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New York, Vilnius (LR gen. kon-
sulato NY info, ELTA) – Šių metų
gegužės 2 d. LR generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas
kartu su Izraelio, Šveicarijos, Vengri-
jos, Vokietijos ir Graikijos genera-
liniais konsulais kaip garbės svečiai
dalyvavo vienoje iš didžiausių New
York sinagogų Park East Synagogue
surengtoje Holokausto paminėjimo
dienoje (Yom Hashoah). Pagrindinis
renginio organizatorius – vyriausia-
sis sinagogos rabinas Rabbi Arthur
Schneier – žinomas pasaulyje kovoto-
jas už religijos laisvę, žmogaus teises,

taiką ir tarpreliginį dialogą. Rengi-
nio metu pagerbtas Šveicarijos vice-
konsulo Budapešte (1942–1945) Carl
Lutz, išgelbėjusio daugiau kaip 62
tūkst. žydų nuo jų deportavimo į na-
cių mirties stovyklas, bei kitų įvairių
pasaulio valstybių diplomatų-žydų
gelbėtojų atminimas.

Tą pačią dieną Vilniuje oficialiai
atidaryta pirmoji oficiali Izraelio
atstovybė Lietuvoje – Izraelio garbės
konsulatas. Konsulatą iškilmingai
atidarė Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis ir Iz-
raelio užsienio reikalų ministro pa-

vaduotojas Daniel Ayalon, atvykęs į
Baltijos šalis. Garbės konsulu paskir-
tas Vladas Algirdas Bumelis, kuris
yra vienos didžiausių Izraelio kapita-
lo įmonių Lietuvoje ,,Sicor Biotech”/
TEVA vadovas, Lietuvos ir Izraelio
prekybos rūmų prezidentas.

Konsulato patalpose Vilniuje įsi-
kurs ir 2009 m. įsteigti Lietuvos ir
Izraelio prekybos rūmai. Tokie pat
Izraelio ir Lietuvos prekybos rūmai
veikia Izraelio sostinėje Tel Avive.
Lietuvoje šiuo metu iš viso veikia 26
garbės konsulų vadovaujami užsie-
nio valstybių konsulatai.

New York mieste pagerbtas Holokausto aukų atminimas

Gerėja Lietuvos skolinimosi galimybės

Vilnius (ELTA) – Prelatas Sta-
sys Žilys savo veikla ir pasišventimu
Lietuvai yra tapęs sektinu pavyzdžiu
ne tik Popiežiškosios Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos Romoje studijuo-
jantiems kunigams, bet ir visiems,
kurie su juo yra bent trumpam su-
sidūrę, Užsienio reikalų ministerijo-
je (URM) atidarydamas S. Žilio tapy-
bos parodą sakė diplomatijos vado-
vas Audronius Ažubalis.

S. Žilys yra nupiešęs ir nutapęs
šimtus darbų, kurie dėl kunigo dos-
numo yra išdovanoti po visą pasaulį.
Parodoje esančius darbus autorius
dovanojo Telšių vyskupijai.

Apaštalinis protonotaras S. Žilys
lietuvių kalba yra išspausdinęs teo-
logines knygas ,,Gyvenimo šaltiniai”
ir ,,Gyvoji liturgija”, kurios į sovietų
okupuotą Lietuvą būdavo gabenamos
ir platinamos slaptai. Kunigas rašo
eilėraščius, kurie spausdinami išei-
vijos spaudoje. S. Žilys taip pat mokė
Popiežių Joną Paulių II lietuvių kal-

bos, vertė jo kalbas ir homilijas į lie-
tuvių kalbą. Prelatas daug prisidėjo

prie Jono Pauliaus II viešnagės Lie-
tuvoje parengimo 1993 m.

Vilniuje – Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojo paveikslų paroda
,,’Draugo’ lietuviukai” sveikina visas ma-
mytes su Mamos diena - 7 psl.

LR gen. konsulato NY nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis (k.) ir vyskupas Jonas Boruta.
URM nuotr.

Vilnius (Delfi.lt) – Tarptautinė
vertinimų agentūra „Fitch” pagerino
Lietuvos Vyriausybės skolinimosi
BBB galimybes iš stabilių į teigia-
mas, praneša Finansų ministerija.
Pasak „Fitch”, sprendimas pagerinti
galimybes atspindi gerėjančią šalies
viešųjų finansų padėtį, stiprų eko-
nomikos atsigavimą ir finansų srities
stabilumą. „Fitch” pažymi, jog tam,
kad būtų pagerintas pats vertinimas,

reikalingos tolesnės konkrečios defi-
citą mažinančios ir viešųjų finansų
tvarumą užtikrinančios priemonės.

,,Fitch” Lietuvos Vyriausybės
skolinimosi geresnėmis galimybėmis
besidžiaugiantis premjeras Andrius
Kubilius žada ir toliau nepasiduoti
pagundai išlaidauti. Pasak premjero,
geresnis vertinimas reiškia, kad
Lietuvos gebėjimai spręsti proble-
mas įtikina.

Lietuvos vertinimas grindžia-
mas aukštu bendrojo vidaus produk-
to, tenkančio vienam gyventojui,
rodikliu ir kvalifikuotais žmoniškai-
siais ištekliais. Taip pat pažymima,
kad Lietuvos rodikliai geresni nei
BBB vertinimą turinčių valstybių
vidurkis pagal visus šešis Pasaulio
banko valdymo (Governance) ir Pa-
lankių verslo sąlygų (Ease of Doing
Business) indeksus.
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žinia – ambasadų veikla apima
ryšius su išeivija, dvišalių ekonominių,
tarpregioninių ir kultūrinių santykių
skatinimą bei pagalbą ir atstovavimą
Lietuvos piliečiams užsienyje. Tačiau
pastaruoju metu vis dažniau girdime,
kad didėja praraja tarp LR ambasadų
bei konsulatų ir LR piliečių, gyve-
nančių ir dirbančių įvairiose šalyse.
Užsienyje gyvenantys tautiečiai vis
dažniau skundžiasi, kad ambasadose
įsivyravo arogancija ir nepagarba. Štai
ambasada Vokietijoje tiesiai šviesiai
sako: ,,mes nesame įdarbinimo, ver-
tėjų, gidų ar laidojimo biuras” (Delfi.lt).
Ačiū Dievui, ne visų ambasadų dar-
buotojai taip galvoja. O tie, kurie taip
mano, tikriausiai pamiršo ar nežino,
kad jei lietuviai negyventų užsienyje,
nereikėtų nei ambasadų, nei konsu-
latų. Nereikėtų skųstis nemokančiam
žmogui tarnauti valdininkui, kad jis
užverstas darbais. O kiek pinigų Lie-
tuva sutaupytų!

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis Prieš kelias sa-
vaites kelio-
nės į Austriją

proga Lietuvos pre-
zidentė Dalia Gry-
bauskaitė davė
trumpą interviu
Austrijos dienraš-
čiui „Die Presse”.
Ji neslėpė savo ne-
pasitenkinimo karinėmis operacijomis Libijoje. Pasak
prezidentės, nors Lietuva pritarė Jungtinių Tautų orga-
nizacijos (JTO) rezoliucijai įvesti neskraidymo zoną ir
apsaugoti civilius gyventojus Libijoje, Vakarų šalių kari-
niai veiksmai akivaizdžiai peržengė JT mandatą. Ji
klausė, kodėl prireikė karinių veiksmų Libijoje, kai pana-
šios priemonės nėra taikomos įvairiems smurtu pasi-
kliaujantiems diktatoriams Afrikos pietuose.

Karinės operacijos Libijoje yra kontroversiškos. Ru-
sija ir Kinija nutarė nevetuoti JTO rezoliucijos, bet be-
veik nuo pirmųjų dienų kritikavo operacijų apimtį ir da-
rė užuominas, kad tai priedanga Vakarų siekiui toliau
valdyti visą pasaulį. Praeitą savaitę Danijoje viešėjęs Ru-
sijos ministras pirmininkas Vladimir Putin pareiškė,
kad Libijos režimo netobulumai nesuteikia užsienio val-
stybėms teisės kištis į šios šalies vidaus reikalus, juolab
preteksto susidoroti su jos vadovu Muammar Gaddafi. V.
Putin retoriškai klausė, ar M. Gaddafi buvo teisiamas,
kas prisiėmė teisę nužudyti žmogų, kad ir kas jis būtų. V.
Putin kritikavo Libijos infrastruktūros naikinimą ir kaip
D. Grybauskaitė nurodė, kad pasaulyje yra daug iškreip-
tų režimų, kurie nėra puolami ar bombarduojami.

