Kadangi nei Gintaro šeima, nei
jo žmonos giminaičiai Japonijoje
tiesiogiai nuo nelaimės nenukentėjo,
Gin ta ras planuoja ir toliau gyventi
Japo nijoje. Jo nuomone, Japonija –
nuos tabi šalis. Net ir tokių baisių
nelai  mių atveju gali suprasti, kokie
organizuoti yra japonai. Gintaras
teigia, kad jei japonai ką nors supla-
nuoja iš anksto, jie puikiai valdo
padėtį. Ta čiau jei atsiranda išimčių,
jei kas nors ima vykti ne pagal iš
anksto nu matytą planą, tuomet jau
sunkiau. Pavyz džiui, rusų astro-
nautai ir mokslinin kai tikrai sugal-
votų, kaip atviroje erdvėje pataisyti
sugedusią kokią nors kosminio laivo
dalį, kurią pap rastai reikėtų taisyti
dirbtuvėse, o japonai? Kažin, kažin. 

O cunamiai? Namai yra statomi

cunamių zonoje, tačiau jie turi  būti
tik verslo paskirties ir neskirti gyve -
nimui. Tikimasi, kad visi elgsis pa-
gal taisykles. Japonų kultūroje ne-
įprasta, kad gyventojai būtų prižiūri-
mi. JAV taisykles laužantys žmonės
būtų baudžiami piniginėmis bau-
domis, suimami ir panašiai, o Japo-
nijoje – ne. Gyventojai čia turi būti
pa sirengę cunamiams, yra evakuaci-
jos planai. 

Per žemės drebėjimą nebuvo jo -
kio paliktos nuosavybės apiplėšinėji-
mo. Gintaras teigia, kad jo butas liko
neužrakintas, nors visa šeima atvyko
į Ameriką. Tačiau jis puikiai žino,
kad per tą laiką, kol jų nebus namie,
nedings nei didžiulis kompiuteris,
nei brangus laikrodis ar brangus
fotoaparatas. Žmonės nesinaudoja
nelaimėmis ir suirutėmis, kad pri pil -
dytų savo kišenes. Be to, žmonės yra
labai pakantūs ir mandagūs. Jei ne -
laimės metu trūksta maisto, jie ten  -
kinsis vienu pomidoru ar agurku per
dieną ir nekels riaušių, kad duodama
per mažai maisto. Jei kartais planas
nesuveikia, juo negalima abejoti. Pa-
prastas žmogus neturi autoriteto neig-
ti planą ar mėginti įrodyti, kad kai
kurios jo dalys gali būti netikusios. 

Liovėsi jaudinęsis dėl šeimos
saugumo

Japonijoje yra puiki sveika tos

apsaugos sistema. Gydytojų paslau  -
gos yra visiems prieinamos, nebent
susergi kokia nors ,,egzotiška’’ liga.
Pragyvenimas Gintarui ir jo šeimai
taip pat nėra brangus. Japonijos  švie-
timo sistema yra viena geriausių
pasaulyje. Todėl vyras pasiryžęs da -
ryti viską, kad galėtų gyventi Japo -
nijoje – krašte, kuris jam labai patin-
ka ir kuriame yra labai saugu. Vaikai
jau nuo penkerių metų amžiaus va -
žiuoja patys į mokyklą traukiniu ar
metro, ir tėvai visai nesibaimina jų
paleisti vienų. Gintaras teigia, kad,
atvykęs į Japoniją, jis visiškai liovėsi
jaudinęsis dėl šeimos saugumo. Kai
jie gyveno San Francisco, Gintaras
nuolat jaudindavosi, jei žmona iš kar -
to neatsiliepdavo telefonu.  Ja poni joje
nerimas išgaravo. 

Kalbant apie japonų charakterį
ir kaip lietuviui sekasi gyventi su ki -
tos kultūros žmogumi, Gintaras tei -
gia, kad didžiausias skirtumas gal
būtų tas, kad japonai linkę viską da -
ryti lėtai, ramiai ir apgalvotai. Kiek -
viena mažiausia smulkmena, į ku-
rią lietuvis ar amerikietis nekreiptų
dėmesio, iš japono reikalauja apmąs -
tymo. Gintaras juokdamasis sako,
kad jo žmona gali pusę valandos
svarstyti, kokios spalvos palaidinę
vilktis. Ga lima tik įsivaizduoti, kaip
ilgai trunka nuspręsti, kurią mokyk-
lą lankys vai kai ir panašiai. 

Bendruomenė tvirta, 
nuolat lydima ritualo

Gintaras pasakoja, kad japonų
bendruomenė yra labai tvirta. Išti-
kus nelaimei, tokiai kaip cunamis ar
že mės drebėjimas, bendruomenė rū-
pi na si savo narių fiziniais ir emo-
ciniais poreikiais. Japonai vi suo met
stengsis gyventi taip, kad padėtų vi-
sų pirma kitiems, o tik pas kui sau.
Štai Gintaro žmonos sesuo, dar šei-
mos neturinti jauna moteris, Akitoje
buvo įkūrusi ke letą ,,Starbucks’’ ka-
vinių. Įvykus ne laimei, ji nusprendė
nebedirbti šio darbo, o daryti kaž ką,
kas padėtų bendruomenei atsta tyti
nelaimės zoną. Moteris pradėjo rink-
ti drabužius žmo  nėms, cunamyje
praradusiems savo namus ir turtą.