Ne visi NATO nariai pritarė kariniams veiksmams
Libijoje. Vokietija dramatiškai susilaikė per JTO balsa-
vimą ir atsisakė dalyvauti juose. Iš pradžių įsikišimą
griežtai kritikavo kita NATO narė Turkija. Tačiau soli-
darumas ilgainiui suveikė. Turkija tapo viena iš septynių
NATO narių, kurių laivai įtvirtina ginklų embargą
Libijai, o Vokietija pareiškė, kad ji pasiryžusi dalyvauti
Europos Sąjungos (ES) vadovaujamai misijai teikti hu-
manitarinę paramą Libijos gyventojams, net jeigu reikė-
tų siųsti sausumos pajėgas.

D. Grybauskaitė ne pirmą kartą kritikuoja NATO
partnerius. Kartais jos kritika taikli, pavyzdžiui, kai ji
viešai reikalavo, kad NATO parengtų detalius Baltijos
valstybių gynybos planus. NATO nenoras tai daryti sie-

kiant nesuerzinti Ru-
sijos buvo nesusipra-
timas. Juk norint at-
grasyti antpuolį, svar-
bu pranešti apie gyny-
bos planų egzistavimą,
kad galimas agreso-
rius žinotų, jog jis
sulauks atkirčio. Kai
NATO pagaliau paren-

gė planus, Rusija nereagavo, nes nebuvo kaip reaguoti.
Kitais atvejais prezidentės veiksmai sunkiau pateisi-

nami, kad ir jos atsisakymas vykti į Prahą susitikti su
JAV prezidentu Barack Obama. Nelabai įtikimai skam-
bėjo ne kartą išreikšti priekaištai, kad, siekdamas gerinti
santykius su Rusija, Washington ketina imtis veiksmų,
kurie kenktų Lietuvos interesams. Prezidentūra aiškino,
kad ryžtingi prezidentės veiksmai neutralizavo pavojų.
Veikiau jokio išdavystės pavojaus nebuvo.

Lietuva yra visateisė NATO ir ES narė, kuri gali da-
lyvauti diskusijose ir reikšti savo nuomonę svarbiausiais
dienos klausimais. Antra vertus, Lietuva turi solidari-
zuotis su savo partneriais bei laikytis NATO ir ES ben-
dradarbiavimo principų, nesišvaistyti grasinimais vetuo-
ti bendrus nutarimus, kaip buvo daroma paskutiniais
prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metais. Ir nesku-
bėti kritikuoti sąjungininkų. Vieša partnerių kritika pa-
prastai yra neveiksminga, ji tik skatina nepasitenkinimą.
Reikia prisiminti, kaip jautriai į kritiką reaguoja Lietuva.

Kyla klausimas, ko prezidentė siekė savo pastabomis
apie NATO karinį įsikišimą Libijoje. Ji nieko naujesnio
ar ypatingesnio nepasakė. Rusija ir kitos šalys seniai kri-
tikavo karinių antpuolių apimtį. Humanitarinės pagal-
bos vykdytojai visada kaltinami nenuoseklumu, gal net
veidmainyste, nes jie nutaria imtis veiksmų prieš vie-
ną represijas vykdančią šalį, o ne kitas. Tikiu, kad per
NATO susitikimą D. Grybauskaitė išreiškė savo kritišką
požiūrį į karinius veiksmus. Tai kodėl reikia kritiką
viešai bei abstrakčiai pakartoti, juolab pabrėžiant, kad
įsikišimas akivaizdžiai peržengė JTO mandatą? Be to,
prezidentės pastabos nebuvo susietos su konkrečiu įvy-
kiu. Pavyzdžiui, jei pasitvirtintų žinia, kad per NATO
puolimą žuvo M. Gaddafi nepilnamečiai vaikaičiai, kriti-
ka būtų labiau suprantama. Juk tie vaikai taip pat civi-
liai, kuriuos reikia ginti.

Nukelta į 14 psl.

Apie Ron sužino-
jau, kai 1996-ai-
siais pasklido

gandas apie jo, Robert
Nurick ir Stephen Lara-
bee parašytą studiją
„The Baltic Puzzle”
(„Baltijos galvosūkis”).
Tada, likus metams iki
NATO viršūnių susiti-
kimo Madride ir sprendimo dėl pir-
mos Vidurio Europos šalių bangos
pakvietimo į NATO, mes, lietuviai,
kartu su latviais ir estais beatodai-
riškai beldėmės į NATO duris, emo-
cionaliai ir teisingai argumentuo-
dami už savo narystę Aljanse. Nors
jau darėsi akivaizdu, kad tik Vyše-
grado valstybės gali būti pakviestos.
Vakariečiams tada atrodė nesuvokia-
ma, kaip Baltijos valstybes būtų gali-
ma pakviesti į NATO. O mes su profe-
soriaus Vytauto Landsbergio, Estijos
prezidento Lennart Meri ir kitų var-
dais metėme moralinį iššūkį: jei
NATO plėsis be Baltijos valstybių,
bus naujas Miunchenas.

Tada, 1996 m. pavasarį, netikėtai
pasirodė RAND korporacijos studija,
užsakyta Vokietijos ir JAV vyriausy-
bių, kaip spręsti „Baltic puzzle”. Jos
autoriai buvo R. Asmus, R. Nurick ir
S. Larabee. Ji mums labai nepatiko,
kad nuoširdžiai ir realistiškai siūlė
baltams savikritiškai įvertinti, jog,
pirma, nesame pasiruošę narystei
NATO, antra, jog kai kas netiki Bal-
tijos valstybių „apginamumu”, tre-
čia, jų pakvietimas į NATO pakirstų
santykius su Rusija. Todėl RAND au-
toriai siūlė: 1) labiausiai konserva-
tyviai-liberaliomis ekonomikos re-
formoms (mažinant mokesčius ir at-
siveriant Vakarų kapitalui bei preky-

bai) pažengusią Estiją pakviesti dery-
boms su ES, tokiu būdu paskatinant
Lietuvą ir Latviją atsisakyti komu-
nistinio bagažo (tuomet jose dar buvo
jaučiama pokomunistinių politinių
partijų įtaka ir būta abejonių dėl lais-
vos rinkos, laisvos prekybos bei atsi-
vėrimo Vakarams); 2) suteikti tam
tikrą NATO perspektyvą; 3) paskatin-
ti Baltijos valstybes stiprinti pasiti-
kėjimą santykiuose su Rusija, kad
būtų išblaškytos kai kurių Vakarų
šalių abejonės, jog Baltijos valstybių
narystė NATO ir ES gali sukelti pa-
pildomą įtampą ar net Vakarų-Rusi-
jos konfliktą (dėl to pasiūliau Lietu-
vos angažavimosi Karaliaučiuje poli-
tiką).

R. Asmus Baltijos strategija buvo
aptarta NATO ir ES strategų bei ga-
liausiai neformaliai palaiminta. At-
sakydami į tai su tuometiniu užsie-
nio reikalų ministru Algirdu Saudar-
gu sukūrėme kontrakoncepciją: vie-
ną tvirčiausių iš Baltijos valstybių
(suprask – Lietuvą) – į NATO, kitą
(Estiją) – į ES, o jos abi padės Latvijai
ir viena kitai vėliau tapti tiek ES,
tiek NATO narėmis. Tokiam požiū-
riui vienu metu pritarė tokie įtakingi
JAV politikai kaip dr. Zbignew Brze-
zinski.

Vis plačiau Europos ir JAV poli-
tikų bei diplomatų sluoksniuose ci-

tuojama R. Asmus
studija 1996 m.
pavasarį buvo pri-
statyta gana ne-
įprastai pusiau
viešame CŽV ren-
ginyje Čikagoje,
kur kalbėjo ne-
mažai pranešėjų,
įskaitant ir prezi-

dentę – tuometę ambasados JAV eko-
nomikos patarėją Dalią Grybauskai-
tę, dabartinį Estijos vadovą Toom
Hendrik Ilves. R. Asmus studijos pri-
statymo klausėsi ir ją komentavo
būsimasis prezidentas Valdas Adam-
kus, V. Landsbergis, Gediminas Kir-
kilas, Albinas Januška bei aš. Mes,
pastarieji keturi, atvykome į Čikagą
nekviesti, sužinoję diplomatiniais
kanalais iš ambasadoriaus Alfonso
Eidinto apie tokį „slaptą” renginį ir
nusprendę parodyti diplomatinį pro-
testą „blogiečiui” R. Asmus bei ki-
tiems amerikiečiams.

Prof. V. Landsbergis savo kalboje
pavadino R. Asmus, R. Nurick ir S.
Larabee pasiūlymus „naujais Miun-
cheno sandoriais”, kiek vėliau aš
spaudoje pavadinau šias rekomenda-
cijas „nauju Molotov-Ribbentrop
paktu”. Žinau, kad Ron buvo labai
įsižeidęs ir viešai net atkirto prof. V.
Landsbergiui: „Don’t shoot the mes-
senger” („Nenušaukite žinios nešė-
jo”). Pripažinęs, kad gyvenime ger-
biąs V. Landsbergį už komunistų re-
žimo sugriovimą lygiai kaip Lech
Walęsa bei Vaclav Havel, ir išgėręs
grafiną vandens iš jaudulio paliko
maždaug 700 žmonių auditoriją. Po to
A. Januška atsigręžė į mane ir tarė:
„Nėra kito pasirinkimo, kaip tapti
Ron draugais.” Nukelta į 14 psl.

Užsienio politikos
paieškos
KĘSTUTIS GIRNIUS

Mažai kam žinomas
Ron Asmus
VYGAUDAS UŠACKAS
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ŽviLgsNis į 
,,’dRaUgo’ LieTUviUkUs”

Kadangi daugelį metų Amerikoje
praleidau nuo darbo ,,laisvu” laiku
be mokydamas lietuviukus lietuviškų
dainų Marquette Park, Brighton
Park ir Bridgeport vaikų ansamb-
liuose, lietuvišką jaunimą Čikagos
aukštesniojoje ir Dariaus ir Girėno
mokyklo se (abi Jaunimo centre) bei
,,Daina vos” ir ,,Neringos” vasaros
stovyklose, net dviejose studentiško
Jaunimo kongreso stovyklose Kana-
doje ir Ang lijoje su tikslu nepraras-
ti lietuvybei mūsų prieauglio, labai
džiau giuosi, kad ,,Drauge” panašiu
tikslu rengiamas kassavaitinis sky-
rius ,,’Draugo’ lietuviukai”. Ir štai –
koks džiaugsmas – jau kuris laikas
šiame skyriuje pastebiu ra šant mūsų
jaunos kartos žurnalistą Andrių R.
Kriaučiūną. Ilgai kartodamas ban-
džiau įsisavinti neseniai jo straips-
nyje pavartotą naujadarą „bang -
lentininkė”. Gal ilgainiui atsiras litu-
anistų, kurie sugebės šį žodį kiek
sutrumpinti. Nesustokime čia, o ska-
tinkime daugiau jaunimo rašyti ir
prisidėti prie šio skyriaus!

Man 39 metus atidirbusiam ne -
lie tuvių amerikiečių katalikų bažny -
čiose Čikagos arkivyskupijoje, šiek
tiek abejonių sukė lė ,,’Draugo’ lie-
tuviukuose” iš spausdintas straipsnis
,,Su artėjan čiomis Velykomis” (2011
m. balandžio 19/21). Būtent sa kinys
,,Verbų sekmadienis minimas visoje
Lietuvoje… ir lietuviškose parapijose
Amerikoje”. Mano patirta, kad Ame -

rikoje ,,Palm Sunday” buvo ir tebėra
švenčiamas ir nelietuviškose parapi-
jose. Užkliuvo man ir pats pirmutinis
straipsnio sakinys, kad Velykų šven-
tės prasideda Verbų sekmadieniu.
Juk Prisikė li mo šventės visai nebū-
tų, jei Jėzus ne būtų buvęs nukryžiuo-
tas ir numiręs ir tik tada prisikėlęs.
Todėl neuž mirš kime, kad  po Verbų
sekmadie nio se ka Didžioji savaitė su
paskutiniąja va kariene, Jėzaus nu-
kryžiavimu ir mirtimi ant kryžiaus,
ir tik su Jo pri sikėlimu iš numiru-
siųjų švenčiame šv. Velykas.  Pabai-
goje skyrelio re dak to rė net apsieina
be žodžio ,,pri sikėlimas”, o sveikina
lietuviukus ,,su gražia pavasario
švente”, siūlydama pirma pasiskai-
tyti Greimo lietuvių mitologines
studijas ,,Apie Dievus ir žmones”’, o
tik paskui – J. Ku dirkos  ,,Velykų
šventes”.

Siekiant ateityje išvengti minties
religine tema nusprūdimų, siūlau pa -
sikviesti ,,Lietuviukuose” prašnekti
dva siškį kunigą ar vienuolį/vienuo -
lę, nes mums, pasauliečiams, lengvai
gali šauti į galvą mintis per Kalėdas
savo pažįstamus vietoj sveikinus  „Su
Šv. Kalėdomis” ar ,,Su Kūdikėlio
Jėzaus užgimimu”, pasveikinti „Su
ar tėjančiais Naujais metais” ar „Su
pa sakiškai balta gražia žiemos šven-
te”, ar bandyti atremti krikščionybę
mi tais ir lietuvių mitologinėmis stu-
dijo mis. 

Faustas Strolia
Oak�Forest,�IL

kUBiLiNskas iR 
vYTaUTas v.

Vytautas V. Landsbergis siūlo
mums atleisti Kostui Kubilinskui už
jo baisią niekšybę – už savo bendrų
išdavimą, už jo įvykdytas ir suruoš-
tas masines Lietuvos patriotų parti-
zanų žudynes (,,Draugas”, 2011 m.
balandžio 28 d.). Jis mums pristato
Kubilinsko kūrybą ne kaip kūrybą,
bet kaip jo atgailą. Sako, kad Kubi-
linskas ,,taip giliai nėrė į vaikų poezi-
jos pasaulį”, nes tai buvo jo atgaila.
Bet, rodos, Kubilinskas giliai nėrė ir į
alkoholio pasaulį, ir taip net galą ga-
vo. Tad kyla klausimas – ar kiekvie-
nas vaikų poetas rašo poeziją, ieško-
damas atgailos už savo nuodėmes? O
gal kiekvienas girtuoklis? Landsber-
gis savo straipsnį baigia įsakymu:
,,mokyklose vis dėlto privalu dėstyti
jo poeziją”. Bet kodėl privalu? Lands-
bergis sako, kad tai yra geriausia pa-
radoksali psichodrama ir kad mes
turėtume išmokti mąstyti, o ne vien
viską spalvinti juoda-balta. 

Psichodramas aš pats mėgstu.
Bet psichodramą randame Kubilins-
ko biografijoje, o ne jo kūryboje. Ir
kaip mes turime išmokti mąstyti,
jeigu negalime patys spręsti, o priva-
lome iš anksto priimti teigimą, kad
Kubilinsko kūrybą ,,privalu” dėstyti?
Taigi išmokime tikrai mąstyti. Kam
patinka – skaitykime tą kūrybą. Ga-
lime ir dėstyti. Bet, manau, kad nei
privalu ją dėstyti, nei privalu ją de-
ginti. Be to, Kubilinskas – ne vienin-
telis vaikų poetas. Yra tokių, ku-

riems nei atgailos, nei teisinimo
nereikia.

Donatas Januta
San�Francisco,�CA

NėRa aUToRių,
kURie RaŠYTų Be kLaidų

Skaitant pasisakymus, išspaus-
dintus balandžio 7 d., ketvirtadienio,
„Drauge” apie Daivos Markelytės
knygą „White Field, Black Sheep”,
kyla klausimas, ar visi knygų auto-
riai rašo be klaidų? D. Markelytė ap -
ra šė tai, ką ji pati išgyveno, gyven-
dama už daroje, lietuvių apgyventoje
vieto vė je, šeimoje, palikusioje Tėvy-
nę Lie tuvą su viltimi į ją kurią nors
dieną sugrįžti. Kiekvienas lietuviš-
kas telkinys tu rėjo savų rūpesčių, gal
kas nors apie tai parašys, o ne kaltins
Markelytę siaurumu. Iš pasisakiu-
siųjų tik Donatas Ja nuta, atrodo, su-
prato rašytojos mintis. 