Kitas išskirtinis bruožas yra tas,
kad japoną nuolat lydi ritualai. Pa-
vyzdžiui, reikia žinoti, kaip pradėti
pokalbį, ypač tomis te momis, kurios
kitam gali būti sun kios. Bendrauda-
mas su žmona, Gin taras taip pat ne-
gali imti ir tiesiai pradėti kalbą apie
kokią nors problemą. Pradėti kalbėti
reikia užuolankomis, netiesiogiai.
Japonų galvosenoje tiesioginis kelias
yra ,,blogio ar pikto kelias’’. Tad eiti
tiesiais keliais negali, reikia eiti apy-
lankomis, kad pakeliui ,,išsigrynin-
tų’’ blogis. Tiesioginis kalbėjimas,
japonų nuomone, yra lyg rodymas į
ką nors pirštu, o to japonai niekada
nedaro. Netgi žodis ,,rodyti pirštu’’
japonų kalboje reiškia tą patį, ką ir
žodis ,,durti’’. Šių subtilybių, anot
Gintaro, paprastai išmokstama pa-
laips niui, mokantis kalbos, kurioje
yra užkoduota japonų kultūra.

Neseniai Japoniją nusiaubęs cu-
namis ir žemės drebėjimas paveikė ir
amerikiečių bendro vę, kurioje dirba
Gintaras – ji planuoja atleisti nema-
žai darbuotojų. Gintaras mano, jog ir
jam joje dirbti ilgai neteks. Tačiau
vyras nenusimena – nusiaubtų teri-
torijų Japonijoje atstatymui tikrai
reikės įvairių sri čių specialistų ir
darbininkų. 

Vaikams neplanuota kelionė į JAV nebuvo niekuo ypatinga, nes jie jau ne pirmą kartą
važiavo aplankyti tėčio mamos Violetos Fabionovič. 

Nuotr. iš asmeninio Atkinson šeimos albumo
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Man širdį graužė okupuotos Lie-
tuvos likimas. Gyva Tėvynės meilė
degė mano širdyje. Prisidėjau prie
gausių žygių kovoje už tikėjimą, už
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų iš-
laisvinimą. Šia tema rašiau į lietu-
vių, prancūzų ir anglų spaudą. Nors
retai, kartais pasirašydavau ne savo
pavarde. Kalbėjau tarptautinių stu-
dentų sąjungų centruose Olandijoje,
Šveicarijoje, Prancūzijoje; kiek galė-
jau dalyvavau tarptautinių federaci-
jų suvažiavimuose, centro valdybų
posėdžiuose. Lietuvos okupacijos te-
ma kalbinau tarptautinius veikėjus,
studentų korporacijas ir iškilius pro-
fesorius, ragindamas organizuoti
įvairiopą tarptautinę pagalbą. Po
1949 metų Augsburge VLIK’o pa-
skelbtos Lietuvių Chartijos vedamą-
ja mintimi ,,Lietuvis lieka lietuviu
visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą
lietuvių tautos gyvybę lietuvis per-
duoda ateities kartoms, kad amžinai
gyventų” gyvenau iki šių dienų.
Taip pat siekiau savo darbais visa
pagrįsti Kristaus paskelbtos tiesos
siekimo ir meilės dvasia. Kristaus
įsakymai smigo giliai į mano sąmo-
nę. ,,Tai mano įsakymas, kad vienas
kitą mylėtumėte, kaip aš jus myliu”
(Jn 15,12-17). Jaučiau prof. Stasio Šal-
kauskio iškeltą Gyvąją Dvasią siekti
kas dora, gražu ir šventa. Siekiau bū-
ti bent mažu pažinimo ir meilės švy-
turiu ir žygiuoti ateitininkų idealo ap-
šviestu keliu. Troškau įtraukti į jį be-
siblaškantį ir studijuojantį jaunimą.

Atvykus į JAV netrūko manęs
Amerikos psichologų sąjungos (APA)
suvažiavimuose ir Michigan Moks-
lo akademijos veikloje. Pradėjus
dirbti University of  Detroit (toliau
UD), daug laiko atėmė tyrimų darbai,
ne mažiau – psichodiagnostinių testų
vystymas, monografijų ir knygų ra-
šymas. Vadovavau tezėms, disertaci-
joms. O kur dar trijų kursų dėsty-
mas, komitetai, UD senato, Psicholo-
gijos katedros posėdžiai ir prisiimti
uždaviniai lietuviškoje veikloje? Ne-
paisant plačios veiklos, pasiekiau di-
desnių akademinių laimėjimų negu
didelė dalis mano kolegų, dėsčiusių
UD. Daugumą savo sėkmių pasiekiau
įtemptu darbu, bet buvo ir tokių lai-
mėjimų, kurių, mano įsitikinimu,
nenusipelniau arba kuriuos per
anksti pasiekiau. Bandysiu aprašyti
keletą jų.

UD radijo ir TV programoje
skaičiau seriją pusvalandžio truk-
mės paskaitų apie vaiko auklėjimą ir
tėvų-vaikų santykius. Po kelių savai-
čių gavau NBC kvietimą skaityti jų
televizijos kanale panašių paskaitų
ciklą. Pagalvojęs atsakiau neigiamai.
Kodėl? Jaučiau, kad man trūksta
energijos, kad mano balsas dėl alergi-
jų yra užkimęs, gal ir žymiai susilp-
nėjęs. Pakalbinau savo kolegą dr.
James J. Freer, kuris sutiko ir keletui
mėnesių tapo TV profesoriumi. 

Tai įvyko, berods, 1955 m. Tuo
metu Amerika tebebuvo didelių ga-
limybių šalis – nuo pat pirmųjų metų
man ji buvo dosni. Vos praėjus 7
savaitėms nuo mano atvykimo į New
York miestą, o po kelių dienų – į Det-
roitą, pradėjau UD pavasario semes-
tre dėstyti pirmąjį psichologijos
kursą. Po kelių savaičių gavau su-
tartį dėstyti pilnu laiku 1951–1952

mokslo metams. 1956 m., taigi, gana
greitai, man buvo suteiktas tenure ir
associate professor vardas, taip pa-
siekiau aukštesnius akademinius
laipsnius ir 1961 m. tapau pilnu pro-
fesoriumi. Po 36 darbo metų (1987 m.)
ir profesinės karjeros dėl sveikatos
problemų, po kelių sunkių chirurgi-
nių operacijų man pareiškus norą
pasitraukti iš akademinio darbo,
buvau paaukštintas į profesorių
emeritą. Taigi, ryšys su UD studenti-
ja ir profesūra nebuvo nutrauktas.

Berods, 1960 m. Amerikos lietuvių
vaiko ugdymo draugijos (ALVUD’o)
vardu dr. Jonas Adomavičius pakvie-
tė dr. Vytautą J. Bieliauską ir mane
tapti ALVUD’o garbės nariais. Nu-
džiugau, kad pakvietė raštu, todėl ga-
lėjau atsisakyti. Taip ir padariau. Ne-
jaučiau, kad būčiau šiai vaikų ugdy-
mo draugijai reikšmingai nusipelnęs. 

Tuo metu be mano žinios ar pri-
tarimo LKMA centro valdyba paskel-
bė mane nariu-mokslininku. Matyt,
vienas ar daugiau iš Akademijos
mokslininkų parašė pamatuotą re-
komendaciją ir LKMA centro valdy-
ba, remdamasi narių-mokslininkų
balsavimu, suteikė man mokslininko
vardą. (Iki šiol nesužinojau, kas ma-
ne pasiūlė būti vertu LKMA moksli-
ninku.) Lietuvoje šis vardas buvo
išverstas į akademiko vardą. Taigi,
palyginti anksti gavau profesoriaus
ir akademiko titulus. Pirmąjį verti-
nu, antrojo nenaudoju, nes nesijau-
čiu esąs jo nusipelnęs.

Keliais metais vėliau į LKMA
narius rekomendavau Detroite tuo
metu gyvenusį dr. Adolfą Damušį ir,
mokslininkams teigiamai nubalsa-
vus, jam buvo suteiktas LKMA moks-
lininko vardas. Dažnai pagalvoju, jog
turėjo būti atvirkščiai – jis vyresnis
ir daugiau nusipelnęs savo plačia
visuomenine ir politine veikla, išra-
dingais patentais. Tuo metu galvojau
ir apie savo kolegą dr. V. J. Bieliaus-
ką, bet apsisprendžiau Adolfo labui,
nes jis buvo atlikęs daug mokslinių
darbų, turėjo keletą reikšmingų pa-
tentų. Tariau sau, jog palauksiu pora
metų ir LKMA pasiūlysiu įvairioje
veikloje sėkmingai besireiškiantį Vy-
tautą, bet šis pasitraukė iš akademi-
jos veiklos. 

Netikėtai, tarsi iš debesų atskri-
do Boystown (Nebraska) garbės na-
rio pažymėjimas, vardo įrašymas į
Wall of  Tolerance, dar keli įvertini-
mai bei dažni siūlymai atsakyti į
,,Who’s Who” (,,Kas yra kas”) leidėjų
anketas. Kai gavau APA anketas fel-
low statusui įgyti, pasižiūrėjau į jas –
ilgas formas ir dar tris rekomendaci-
jas gauti. Ne, neturiu tam laiko – nus-
prendžiau ir jas išmečiau į šiukšlių
krepšį. 

Įvairių kvietimų padaugėjo, ,,Mc-
Graw-Hill Book Company” išleidus
mano knygą ,,Human Development”.
Tai buvo sudėtingas vadovas kolegi-
jų studentams apie žmogaus vysty-
mosi tarpsnius nuo būsimos motinos
pastojimo iki senėjimo ir mirties
priežasčių nagrinėjimo. Vienas recen-
zentas pastebėjo, kad šioje knygoje
visi žmogaus gyvenimo tarpsniai yra
kokybiškai apdoroti, o kitose šios sri-
ties knygose paprastai arba vaikystė-
jaunatvė, arba senatvė išsiskiria že-
mesne kokybe.               Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Taigi, ar įmanoma priimti stri -

bus, išdavikus, nusidėjėlius? Supras-
ti jų motyvus, atleisti? Ar reikia viso
to? Ir kaip suderinti itin prastus Ku -
bilinsko poelgius su itin gražiais jo
eilėraščiais vaikams? Viešumoje pa -
sigirsta komentarų, kad jų iš viso ne -
bereiktų spausdinti (ar mokyti mo -
kyklose). 

Bet galima į šį klausimą pažvelg -
ti ir kitaip – kokia turėjo būti žmo-
gaus atgaila, koks noras pabėgti nuo
suaugusiųjų pasaulio beprotybės,
nuo savo paties demoniškumo, jeigu
jis taip giliai nėrė į vaikų poezijos pa -
saulį, ieškodamas atgaivos ir tyru-
mo? Panašus atvejis – iškrypėlio, gir-
tuoklio, komunisto Pier Paolo Pazo -
lini tyras evangelinis filmas „Evan -

ge lija pagal Matą’’.
Antra vertus, krikščioniškai pa -

saulėžiūrai turėtų būti priimtina ir
tokia pažiūra, jog žmogus gali keistis
– net žmogžudys gali tapti šventuoju,
kaip Saulius tapo šventuoju Pauliu -
mi. Prostitutė Magdalena irgi tampa
šventąja.

Neteisinant išdavikiško Kubi -
lins  ko poelgio, mokyklose vis dėlto
pri valu dėstyti jo poeziją, kartu pa -
teikiant ir istorines-biografines deta -
les. Geresnės (paradoksalios) psicho -
dramos nesugalvosi – žudikas ir vai -
kų poetas. O juk meno užduotis ir yra
išmokyti mąstyti bei atleisti. Savo
istorijai, t. y. – sau. Ne tik mokytis
spalvinti juodai-baltai.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius.