Čikagos Marquette Park apy lin -
kėje, tarp 69-tos ir 71-mos gatvių, bu-
vo daug alinių. Nė viena jų nesiskun-
dė lan kytojų stoka. Reikia pripažinti,
kad lietuviai mėgo linksmintis. Vasa -
ros metu parke netrūkdavo jaunuo -
lių, vartojusių narkotikus, neatsi-
sakydavo ir alaus ar stipresnių gė ri-
mų. Tad Daiva aprašė tai, ką ji pati iš -
gyveno.

Savo knygoje ji taip pat parodė,
kad nuklydus galima ir vėl grįžti į
norma lų gyvenimą ir būti naudingai
sau ir visuomenei.

Antanas Paužuolis
Chicago,�IL

Manoma, kad šių metų ba-
landžio mėnesio 29 dieną
daugiau nei du milijardai

žmonių stebėjo London mieste, Ang-
lijoje vykusias vestuves ir aštuonias
pėdas nusidrie kusios vestuvinės suk-
nelės valktį. Ta suknele apsirengusi
grakščiai ėjo Kate Middleton, o šalia
jos puikavosi Didžiosios Brita nijos
princas William. Milijonas žmonių
stoviniavo susigrūdę pakelėse, jau nie-
siems keliaujant nuo West minster
Abbey iki Buckingham Palace. Tvar-
ką palaikė apie 5,000 policininkų,
nors neapsieta be suėmimų. Dėl mažų
nusižengimų buvo suimti 55 asmenys,
dalis jų prieš kažką demonstravo.

Daugelis džiaugėsi šios karališ -
kos poros nuolankumu, humoro jaus-
mu ir grakštumu. Jaunoji yra kilusi
iš pasiturinčios viduriniosios klasės
šei mos. Spauda praneša, kad 29 metų
am žiaus jaunoji, baigusi universite -
tą, turėjo darbą. Metais už ją jaunes-
nis princas William yra 1981 metais
susituokusių princo Char les ir Diana
sūnus. Jų vestuvės irgi susilaukė di-
delio visuomenės dėmesio. Kaip pri-
simename, populiarioji princesė Dia-
na vėliau žuvo automobilio nelai-
mėje.

Po priėmimo Buckingham Pa -
lace princas William su jaunąja prin -
cese Kate kiek pasivaži nėjo nau-
jutėliu ,,Aston Martin Volante’’ auto-
mobiliu, kur turėjo progą kiek iš ar-
čiau pa sibūti su jiems plojančia mi-
nia. Žinia sklai da buvo sužavėta jau-
nosios Kate drau giškumu ir prieina-
mumu. Iškil mėse dalyvavo ir Eliza-
beth II, Didžio sios Britanijos kara-
lienė nuo 1952 metų.

Ne vieną savaitę prieš vestuves
spauda mirgėte mirgėjo nuo įvairių
būsimų vestuvių aprašymų. Buvo

daug spėliota dėl jaunosios suknelės,
bet paslaptis buvo išsaugota iki pat
vestuvių pradžios. Pasirodo, suknelę
sukūrė Sarah Burton iš Alexander
McQueen madų salono. Kai kuriems
madų ži novams ši suknelė priminė
Monaco princesės Grace Kelly ves-
tuvinę suk nelę. 

Žiniasklaidos komentatoriai do-
mėjosi viskuo. Jie nuodugniai ap tarė
jaunosios žiedą, gėlių puokštę, karū-
nėlę ir kita. Nelabai man buvo aišku,
kodėl tiek daug moterų televizijos
ekrane buvo parodytos su egzotiš-
komis, kartais labai neskoningomis,
net juo kingomis skrybėlaitėmis. 

Vestuvių dieną anksti nesikėliau
ir prie televizoriaus nebėgau. Pasi -
tenkinau vestuvių reportažu vakaro
žinių laidoje. Pasirodo, nebuvau toks
vienas. Balandžio 29 d. skiltyje žino-
mas komentatorius Cal Thomas su
tam tikru pasididžiavimu priskyrė
save prie susivaldžiusiųjų vestuves
atidžiai sekti. Jis mini London mies -
to vyskupą Pete Broadbent, kuris
pernai metų lapkričio mėnesį šią
jauna vedžių porą sulygino su lėkš-
tomis garsenybėmis, pranašaudamas
jai vedybinę nesėkmę ir duodamas
tik septynerius metus. Vyskupas, ži -
nomas savo prieš monarchiją nu -
kreiptomis pažiūromis, priminė ka  -
ra liškųjų vedybų trapumą ir mergi -
nin kavimo tradicijas. Jis apgailesta-

vo, kad iš kartos į kartą nėra perduo-
damos vertybės, o tik korupcija ir
seksizmas. Po tokio pasisakymo vysk.
Broadbent spaudos buvo sukritikuo-
tas ir už savo pastabas atsi prašė.

Thomas primena 1936 metus, kai
ka ra lius Edward VIII buvo priverstas
atsisakyti Anglijos karūnos, kad ga -
lėtų vesti du kartus išsiskyrusią
amerikietę Wallis Simpson. Buvo lai -
kai, kai už karališkos šeimos vyrų
ište kančios merginos turėjo įrodyti
savo nekaltybę. Prie jų priskirtina ir
Lady Diana Spencer. Komentatorius
piktinosi, kad jaunieji tuoksis bažny -
čioje, kurios pastoviai nelanko. Jis
cituoja 2006 metų statistiką, kuri
rodo, kad tik 6.3 proc. anglų pastoviai
lankosi bažnyčioje, ir teigia, jog gal
būtų tiksliau tokiems gauti civilinę
metrikaciją. Savo straipsnį Thomas
baigia su viltimi, kad jo pranašystės
neišsipildys ir kad naujavedžiai gy -
vens ilgai ir laimingai, kad jų vaikai
ir vaikaičiai nesukels jokių sunkumų
ir kad su laiku kas nors iš šeimos
taps karaliumi ar karaliene.

Lietuvos savaitraštis ,,Veidas’’
sukaupė daugiau įdomios informaci-
jos apie jaunavedžių permainingą
draugystę. Jų vestuvės vainikavo de -
šimtmetį trukusią draugystę, išaugu -
sią į meilę, nors kai kurie skeptikai
teigė, kad tokia diena niekada ne -
išauš. ,,Jie pakankamai ilgai prakti -

ka vosi”, – pažymėjo William tėvas,
sosto įpėdinis princas Charles, per-
nai metų rudenį porai susižiedavus.
Bū simi jaunavedžiai 2007 metais bu-
vo viešai paskelbę nutraukę santy-
kius. Buvo teigiama, kad poros ben-
dravimas pašlijo dėl princo, mat jis
buvo nufotografuotas vakarėliuose
su kitomis mergino mis. Buvo prane-
šimų ir apie jų anks tyvesnį išsiskyri-
mą 2005 metais. Kai princui sukako
28 metai, pernai birželio mėnesį pora
pradėjo gyventi kartu. Tada princas
pradėjo dirbti paieškų ir gelbėjimo
pilotu. Tuoktis galutinai apsisprendė
spalį per atostogas, ku rias kartu pra-
leido Kenijoje. Man, turinčiam dau-
gelio metų patirtį dir bant su pašli-
jusius santykius turin čiomis poro-
mis, tokios istorijos daug vilčių dėl
šios naujos poros vedybinio gyveni-
mo pastovumo ne duo da. Ar bus pasi-
priešinta karališ koms tradicijoms?

Žiniasklaidos dėmesys šioms
vestuvėms atrodė išpūstas, perdėtas.
Pri siminiau pasaulio žiniasklaidos
spektaklį, kurį šioje skiltyje aprašiau
mirus dainininkui Michael Jackson
(,,Miru siojo pagerbimas ar trumpa -
lai kis išprotėjimas?’’, ,,Draugas”,
2009 m. lie pos 15 d.). Kai pasiguo-
džiau dėl to žmo nai Gra žinai, ji man
priminė kitus pasau linio dėmesio
susilaukusius įvykius kaip motinėlės
Teresos ir popiežiaus laidotuvės. Gal
pasauliui reikia jį suvienijančių aki-
mirkų laidotuvių, vestuvių ar kito-
mis atmintinomis progomis. Nesiste-
bėčiau jei daug žmo nių, stebėjusių
princo William ir Kate vestuves, są-
moningai ar pasąmoningai norėjo
būti jų vietoje ir pasiblizginti prieš
pasaulį. Iš tikrųjų nėra nieko blogo
galvoti ar kitiems sakyti, kad ir ,,aš
ten buvau, alų, vy ną gėriau…”

Suknelės valktis –
aštuonios pėdos!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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St.�Petersburg,�FL

Solistės L. Kopūstaitės-Pauletti ir 
pianistės G. Čepinskaitės-Bistras koncertas

Saulėtą antradienio popietę, ba -
landžio 12 d., svečiai rinkosi į
St. Petersburg Amerikos lietu-

vių klubą į Kultūros būrelio rengia-
mą kon certą, kuriame dalyvavo sop-
ra nas Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir
pia nistė Gintė Čepinskaitė-Bistras. 