Kubilinskas ir mes

Atkelta iš 4 psl.
Muzikinę programą atliko du

jau ni muzikai iš Boston miesto –
Rasa Vitkauskaitė ir Vitalijus Lisovs -
kis. Įdomu tai, kad jie dar Lietuvoje
buvo M. K. Čiurlionio meno mokyk-
los bendraklasiai. Rasa – įvairių
tarptautinių konkursų dalyvė ir pri-
zinin kė (1-oji vieta ir Mendelssohn
taurė ,,Mendelssohn Cup” konkurse
Italijo je; 1-oji vieta konkurse ,,Les
Rencant res Internationales des jeu-
nes Pianis tes” Belgijoje). Besimoky-
dami jau čia, Boston, jiedu paruošė
keletą puikių muzikinių kūrinių. Šį
kartą klausytojai galėjo mėgautis
Rasos atlie kamais B. Dvariono ,,Nok-
tiur nu”, ,,Humoreska”, M. Moszovs-
ki ,,Cap rice Espagnol, op. 39”. Su
Vita li jumi (saksofonas), kuris studi-
juoja Longy School, Cambridge, MA

pas K. Radnofsky, Rasa atliko Astor
Piazzolla ,,L’Histoire du Tango”. Visi
klausytojai liko sužavėti. 

Renginio pabaigoje Rytinės CT
apylinkės pirmininkė D. Norkienė
nuoširdžiai padėkojo visiems susi-
rin ku siems, ypač seselėms Berna-
detai ir Ignei už leidimą surengti
šventinį ren ginį lietuvių namuose,
sa vo valdybos nariams Irenai Valys,
Snie guolei Stapčinskaitei, puikioms
šeimininkėms Irenai Alksninienei ir
Re ginai Taujanienei ir visiems, prisi -
dėjusiems prie gražaus renginio pa -
ruo šimo. 

Dėkojame šios apylinkės lietu-
viams už puikią šventę ir linkime,
kad šiame telkinyje toliau klestėtų
lie tuviška veikla.

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

JAV LB Rytinės CT apylinkės jubiliejinis renginys
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Vilniuje atidaryta ,,Mažosios Lietuvos ambasada”

Nuo šiol vilniečiai ir sostinės
sve čiai galės iš arčiau susi-
pažinti su Mažosios Lietuvos

paveldu ir šiandie na. Balandžio 15 d.,
švenčiant Tarp tau tinę kultūros die-
ną, Vilniaus se na miestyje Vokiečių
g. 22, greta evangelikų liuteronų baž-
nyčios, iškilmingai atidaryta ,,Ma-
žosios Lietuvos am basada”. Šiuo
skambiu vardu pasivadinusi viešoji
įstaiga sieks atstovauti penktojo et-
nografinio Lietuvos regio no savitu-
mui, priminti jo reikšmę mū sų istori-
jai, skleisti informaciją apie krašto
dabartį, skatinti turizmą. 

Tą pačią dieną Vilniuje vyko Ši -
lutės – 2011 m. Lietuvos kultūros sos -
tinės pristatymo renginiai, prasidėję
Kultūros ministerijoje. Teatralizuo -
tos  šventės metu, skambant Šilutės
me no mokyklos pučiamųjų instru-
men tų orkestro „Pamarys” (vad.
Graž vydas Raila) maršui, kultūros
mi nistras Arūnas Gelūnas gausiai
šilutiškių delegacijai įteikė simbo -
linę kultūros sostinės vėliavą. 

Po pietų Šilutės dienos renginiai
persikėlė į Vokiečių gatvę. Čia džiu-
gi no orkestras „Pamarys” bei šo-
kėjos, apsilankyti Šilutėje ir dalyvau-
ti jos 500-ųjų metų jubiliejaus pro-
gramos renginiuose kvietė ryškiais
apdarais vilkintys šilutiškiai jauni-
mo studijos aktoriai, praeivių akį
traukė ant ko jū kų žingsniuojanti
Šilutės kame rinio dramos teatro ak-
torių pora, nešina Šilutės savival-
dybės ir Kultū ros sostinės vėliavo-
mis. Prie į bažny čią vedančio kiemo
vartų masino tra dicinius pamario
krašto dirbinius iš dėlioję ir jų kū-
rimą procesą  parodę tautodailinin-
kai Angelė ir Vytautas Raukčiai. 

„Mažosios Lietuvos ambasados”
atidarymo šventę gražia šišioniškių
tarme pradėjo šilutiškė etnografė
Indrė Skablauskaitė. Po trumpos
įžan gos į susirinkusiuosius kreipėsi
Lietuvos Liuteronų Evangelikų Baž -
nyčios vyskupas Mindaugas Sabutis
ir antrasis Vilniaus ev. liuteronų pa -
rapijos kunigas Ričardas Dokšas. Po
Dievo žodžio skaitinių ir maldos, vys -
kupas pasidžiaugė, kad daugybę tra-
giškų išmėginimų patyrusios Mažo -
sios Lietuvos kultūra tebėra gyva, jos
gy vybę tęsia ir Lietuvos ev. liuteronų
bažnyčia, kurios pamaldose šiandien
giedamos giesmės daugelis buvo su -
kurtos Mažojoje Lietuvoje. Dabar Vil -
niuje bus dar viena šios kultūros da -
lelė, – prieš pašventindamas „Mažo -

sios Lietuvos ambasadą” kalbėjo vys -
kupas.

Naująją įstaigą ir „kolegas”
pasveikino Užsienio reikalų vicemi-
nistras Evaldas Ignatavičius, kuriam
yra tekę dirbti buvusioje Mažosios
Lietuvos kultūros sostinėje Karaliau -
čiuje. Diplomatas buvo generalinis
LR konsulas Kaliningrade.

Sveikinimo žodį tarė Mokslo ir
enciklopedijų leidybos instituto ben-
dradarbis, ,,Mažosios Lietuvos encik-
lopedijos” redakcinės kolegijos na -
rys, istorikas dr. Algirdas Matulevi -
čius, atstovavęs ir Mažosios Lietuvos
reikalų tarybai. 