Solistė L. Kopūstaitė-Pauletti, su
pa gyrimu baigusi Lietuvos muzi kos
akademijos dainavimo klasę, karjerą
pradėjo Vilniaus operos ir baleto
teatre, atliko daug solinių koncertų
įvairiose šalyse. Tapusi Maria Callas
tarptautinio konkurso nugalėtoja
Graikijoje, buvo pakviesta dalyvauti
Renata Scotto ,,master class” Ang-
lijoje. Turi magistro laipsnį iš De
Paul University. Pakvies ta dainuoti
Chicago Lyric Opera chore. 2004 me-
tais tapusi LOOCA konkurso fina-
liste, gavo pakvietimą paruošti pag-
rindinę partiją operoje ,,Madama
Butterfly” Chicago Lyric Opera. Li-
jana taip pat yra kviečiama koncer-
tuoti įvai riose lietuviškuose telki-
niuose. 

Pianistė Čepinskaitė-Bistras gi-
mė Kaune. Skambinti pradėjo būda-
ma 5 metų. Baigė Vilniaus M. K.
Čiur lionio menų gimnaziją, vėliau  –
Lietuvos muzikos akademiją. Tęsė
stu dijas Austrijoje, Salzburgo aukš-
tojoje menų mokykloje Mozar teum.
Grįžusi į Lietuvą apsigynė magistro

ir menų aspirantūros laipsnius. Pia-
nistė yra koncertavusi su Muzikos
akademijos bei Lietuvos Naciona-
liniu simfoniniu orkestru, M. K.
Čiurlionio pianistų konkurso diplo-
mantė. Dirbo su žymiais Lietu vos
dainininkais. Abi menininkės viena
su kita pa laiko ryšį nuo pat studijų
laikų, kartu koncertuoja. 

Programoje taip pat buvo iš spaus-
 dinta St. Petersburg Amerikos lie-
tuvių Kultūros klubo trumpa is to-
rija. Būrelio veiklos pradžia yra 1987
m., kai susibūrė ,,knygos bičiulių
būrelis”. Laikui bėgant, būre lis sa-
vo veiklą praplėtė ir pasivadino Kul-
tūros būreliu, kurio tikslas buvo rū-
pintis Lietuvių klubo kultūrine veik-
la. 

* * *
Įėjus į klubo salę, prie bi lietų

staliuko jau darbavosi Dana Ma žei-
kienė, prie kurios vėliau prisijungė
ir Alvita Kerbelienė. Kartu su bilie-
tais svečiai gavo ir gražiai iš spaus-
dintą koncerto programą, galima
buvo nusipirkti ir menininkių iš-
leistą kompaktinę plokštelę ,,Arias
and Songs”. Salėje matėsi pa ruoštas
gėrimų stalas, prie kurio sve čius
aptarnavo Albinas Karnius ir Vik-
toras Mastis. Svečiams susėdus prie
baltomis staltiesėmis papuoštų stalų,
Kultūros būrelio pirmininkė An gelė
Karnienė pasveikino susirin kusius
svečius, padėkojo visiems, ku rie lan-
kosi būrelio renginiuose, taip pat už
dosnias aukas Vytauto Di džiojo uni-

ELVYRA VODOPOLIENĖ

versiteto studentams. (Šis šalpos va-
jus rengiamas jau 15 metų.) Pirmi-
ninkė priminė, kad šiais me tais
Amerikos lietuvių klubas šven čia  sa-
vo auksinę sukaktį. Klubas bu vo
įsteigtas 1961 m. lapkričio 11 d., į jį
įstojo 40 asmenų, sumokėjusių po 1
dol. metinį mokestį. Karnienė sakė,
,,kad Klubas išaugo į vieną iš di-
džiausių ir aktyviausių Floridoje gy-
venančių tautiečių centrų”. Ir šiandi-
en jai malonu, kad Klube koncertą at-
liks talentingos menininkės, kurias
A. Karnienė ir pakvietė į sceną. 

* * *
Į sceną šypsodamosi atėjo ele-

gantiškai apsirengusios koncerto
atlikėjos L. Kopūstatė-Pauletti ir  G.
Čepinskaitė-Bistras. Programą pra -
dė jo solistė, atlikdama J. S. Bach
,,Quia Respexit Humilitatem” Mag-
nificat, A. Vivaldi ,,Domine Deus”
Gloria ir G. Faure ,,In Para di sum”
Requiem. Jai akompanavo G. Čepin-
skaitė-Bistras. Salę užpildė nuosta-
bus soprano balsas. Solistė su įsijau-
timu atliko kiekvieną kompoziciją.
Jos akompaniatorė taip pat su įsijau-
timu ir nepaprastai gražiais rankų
mostais sužavėjo klausytojus. Sve-
čiai negalėjo atitraukti akių nuo
dviejų menininkių ir plojimais įver -
tino kiekvieną jų atliekamą kūrinį.

Solistei išėjus nuo scenos pia -
nistė atliko F. Chopin polonezą cis-
moll, op. 26. Solistei sugrįžus buvo
atliktos trys arijos: G. Puccini ,,Sig-
nore, as colta” iš ,,Turandot”, W. A.
Mozart ,,Co me scoglio” iš ,,Cosi Fan
Tutte” ir G. Puccini ,,Un bel di ved-
remo” iš ,,Ma dama Butterfly”. Gra-
žia vaidyba ir stipriu balsu, ypač ari -
ja iš ,,Madama Butterfly”, solistė
Lijana sužavėjo ne vieno klausytojo
širdį. Po šių trijų arijų pianistė
paskambino B. Dva rionio tris valsus.

Paskutinėje programos dalyje so -
listė atliko keturis skirtingus kū -
rinius. Ji  perspėjo, kad dainuos lie-
tuviškai ir net siūlė drąsiausiems
atei ti į salės priekį ir sušokti valsą.
Šią da lį ji pradėjo su A. Raudoni-
kio ,,Švel numas”, J. Cechanovičiaus
,,Mei lės valsas”, F. Lehar Vilijos
daina iš ,,Linksmoji našlė” ir J.
Strauss Adelės kupletais iš ,,Šikš -
nosparnio”. Svečiams nenustojus
plo ti buvo padainuotos Rossini ,,Ta-

rantella” ir B. Dvarionio ,,Oi, už -
kilokit vartelius”. Svečiai ilgais plo-
jimais palydėjo koncerto atlikėjas,
ku rioms Aldona Čėsnaitė įteikė gė lių
puokštes. 

A. Karnienė Amerikos lietuvių
klubo Kultūros būrelio vardu padė -
kojo solistei ir pianistei už gražų
kon certą ir pakvietė vaišėms. Roma
Mastienė Kultūros būrelio narių var -
du padėkojo A. Karnienei, kad ji rū-
pes tingai  ir  su neišsenkančia ener-
gija rengia tokias puikias popietes, ir
įteikė jai gėlių puokštę. Padėka buvo
išreikšta ir Van dai Petkienei už
pasiūlymą pasikviesti menininkes ir
už paaukotą vyną svečiams.

Dar ilgai nesiskirtė svečiai, vai -
šinosi vynu, skanumynais, bendravo
tarpusavyje ir su žaviomis progra -
mos atlikėjomis, iš kurių tryško
nuos tabi šiltuma. Galima tik ačiū pa -
sakyti visiems, kurie prisidėjo prie
šios popietės sėkmės. O grįžtant
namo, manau, visus lydėjo to ,,mei lės
valso” melodija, Vilijos dainos gar sai
ir įspūdingos popietės vaizdai.

Elvyra Vodopalienė – pedagogė,
sportininkė, ŠALFASS narė. Aktyvi
JAV LB, ALT’o (Cleveland skyrius)
narė, dalyvavo BALF’o veikloje. Tau-
todailės instituto narė.

2712- 
Nuotr.  
2684 

2696 
Iš k. Roma Mastienė, solistė Li jana Kopūstaitė-Pauletti, pianistė Gin tė Čepinskaitė-
Bistras ir Angelė Kar nienė po koncerto.

2679 

2694 

2685 

Koncerto atlikėjos Lijana Ko pūstaitė-Pauletti (k.) ir pianistė Gin tė Če pinskaitė-Bistras.

St. Petersburg, FL Amerikos lie tu vių klu-
bo kultūros būrelio pirmi nin kė Angelė
Karnienė sveikina sve čius, atvykusius į
koncertą.

Kairėje Albinas Karnius ir Vik toras Mastis aptarnauja svečius prie vy no stalo.
EEllvvyyrrooss  VVooddooppaalliieennėėss nuotr.

Kairėje Alvita Kerbelienė ir Da na Mažeikienė darbavosi prie bilietų staliuko.



52011�gEgUžėS�5,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

Kas gali būti geriau, nei gimta-
dienio proga gauti 1,25 mln.
dolerių ir kartu su 1,250

svečių susėsti prie vaišių stalo Field
muziejuje, kuris iki šiol nebuvo
regėjęs tokio pokylio? Taip savo 50-
metį šių metų balandžio 9 dieną šven-
tė Advocate Christ Medical Center ir
Hope Children ligoninė. 

Per pusšimtį savo gyvavimo
metų šis Medicinos centras rūpinosi
ligoninių augimu ir plėtra, padedant
keliems įžymiems bendruomenės
nariams bei tuo rūpinantis Centro
steigėjams, o šventė ,,Salute 2011”
suruošta padedant garsiems žmo-
nėms – televizijos žurnalistui, pro-
diuseriui Bill Kurtis ir buvusiam
,,Chicago Bears” žaidėjui, treneriui,
televizijos komentatoriui Mike Dit-
ka. Povo plunksnomis papuošti kvie-
timai į Medicinos centro jubiliejų
leido numanyti vakaro temą – ir iš
tiesų svečiai rinkosi pasidabinę spal-
vingais vakariniais drabužiais, pa-
puoštais povo plunksnomis. Susirin-
kusius pasitiko ,,Thunk” melodijos ir
dainininkų iš Northwestern Univer-
sity a capella atliekamos dainos. 

Svečiai atsistodami ir plodami
pagerbė vieną iš ligoninės steigėjų –
91 metų gydytoją Dale Raines. Medi-
kas prisiminė ligoninės įkūrimą,
pradedant 1950 metais, kai jam teko
vykti apžiūrėti tos vietos, kurioje da-
bar stovi ligoninė. Jis taip pat tarė
šiltus žodžius tiems gydytojams, ku-
rie dirbo ligoninėje nuo jos įkūrimo.
Buvo apdovanoti Centrui labiausiai
nusipelnę žmonės – Centro viceprezi-
dentas Robert Stein, MD, taip pat Don
ir Bee Keyser už jų reikšmingą ir
nuolatinę paramą, plečiant Medici-
nos centrą. Šventės svečiai galėjo
išbandyti laimę loterijoje, kur turėjo
galimybę laimėti du kvietimus į El-
ton John 2012 Oskarų vakarą Los
Angeles mieste, taip pat vyko varžy-
tinės, kuriose buvo galima laimėti
tokius vertingus laimėjimus kaip
bilietai į 2012 ,,Super Bowl”, leidimus
į 2012 m. NBA ,,All Star”, arba ke-
lionę laivu, kurio kapitonas – pats
ligoninės prezidentas. Vertingus lai-
mikius varžytinėms dovanojo ,,Tiffa-

ny’s, ,,Mark Shale”, madų kūrėja
Maria Pinto, ,,Food for Thought”,
,,Vie Restaurant” ir kiti rėmėjai. Po
sveikinimų ir apdovanojimų svečiai
šoko skambant orkestro melodijoms
– ant besisukančių porų krito Sue ir
muziejuje esančių dramblių iškamšų
šešėliai. 

,,Salute 2011” tikriausiai taps
didžiausiu tokio pobūdžio renginiu
Advocate Health Care istorijoje.
Šventė buvo suruošta talkinant
Christine Dannhausen-Brun iš Hins-
dale, IL ir Astai Razmienei iš Čikagos
ir Palos Park, IL. ,,Koks neįtikėtinas
įvykis!” – sakė Advocate Christ Medi-
cal Center viceprezidentė Anedra
Kerr, kuri gyrė šventės rengėjų Ch.
Dannhausen-Brun ir A. Razmienės
darbą. Be jų pastangų, anot vicepre-
zidentės, šventė nebūtų taip puikiai
pavykusi. ,,Mūsų tikslas buvo su-
ruošti tokią ligoninės 50-mečio šven-
tę, kad ji būtų ne tik įsimintina, ta-
čiau kartu pritrauktų ir būsimus Me-
dicinos centro rėmėjus. Iš tikrųjų
jubiliejinis pokylis pranoko mūsų
lūkesčius.” ,,Salute 2011” metu su-
rinktos lėšos bus skirtos medicinos
centro plėtrai.

Iš anglų kalbos vertė 
Loreta Timukienė

CHRISTINE 
DANNHAUSEN-BRUN

Įspūdingas  Medicininio 
centro jubiliejus

Christine Dannhausen-Brun, Asta Razmienė, žinių kanalo ,,Channel 2” vedėjas Bill Kur-
tis, Advocate Christ Medical Center & Hope Children’s Hospital prezidentas Ken Luk-
hard su žmona Carla, buvęs amerikietiško futbolo komandos ,,Chicago Bears” treneris
Mike Ditka.                                                                     dr. Christian dannhausen-Brun nuotr.

Asta ir Antanas Razmos. 
John Martin-eatinger nuotr.

New York apygardoje netrūko
įvairiausių lietuviškų kultū-
rinių renginių tiek priešve-

lykiniu laikotarpiu, tiek per pačią
Kristaus Pri sikėlimo šventę. Šie me-
tai – ypatingi, nes tą patį sekmadienį
Šv. Velykas šventė ne tik Romos ka-
talikų baž nyčiai priklausantys kata-
likai, bet ir provoslavai. Kiekvienas
iš mūsų šią gražią, saule nutviekstą
dieną būria vomės prie širdžiai ar
atstumu arti mesnių parapijų, norė-
dami išgirsti palaiminimą ir pabūti
mums artimų žmonių draugijoje.

New York Aušros Vartų užda ry-
ta bažnyčia, kurios varpai jau ne -
skamba nuo 2007-ųjų vasario mėne-
sio, nebuvo palikta šių metų Velykinį
sekmadienį. Čia susirinko gana gau -
sus būrys žmonių. Užvertos durys ir
laiptai buvo papuošti simboliniu
altorėliu, ant kurio patiestas lininis
rankšluostis, padėta Šv. Marijos iko -
na, gėlių puokštė, naminė lietuviška
duona ir spalvingi margučiai. 

Šv. Velykų šventę pradėjo sielo-
vados vadovė Rita Stelmokienė, pa-
svei kindama visus su Prisikėlusiu
Kris tumi. Stojo trumpa, nuoširdi
malda, vėliau minutėle tylos, skirta
mirusių pagerbimui ir savo rūpesčių
permąs tymui. Na, o vaišinimasis
tradici  niais lietuviškais skanu-
mynais, ku riuos draugiškai buvo
susinešę lietuvaičiai, prasidėjo mar-
gučių daužymu ir linkėjimais. Ne-
trūko džiaugsmo ir geros nuotaikos
net patiems mažiau siems susibūri-
mo dalyviams. Gamta padovanojo
gerą orą, na, o žmonės džiaugėsi ga-

limybe pabūti kartu.
Dar vienas gražus sutapimas: Šv.

Velykų išvakarėse gerb. ilgamečiam
parapijiečiui Jurgiui Aleliūnui, ku -
ris kadaise šv. Mišių metu, skaityda-
vo Evangeliją lietuviškai, sukako 90
me tų. Garbaus amžiaus sulaukusiam
Jurgiui buvo įteiktos gėlės ir dovana,
nuskambėjo garsus lietuviškas ,,Il-
giau   sių metų!”

Gal saulės šiluma, gal sielovados
pamokslėlio mintis, o gal tiesiog su
džiugesiu ridentų margučių žaidi-
mas liks visų, kurie čia šventė tą sau-
lėtą šv. Velykų sekmadienį, atminty-
je.

O visiems tiems, kurie Kristaus
Prisikėlimo šventę minėjo kitose pa -
rapijose, draugų rate ar namuose,
skiriami nuoširdūs Velykiniai svei-
kimai ir dalelė tos šilumos ir meilės.
Būkime visi sveiki, laimingi ir vie -
ningi!