Renginiu pasidžiaugė ir apie nu -
matomus šių metų Kultūros sostinės
planus papasakojo Šilutės r. savival -
dybės kultūros skyriaus vedėja Vil -
ma Griškevičienė.

„Tikimės, kad Vilniuje liks labai
mažai žmonių, kurie nežinos, kas yra
Mažoji Lietuva”, – sakė „Mažosios
Lietuvos ambasados” direktorė Kris -
tina Toleikienė, viena iš 17 oficialiai
Šilutės savivaldybės patvirtintų am -
basadorių, kurie turi pranešti žinią
pasauliui apie šiais metais vyksiantį
Šilutės miesto 500 metų jubiliejų.

Ambasados atidarymą baigė Ši -
lu tės Vydūno gimnazijos ir F. Bajo -
raičio bibliotekos atstovai, paskaitę
žodinių pamario krašto iliustracijų.
Tada visi susirinkusieji buvo pak-
vies ti apžiūrėti pirmosios ambasado-
je pristatytos parodos – fotografijų
ciklo „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės”
bei parodos „Šilutė: dvidešimtmečio
knyga ir knygininkai”, pastarojoje
bu vo ir Vilniaus parapijiečių Evos

Labutytės ir Vytauto Gocento kūry-
bos darbų. 

Toliau šventinė programa kvietė
į ev. liuteronų bažnyčią. Iš gatvės pro
vartus įžengus į kiemelį, kūrybišku-
mu nustebino Šilutės pirmosios gim-
nazijos moksleiviai: išsirikiavę mi -
mai su originaliomis skrybėlėmis,
vaiz duojančiomis išskirtiniausius
Ši lutės pastatus. Bažnyčioje kilnoja -
mąją parodą „Šilutės raida per 500
metų” išsamiai pristatė Šilutės mu -
ziejaus direktorė Roza Šikšnienė.
Pri stačius parodą, bažnyčią užliejo
mu zi kos garsai: Šilutės meno mokyk-
los jaunųjų pianisčių bei vokalinių
ansamblių „Vaivora” ir „Mingė” kon-
certas, skambėjo tiek savitos pama -
rio, tiek plačiai žinomos dainos bei
gies mės. Koncertui pasibaigus, Šilu -
tės r. savivaldybės kultūros skyriaus
vedėja V. Griškevičienė išsakė daug
šil tų padėkos žodžių renginio organi-
zatoriams, šeimininkams bei visiems
dalyviams. 

Tuo Šilutės dienos šventė nesi-
baigė – veiksmas vėl persikėlė į baž -
nyčios kiemelį, čia susirinkusieji ga -
lėjo pabendrauti su Rusnės kaimo
turizmo draugijos, Salos etnokultū -
ros ir informacijos centro atstovais,
tautodailininkais. Ir ne tik paben-
drauti, bet ir pasivaišinti šilutiškių
paruoštomis vaišėmis. Rusnės Salos
etnokultūros ir informacijos centro
di rektorė Birutė Servienė ir Sonata
Verbučianskė, pasipuošusios tradici -
niais krašto drabužiais, kvietė pasi-
vaišinti kafija. Ilga eilė nusidriekė
prie ypatingos prūsiškos žuvienės,
ku rią virė rusniškiai Algimantas

Dirsė ir Regina Juškienė. Teigiama,
kad tokią žuvienę Mažosios Lietuvos
žvejai virdavo tik dukart metuose –
prasidėjus stintų žūklei ir gruodžio
mėnesį, kai gaudomos vėgėlės. Žuvie -
nė išskirtinė ir tuo, kad baigiant virti
į ją įpilama pieno ar grietinėlės.

Kultūros sostinės renginiai į
vakarų Lietuvą kvies visus metus, jų
pabaigą pažymės – tradiciškai pasku -
ti nįjį gegužės savaitgalį rengiama
Šilutės miesto šventė. Į ,,Šilokar -
čemos” pirmojo paminėjimo jubilie-
jaus renginius šiemet įsiterps ir
LEBMS organizuojama kasmetinė
evan geliškų giesmių šventė. Kultū-
ros sostinės metams pasibaigus, uni-
ka lus pamario kraštas turėtų tapti
geriau pažįstamas ir artimas įvairių
Lietuvos kampelių gyventojams. Ge -
resnį krašto pažinimą skatins ir Vil -
niuje atidarytoji VšĮ „Mažosios Lie -
tuvos ambasada”. Šios įstaigos herbe
įamžintas Prūsijos karalienės Luizės
tiltas, dabar simboliškai jungiantis
dvi Mažosios Lietuvos dalis abipus
Ne muno. Jos tikslas – puoselėti Ma -
žo sios Lietuvos, šiandien apimančios
trijų valstybių (Lietuvos, Rusijos Fe -
deracijos ir Lenkijos) teritorijas, is -
torinį ir kultūrinį palikimą. 

Sumanymas įkurti krašto atsto -
vybę Vilniuje kilo Kristinai Toleikie -
nei, Šilutėje leidžiamo laikraščio
„Šilokarčema”, pavadinto senuoju
miesto vardu, redaktorei. Ėmus telk-
ti bendraminčius, vienas pirmųjų su -
manymą palaikė vyskupas M. Sabu -
tis, jam pritarė Vilniaus ev. liuteronų
parapijos taryba bei diakoninė orga-
nizacija „Vilniaus sandora”, kurios
pa talpose ir prisiglaudė „Mažosios
Lietuvos ambasada”. Viliamasi, kad
ji taps vieta, kur žmonės galės ateiti,
susitikti, sužinoti apie šį kraštą bei
jame vykstantį gyvenimą, įsigyti
apie jį knygų ar atvirukų, rasti įvai-
rios kultūrinės, turistinės bei kito-
kios informacijos. Lietuvos sosti nėje
įsikūrusi Mažosios Lietuvos ats to-
vybė turėtų sulaukti ir tarptautinio
susidomėjimo. 30 kvadratinių metrų
parodų salė yra labai tinkamai nedi -
delėms parodoms. Ambasada savo
veiklą pradeda visuomeniniais pag -
rin dais, tikimasi, kad prisijungs ir
nuo Klaipėdos krašto kilę Vilniaus
pa rapijiečiai bei kiti Mažosios Lie -
tuvos istorijai ir likimui neabejingi
žmo nės. 