Velykų atgarsiai iš 
Aušros Vartų susibūrimo
GITANA MERKELIENĖ

New�York,�NY



O„Šaunūs šernai” irgi ne pasi-
davė, iškasdami nemažus ur-
ve lius atskirai vienas nuo ki-

to. Urvus paruošėme iki vidurdienio. 
Kaip tik tuo laiku sulaukėme

svečių. Pirmiausia atvyko John Fur-
man ir jo brolis Alex. Jiems buvo la-
bai įdomu pamatyti, kaip mes žiemą
sto vyklaujame, kaip laikomės. Ne-
trukus po jų išvykimo pasirodė ketu-
rios sesės: Dana Mikužienė, Audra
Linta kienė, Loreta Jučienė ir Jūratė
Vallee. Visos pirmą sykį lankėsi Ra-
ko stovykloje žiemos metu. Atrodo,
kad nenusivylė. Kol sesės svečiavosi,
prityrusieji skautai pasiruošė žygiui
į Lake Eden. 

Nuvykę prie ežero broliai Ado-
mas Kelpša ir Lukas Tamonis surado
vietą ant ledo, išgręžė keletą skylių,
pro kurias bandėme pagauti žuvų.
Pakaitomis stebėjome meškeres, kol
kiti ant eže ro kranto užkūrė laužą
pasišildyti ir pietums pasiruošti. Visi
pasirinko kepti dešreles – karšta,
skanu ir lengva paruošti. Kiti bandė
nuo stataus šlaito leistis rogutėmis,
bet sniegas buvo labai gilus ir ne
kažin kaip se kėsi. Po keleto valandų
sugrįžome į stovyklą, nepagavę nė
vienos žuvy tės.

Grįžę į stovyklą brolis Linas Sut -
kus su prityrusiais skautais kandi-
datais išėjo į nuošalią vietą parengti
laužą prityrusių skautų įžodžiui. Tuo
laiku prityrusieji skautai baigė sta -
tyti savo „Quinzee Hut Condo”. Vi -
siems sugrįžus į pastogę pradėjome
ruoštis vakarienei. Nors visi buvo
užsidegę ruošti valgį ant tikro laužo,
greitai suprato, kad mažos krosnelės
(backpacking stoves) labai palengvi -
na vandens virimą ir neapjuodina
puodų išorės. „Skrendantys pingvi -
nai” paruošė makaronus su pomi-
dorų padažu (spaghetti), o „Šaunūs
šernai” pasirinko gaminti karštą
sriu bą ir sumuštinius (vėl). 

Susitvarkę po vakarienės visi
apsirengė savo uniformomis, ir bro-
liai Linas ir Aldis visus vedė į įžodžio
vietą netoli Clancy Lake pakrantės.
Jau buvo tamsu apie 7 val. v. Įžodžiui,
kurį davė keturi kandidatai Adomas
Kelpša, Zenius Liu binskas, Lukas
Tamonis ir Paulius Vitas, vadovavo

brolis Aleksas Jučas.
Žodis buvo ypatingas dėl kelių

priežasčių. Pirmiausia, pirmą kartą
per Žiemos išvyką (kuri rengiama
jau 35 metus) keturi kandidatai vie-
nu metu davė įžodį Žiemos išvykoje
Rako stovykloje. Įdomu, kad pasku-
tinį sykį, kai buvo duodamas pri-
tyrusių skautų įžodis Žiemos išvyko-
je, prieš ketverius metus 2007 metais,
kurio metu prit. skauto įžodį davė
brolis Aleksas Jučas (kartu su Mar-
tynu Matučiu), dabar jis pats kitiems
vadovavo. Taip pat įdomu, kad du
tėveliai brolis Aldis ir brolis Rober-
tas dalyvavo savo sūnų prit. skautų
įžodyje. Tai taip pat pirmasis toks
įvykis žiemos išvykoje. Mūsų kandi-
datai ypatingi tuo, kad jau iš anksto
buvo baigę Skauto pirmo patyrimo
laipsnio programą, tad, prieš duo-
dant įžodį, nereikėjo ruošti atskirų
sueigų ligi pavasario (Skauto pirmas
patyrimo laipsnis yra privalomas,
norint duoti prityrusio skauto įžodį).

Po įžodžio grįžome į „Lituani-
cos” pastogę. Pastogės pakraštyje
užkūrė me lauželį, vakarui vadovavo
vienas iš mūsų naujų prit. skautų
Zenius Liubinskas. Padainavus kele-
tą dainų,  brolis Zenius pa kvietė ke-
letą vadovų pasidalinti savo min ti-
mis apie ypatingas ankstes nes iš-
kylas. Draugininkas papa sakojo apie
pirmąją Žiemos išvyką į Rako sto-
vyklą, kuri įvyko 1976 me tais, lygiai
prieš 35 metus. Labai įdomu, kad toje
iškyloje kartu dalyvavo brolis Aldis
ir brolis Linas. Po 35 metų brolis
Aldis pirmą sykį sugrįžo į Rako
stovyklą Žiemos išvykai, tęsdamas
tradiciją iš vienos kartos į kitą su
savo sūnumi Zeniumi. Laužą užbai-
gėme su „Atei na naktis”. Po laužo
dalis prit. skautų (seni ir nauji), bro-
lio Alekso prižiūrimi, išėjo vėl pa-
bandyti rogutėmis leistis į Rako girią
„Mosquito Valley”. Kiti vadovai ir
keletas prit. skautų pasiliko prie
lauželio, kur vadovai toliau pasakojo
savo senas skautiškas istorijas. Tik-
rai jaukus jausmas tvyrojo. Paskuti-
nį sykį vaka rui užkūrėme krosnelę ir
paruošėme karštų gėrimų. Pasišildė-
me kojas prie lauželio ir tada lindo-
me į sniego urvus miegoti. Buvo apie
10 val. v. Temperatūra – apie 28 F, vėjo
nebuvo.

Sekmadienis, vasario 6 d.

Kėlėmės apie 7:30 val. r. Pir miau -
sia įkūrėme pereito vakaro lauželį
pasišildyti. Po to gaminome pus-
ryčius – valgėme, kas buvo atlikę nuo
šeštadienio. Po pusryčių prit. skautai
patikrino savo „Quinzee Hut” pat-
varumą. Net 3–4 atsistojo ant viršaus
– nesugriovė, paskui pradėjo ant jų
šokinėti. Po to prasidėjo tvar kyma-
sis. Šįmet labai mažai reikėjo tvarky-
tis „Lituanicos” virtuvėje ir ambula-
torijoje, nes mažai kas jomis naudo-
josi. Įdomu, kad žymiai mažiau
šiukšlių šįmet susikaupė, nes visi at-
sivežė savo asmeninius valgymo
įrankius, nenaudojo popierinių lėkš-
čių ir puodukų, kaip dažnai praeityje
buvo daroma. Vienas maišas šiukš-
lių vietoj trijų ar keturių! Gal dėl to,
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v. s. fil. DONATAS
RAMANAUSKAS

2011 m. Žiemos išvyka Rako stovykloje

kad apie pusė mūsų žiemos stovyk-
lautojų grupės pereitą vasarą keliavo
į Philmont kalnus, kur daug ko iš-
moko apie gamtos apsaugą ir šiukš-
lių sumažinimą („compact trash”).
Susitvarkius prasidėjo turto gabeni-
mas atgal į automobilius. Kaip tik
tuo laiku pra dėjo lengvai snigti. La-
bai gražu. Takas jau aptirpęs, tad
daug lengviau buvo tempti ir nešti
reikmenis negu atvažiavus penkta-
dienio vaka re. Dalis skautų pasiliko
prie automobilių krauti, o kita dalis
sugrįžo dar sykį prie „Lituanicos”
pastogės. Ten išjungėme dujas ir
elektrą, užrakinome duris, surinko-
me paskutines šiukšles ir pakrovėme
likusį turtą. Sugrįžus prie automo-
bilių, brolis Zenius, mūsų draugovės
fotografas, jau buvo paruošęs savo
aparatą ant trikojo. Buvo nelengva
jam per de šimt sekundžių suspėti
atbėgti gru pinei nuotraukai per tokį
gilų sniegą, bet trečią kartą jam tai
pavyko. Po nuotraukos sustojome į
ratą sukalbėti „Skautų rytinę maldą”
ir „Tėve mūsų”. Tada „Ateina nak-
tis”, pro vartus – į automobilius ir

pradėjome kelionę atgal į Lemont.
Kelias grįžtant nebuvo blogas,

nors vietomis truputį ir snigo. Vado -
vai sustojo trumpam Grand Haven
„Starbucks” kavinėje, tada po kiek
laiko – Holland miestelyje „Culver’s
Butter Burgers” pavalgyti pietus. Tai
jau tapo tradicija. Dar vie nas trum-
pas sustojimas buvo „Mil da’s Deli”
Union Pier, kur brolis Ado mas Kelp-
ša susitiko su savo tėveliu važiuoti
namo. Ta pačia proga sesės Mildos
vyras Johanson padarė mūsų grupės
nuotrauką, kad vėliau galėtų įdėti į
„Facebook” internete. Sugrįžome į
PLC apie 5:30 val. p. p., jau tėveliams
mūsų laukiant, nes tą dieną kaip tik
vyko „Superbowl” futbolo rungtynės,
todėl visi norėjo skubėti namo.