Kęstutis Pulokas – Lietuvos refor-
macijos istorijos ir kultūros draugijos
pirmininko pavaduotojas.KKęęssttuuččiioo  PPuullookkoo nuotraukos 

KĘSTUTIS PULOKAS
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Marija Kuprys, gyvenanti Riverside, IL, atsiuntė dosnią 200 dol.
auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

SPA Constantine
Massage Therapist, Esthetician
& Nail Tech needed. Call Penny

at 708-805-2696

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

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

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

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

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

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis
arba rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu

pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slaugos
darbo su gyvenimu. Didelė patirtis, legalūs doku-
mentai. Gali išleisti atostogų nuo gegužės mėne-
sio (bet kurioje valstijoje) . Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. Lietuvoje +370-647-65077 arba
630-730-2132.

* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 370+37-743151, Lina arba rašyti:
linavend@yahoo.com

* Moteris ieško darbo dviems dienoms savaitė-
je su grįžimu ar su gyvenimu. Tel. 630-999-9505.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja, patir-
tis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.

Wanted: 
Dental Tech all phases 

40 hrs. Call Chris at 
815-838-5424

Atkelta iš 2 psl.   Briuselyje kri-
tikuodamas Seime svarstomus, bet
dar nepriimtus įstatymo projektus.
Jis lyg užmiršta, kad jis nebėra tik
eseistas ir apžvalgininkas. Būdamas
įtakingas Liberalų sąjūdžio narys bei
europarlamentaras, jis turėtų dau-
giau jėgų skirti pastangoms įtikinti
Seimą nepriimti netinkamo įstatymo
negu smerkti jį iš toli.

Šiomis aplinkybėmis didžiausia
atsakomybė tenka URM. E. Lucas
siūlo užsienio reikalų ministrui savo
interneto svetainėje surinkti ir pris-

tatyti informaciją, kuri paaiškintų
istorinį lietuvių jautrumą dėl lenki-
nimo ir atremtų faktines klaidas. Tai
vienas žingsnis, bet jo negana. Reikia
nuosekliai ir kantriai aiškinti Lie-
tuvos nuostatas vietos diplomatams
bei užsienio spaudos atstovams, su-
kaupti lyginamąją medžiagą apie
mažumų teisių gerbimą, gal net pa-
rengti lankstinuką, kuris parodytų,
kad pagrindinės Lietuvos lenkų tei-
sės nėra pažeidinėjamos.

Alfa.lt

Kur dingo Lietuvos viešoji diplomatija?

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO:

$1,500 Lietuvių Karių Veteranų sąjunga „Ramovė”,  Chicago skyrius
per Joseph Mikulį, Westchester, IL.

$500 Kazys Kaspariūnas, Largo, FL ($2,000).
$200 Mindaugas ir Sofija Putrimas, Toronto, Canada ($400); Algis ir

Laimutė Stepaičiai, Arlington Heights, IL ($2,870)
$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL ($3,050); Algis Raulinaitis, Bur-

bank, CA ($700).
$50 Janina Miknaitis, Darien, IL ($100); Vytautas Urbonas, Valparaiso,

IN ($300).
$30 Leonas Bildušas, Tyler, TX ($105).
$2,015 Viktoro Memėno, Bloomfield Hills, MI, 75-to gimtadienio proga

aukojo:
Algis ir Jūra Bakaitis, Palos Heights, IL; Rimas ir Irena Blinstrubas,
Downers Grove, IL; Kęstutis Girdvainis, Algis ir Rūta  Grigas, Palos
Park, IL; Danguolė Jurgutis, West Bloomfield, MI; Vytas ir Ramutė
Petrulis,  Franklin, MI: Antanas ir Dalia Racka, Farmington Hills, MI;
Vytautas ir  Elenora Raguckas,  Comerce Township, MI; Gintautas ir
Ramunė Vitkus, Rancho Palos Verdes, CA; Viktoras ir Vita Memėnas;
Henrikas ir Ilona Laucius, Union Pier, MI; Viktoras ir Gražina Ankus,
Bloomfield Hills, MI; Jaunutis ir Dalia Gilvydis, Franklin, MI; Kazys
ir Liolė Kizlauskas, West Bloomfield, MI; Antanas ir Michele Racka,
South Lyon, MI; Algis ir Genutė Rudis, Livonia, MI; Algis ir Liuda Ru-
gienius, Bloomfield, Hills, MI; Vitas Rugienius, Livonia, MI; Leonas ir
Ona Sabaliūnas, Ann Arbor, MI; Jonas ir Birutė Svera, Bloomfield
Hills, MI; Narimantas ir Janina Udrys, Farmington Hills, MI; Remi-
gijus ir  Raminta  Vilkas, Livonia, MI; Andrius ir Alytė Butkūnas, Far-
mington Hills, MI; Kazys ir Dalia Navasaitis, Bloomfield Hills, MI;
Juozas ir Ramunė Mikaila, Troy, MI; Valentina Rauckis, Far mington
Hills, MI;  Genius ir Milda Skorupskas, Farmington Hills, MI; Algis ir
Yolanda Zaparackas; Juozas ir Irena Orentas; Elena Alkevičius; Ma-
rytė Janulevičienė,  Danutė Jankus.

Per Kovo 11-tosios minėjimą Beverly Shores, IN klubo iždininkė
Roma Dambrauskienė surinko ir atsiuntė $95. Aukojo:

$25 Klemensas  Stravinskas, Beverly Shores, IN (viso $90); Joseph ir Dia-
na Noreika,  Beverly Shores, IN (viso $380); Irena Jonynas,  Chester-
ton, IN (viso $125).

$20 Kęstutis Sidabras, Munster, IN.
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba širdingai dėkinga Viktorui
Memėnui už surinktas aukas. Linkime ilgo ir gražaus gyvenimo. Taip
pat esame labai dėkingi visiems, aukojusiems mūsų partizanų globai.
Visos aukos Lietuvos Partizanų Globos fondui nurašomos nuo pajamų
mokesčių (Fed. Tax ID #36-3163350).

Lietuvos Partizanų Globos Fondas (L.P.G. Fund)
2711 West 71st Street,  Chicago, IL 60629

Gen. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa nuoširdžiai
užjaučia ilgametį kuopos narį VINCĄ ZINKŲ dėl jo
žmonos 

A † A
URŠULĖS ZINKUS

mirties.
Uršulė taip pat buvo ilgametė kuopos narė.

Liūdi Gen. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa

Rašomųjų�mašinėlių�era�eina�į�pabaigą
Paskutinioji pasaulyje mechani-

nių rašomųjų mašinėlių gamintoja
teigia, kad įmonės sandėliuose liko
vos 500 šio prietaiso vienetų. Indijoje
veikusi kompanija „Godrej and
Boyce” gamybą nutraukė dar 2009
metais ir jau išpardavė beveik viską,
ką turėjo pagaminusi, remdamasis
„Business Standard” praneša Teleg-
prah.co.uk.

Įmonės rašomųjų mašinėlių ver-
slas sėkmės viršūnę pasiekė 10 de-
šimtmetyje, kai ėmė vystytis Indijos
ekonomika, tačiau pradėjo smukti
populiarėjant kompiuteriams. „Nuo
2000 metų ėmė vyrauti kompiuteriai.
Visi biurams skirtų rašomųjų maši-
nėlių gamintojai, išskyrus mus, nu-
traukė gamybą. Iki 2009 metų kasmet
pagamindavome 10–12 tūkst. maši-
nėlių”, – teigė vyriausiasis įmonės
vadybininkas Milind Dukle`.

„Godrej and Boyce” keletą turi-

mų mechaninių rašomųjų mašinėlių
dar parduota Indijos gynybos agen-
tūroms, vyriausybės įstaigoms ir
teismams, tačiau įmonės gamykla
jau pertvarkyta ir dabar ten gamina-
mi augančiai viduriniajai klasei
skirti šaldytuvai. „Godrej and Boy-
ce” mechanines rašomąsias mašinė-
les gamino maždaug 60 metų, tačiau
pirmoji mašinėlė išrasta 1867 metais,
o gaminti pradėta 1873-aisiais. Šimtai
milijonų biurų darbuotojų vis dar
naudojasi tos mašinėlės palikimu –
QWERTY klaviatūra.

Nors atrodo, kad mechaninėms
rašomosioms mašinėlėms atėjo ga-
las, keletas gamintojų vis dar gamina
elektronines versijas. Pavyzdžiui,
New Jersey valstijoje įsikūrusi įmo-
nė „Swintec” gamina kalėjimuose
naudojamas permatomas mašinėles,
kuriose kaliniai negali slėpti drau-
džiamų turėti daiktų.                   Lrt.lt

MARGUMYNAI
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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

�� Tautinių šokių grupės ,,Spindulys”
35-mečio koncertas ,,Senosios skry nios
paslaptys” vyks šeštadienį, balandžio
30 d., 5 val. p. p. PLC Jaunimo rūmų
sa lėje. Po koncerto PLC didžiojoje salė-
je vyks sukaktuvinis pokylis. Pradžia 7
val. v. Bilietus užsisakyti galite tel. 708-
349-8432 (Aušra Jasaitytė-Petry).

��  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
šeštadienį, balandžio 30 d., 10 val. r.
vyks klubo ,,Book-of-the-Month” susi -
rin  kimas. Bus aptariama Antonette Sa -
bonaitis knyga ,,Unte: Life in the So viet
Union as Seen Through the Eyes of a
Child and a Teenager”. Knygą į anglų
kalbą išvertė Gerald C. Tamkutonis. Dis -
ku sija vyks anglų kalba, jai vadovaus Si -
gita Balzekas. Knygą galima įsigyti mu -
ziejaus parduotuvėje. Muziejaus ad re -
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Mokestis – 5 dol. Daugiau in -
for macijos galite gauti tel. 773-582-
6500 arba rasti tinklalapyje www.bal-
zekasmuseum.org.

��  Lietuvių rašytojų draugija ge gužės 6
d., penktadienį, 7 val. v. kvie čia į žur na -
listo Algio Vaške vičiaus knygos „Ame -
rika: ir tolima, ir artima” sutiktuves Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Sutiktuvėse dalyvaus knygos autorius A.
Vaške vičius. Knygą pristatys žurnalistas
Edvardas Šulaitis, programą ves Aušrelė
Sakalaitė, muzikinę prog ramą atliks
muzikas Algimantas Bar niškis. 

��  Motinos dienos pusryčiai gegužės 8
d. vyks Pasaulio lietuvių centro pokylių
salėje po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijoje. Kaina – 10 dol. suaugusiems,
5 dol. vaikams iki 12 metų. 

�� Penktadienį, birželio 3 d., Čikagos
miesto centrinėje aikštėje Daley Plaza
vyks festivalis ,,Lietuvos diena”. Be
vidudienio kultū rinės programos, aikštė-
je vyks lietuviškų prekių, suvenyrų bei
meno dirbinių mugė, tradiciniais pa -
tiekalais prekiaus restoranas ,,Kuni -
gaikščių užeiga”. Dėl galimybės prista -
tyti ir prekiauti savo kūriniais, paslau-
gomis arba lietuviškomis prekėmis festi-
valio ,,Lietuvos diena” Daley Plaza metu
skambinkite LR generalinio konsulato
Čikagoje darbuotojai Agnei Vertelkaitei
tel. 312-397-0382, trump. nr. 204 ar -
ba rašykite el. paštu adresu agne.
vertelkaite@urm.lt .

��  New York Ateitininkų jaunučių kuo pa
kviečia į Ateitininkų šeimos šventę. Šeš-
tadienį, gegužės 7 d., nuo 1:45 val. p.
p. iki 5 val. p. p. Apreiškimo bažny čioje
vyks trumpa programa, skirta Ateiti -
ninkų šimtmečiui. Po paminėjimo para-
pijos salėje – pietūs, loterija, žaidimai
vaikams. Auka – 5 dol.

��  Šv. Kazimiero parapija ir lietuvių
organizacijos praneša, kad gegužės 7–8
dienomis Šv. Kazimiero parapijoje lan -
ky sis vyskupas Gintaras Grušas. Šešta-
dienį, gegužės 7 d., 3 val. p. p. svečias
suteiks Sutvirtinimo sakramentą parapi-
jos jaunimui. Sekmadienį, gegužės 8 d.,
10:30 val. r. kun. G. Grušas aukos šv.
Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje (2718
St. George S., Los An geles, CA 90027).
Po šv. Mi šių – vaišės pa rapijos salėje.
Įėjimas ir vai šės nemokami. 

��  Gegužės 21–22 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. kviečiame į kasmetinį 39-ąjį
lie tu  vių festivalį Catonsville Armory (130
Mellor Ave., Catonsville, MD). Jū sų lau-
kia įdomi programa, mugė, lietuviškas
maistas. Dau giau in formacijos tel. 410-
646-0261 (Marytė Patlaba).

IŠ ARTI IR TOLI...

V. Kudirkos litua nistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai (nuotr.) kviečia visus į
Atvirų durų dieną mokykloje (214 Ripley Pl., Eli zabeth, NJ), kuri vyks gegužės 8 d.
nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Po apsilankymo mokykloje 12 val. p. p.  Šv. Petro ir Povilo
parapijos vaikų choras ,,Varpelis” ruošia Mamyčių šventę. Daugiau informacijos –
el. paštu insakova@ yahoo. com.                                             MMookkyykkllooss  aarrcchhyyvvoo  nuotr.

Alytaus-Rochester susigiminia vusių miestų komitetas, vadovaujamas LR gar-
bės konsulo Rimo Česo nio, Rochester miesto bibliote koms iš „Draugo” knygynėlio
nupirko knygų už 242 dol. Iš Alytaus knygų parduotuvės „Alapus” nupirko knygų
daugiau nei už 800 dol. Šiuos pirkinius finansuoja miesto biblioteka iš vieno
Amerikos lietuvio palikimo bibliotekai. Pernai iš kito Alytaus kny  gyno buvo nupirk-
ta knygų už 1,500 dol.

Algis Vaškevičius

Balandžio 29 – gegužės 1 dienomis Neringos stovykloje vyks moterų re ko lekcijų
savaitgalis. Rekolekcijas ves dr. Kristina Mačiūnaitė ir Kerry Secrest. 

Birželio 3–5 dienomis kviečiame at vykti į kasmetinę talką Neringos stovyk lavietėje.
Apie atvykimą prašome pra nešti Reginai Kulbytei el. paštu: regina @neringa.org arba
tel. 978-582-5592.

Dar yra vietų į anglų kalbos stovyklą 7–16 metų moksleiviams. Stovykla veiks lie-
pos 31 – rugpjūčio 13 dieno mis. 

Stovyklautojai jau registruojami į me no sto vyklą ,,Me no8Dienos”, kuri vyks rug-
 pjūčio 14–21 dienomis. 

Neringos stovyklavietei trims savai tėms reikalingas vyriausias virėjas – lietuviškai
kalbančiųjų šeimų stovyklai (liepos 3–9 dienomis) ir 2 lietuvių kalbos stovykloms vai-
kams (liepos 10–24 dienomis). Norinčius padirbėti prašome rašyti el. paštu: regina@
neringa.org arba paskambinti tel. 978-582-5592.  

Visais klausimais dėl Neringos stovyklos Vermont valstijoje prašome kreiptis į sto -
vyklos vedėją Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba el. paštu: regina@neringa.org.
Daugiau informacijos ir registracijos anketas į visas stovyklas galima rasti tinklalapyje
www.neringa.org 

Neringos
stovykla 
kviečia...

www.neringa.org nuotr.

Ar girdėjote, kad į Vytauto Didžiojo rinktinės Šaulių namus 
(2417�W�43�Rd.�St.,�Chicago,�IL)�

pasveikinti ma mas sugužės pulkas talentingų menininkų –
mu zikantai, poetai, dainininkai... 

Kvie�čia�me�visus��pas�mus�apsilankyti�ir�pa�tiems�viską�pamatyti.�
Renginys vyks gegu žės 8 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Įėjimas nemokamas! 

Bus�vaišės�ir�veiks�baras.�Tel.�pasiteiravimui�773-434-3713

Liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava”.                      AAnnssaammbblliioo  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Alytaus ir Rochester susigiminiavusių miestų komitetas gegužės 14 d. 7 val. v.
kviečia į garsaus Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblio ,,Dainava” koncertą, 

kuris vyks Performance Hall Hochstein School of Music & Dance 
(50�N.�Plymouth�Ave.,�Rochester,�NY�14614).�

Po�koncerto�– iškilmingas�svečių�priėmimas�restorane�,,Max�at�High�Falls”�
(60�Browns�Race,�Rochester,�NY�14614).�

Bilietus�užsisakyti�galima�tel.�585-216-9714�arba�tel.�585-216-9254.�

Gegužės 18 d. 7 val. v. Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblis ,,Dainava” 
koncertuos Jaunimo centre, Čikagoje.

Tel.�pasiteiravimui�773-778-7500