Dėkoju visiems vadovams, vado -
vėms ir tėveliams, kurie padėjo pa -
siruošti ir surengti dar vieną nuosta -
bią Žiemos išvyką į Rako stovyklą.
Iki 2012-ųjų!

Pabaiga.

V. s. fil. Donatas Ramanauskas –
prityrusių skautų draugininkas.

Lukas Tamonis ir Zenius Liubinskas sėdi ir laukia.

Prit. sk. psl. Teriukas „TJ” Petry su rogu-
tėmis nušliaužė nuo aukšto kalno.

prit. sk. Zeniaus Liubinsko nuotr.

Tęsinys�iš�balandžio�28�d.

,,Skautų stovyklinis aido” konkursas
Vydūno fondas skelbia 2-ąjį ,,Skautų aido’’ stovyklinį konkursą

Kūrybos temos: 1.�2�puslapių�montažai�(aprašymai�su�nuotraukomis);�2.�Stovykliniai
rašiniai:�a.� ,,Pareigingas�stovyklautojas”,�b.� ,,Rūpestingas�vadovas”,�c.� ,,Nepamirštama
stovyklos�diena”,�d.�,,Mes�–�gamtos�draugai”;�3.�Stovyklinė�fotožurnalistika�(1�puslapio
su�paaiškinimais):� a.� Įdomios� stovyklinės� akimirkos,�b.�Mokomės� skautauti,� c.� Skau-
tiškas�žaidimas,�d.�Kūrybingi�skautai.

Amžius: 1.�� � I�grupė:�10–14�m.,�2.� � � II�grupė:�15–17�m.,�3.� � � III�grupė:�18–20�m.,�4.� � � IV
grupė:�21+�m.���������

Premijos: 
Montažai (10–14�m.)�1�po�50�dol.,�2–25;� (15–17�m.)�1�po�50�dol.,�2–25;�(18–20
m.)�1�po�50�dol.,�2–25;�(21+�m.)�1�po�100�dol.,�1–50�
Rašiniai (10–14�m.)�1�po�50�dol.,�2–25;�(15–17�m.)�1�po�50�dol.,�2–25;�(18–20�m.)�1�po
50�dol.,�2–25;�(21+�m.)�1�po�50�dol.,�2–25
Nuotraukos (10–14�m.)1�po�50�dol.,�2–25;�(15–17�m.)�1�po�50�dol.,�2–25;�(18–20�m.)
1�po�50�dol.,�2–25;�(21+�m.)�1�po�50�dol.,�2–25
Australijos skautams: Po�25�dol.�kiekvienai�temos�ir�amžiaus�kategorijai.

Vertinimo komisija: Vertinimo�komisiją�sudarys�3�tuntininkai�iš�atskirų�LSS�rajonų�ir
3�skautai�akademikai.

Konkurso laikas: Nuo�2011�m.�birželio�18�d.�iki�rugsėjo�5�d.

Stovyklinius konkursinius darbus siųskite iki rugsėjo 12 d. (Australijos�skautams�iki
2012�m.� kovo� 1� d.):� SKAUTŲ�AIDO� stovyklinis� konkursas,� c/o�Vydunas�Youth� Fund,
14911�127th�St.,�Lemont,�IL�60439�arba�vyduno.fondas@sbcglobal.net

Prašome�pranešti�el.�paštu,�jei�siųsite�konkursinį�darbą�paprastu�paštu.

Konkursiniai darbai bus išspausdinti stovykliniame ,,Skautų aido’’ numeryje.
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,,Kelionė�į�Septintą�stotį”
Apie ką yra knyga?

Tai knyga apie mergaitę vardu Karilė, kuri per TV žiūri
vieną prog ramą. Ten rodoma geroji ragana (teta Teodora), o ne
blogoji ragana. Tik gerąją raganą rodo labai retai. Vieną dieną
ragana Teodora išskrenda iš televizoriaus ant limonadinio bute-
lio (7 UP) ir paklausia, ar Karilė norėtų keliauti su ja į vieną
svarbų posėdį, į Septintos stoties susirinkimą. Ten mergaitė ga-
lėtų pabandyti įtikinti Septintos stoties darbuotojus, kad jie
rodytų vaikams tik geras raganas. Mat posėdyje bus nutarta – jei
niekas nenori matyti gerų raganų, tai jinai (teta Teodora) bus
išmesta ir per TV rodys tik blogas raganas. 

Karilė sutiko skristi kartu, ir jų kelionė prasidėjo. Knygoje
pasakojama, kaip Karilė ir teta Teodora bando nuvykti į Septintą
stotį, bet…. iškyla  viena problema – Faustina (blogoji ragana)
bando bet kaip jas sulaikyti. Apie tai ir rašoma toliau. 

Pagrindiniai knygos veikėjai
Spurgas (katė), Karilė (mergaitė), teta Teodora (geroji

ragana), Faustina (blogoji ragana), kaukai (gyvūnai/žmonės)

Kodėl knyga patiko?
Man patiko, kaip rašytoja sugal vojo kaukų kalbą. Mes

sakome ,,la bas”, o kaukai sako ,,basla”, mes sakome ,,taip”, o
kaukai sako ,,piat” – jie kalba sukeisdami skiemenis. Tai labai
juokinga.

Kas knygoje nepatiko?
Man viskas patiko. Manau, kad rašytoja galėjo išleisti dar

keletą knygų, kaip seriją.

Kas gali skaityti šią knygą?
Knygą siūlyčiau skaityti vai kams ir suaugusiems, nuo 12

metų iki 60 metų.

Ar verta skaityti knygą?
Aš manau, kad verta perskaityti šią knygą. Ji labai gera, joje

daug įdo mių vietų. Aš ją vertinčiau 9 balais iš 10.

Andrius R. Kriaučiūnas

Mažieji Gedimino lituanistinės mokyklos mokinukai – tikri svajotojai.  Jau dabar jie svajoja apie tai, kuo bus užaugę. Neseniai šios mokyklos pirmokai dalyvavo projek-
te ,,Kuo aš būsiu užaugęs”. Mokyklos direktorė Violeta Rutkauskienė atsiuntė redakcijai keletą šio projekto dalyvių piešinių. Štai Jurgis (k.) bus krovėjas – vežios siun-
tinius į oro uostą, o Remigijus gins mūsų tėvynę Lietuvą nuo priešų. Visų svajonių nė neišvardinsi.                                                                                   GGeeddiimmiinnoo  mmookkyykkllooss info

Čikagos lituanistinės mokyk-
los mokiniai kasmet sukviečia
mamytes į spalvingą, nuo-
širdžią Motinos dienos šventę.
Šįkart apsilankėme 1A klasės
(mokytoja Giedrė Starinskie-
nė) suruoštoje popietėje. Atė-
jusieji į šventę galėjo pasi-
džiaugti meninės kūrybos pa-
rodėle – mamyčių portretais,
kuriuos su meile piešė vaikai.
Kiekvienai šventėn atėjusiai
mamai pirmokai įteikė savo
rankutėmis pagamintas sau-
lutes, parodė susirinkusiems
meninę programėlę.     

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

VytAutAS MAčERnIS 

Pasikalbėjimas su mama

Atsimenu�Tavąsias�pasakas,�Mamyte,
Tą�Tavo�širdį�mylinčią�ir�gerą,�
Kadais�aš�Tau�žadėjau�gražią�pilį�pastatyti
Ir�šventėms�dovanoti�karalaitės�dvarą.�

Mamytes, močiutes, promočiutes
sveikiname Motinos dienos proga!

Aš�pievose�dažnai�laksčiau�kaip�vėjas,
Manęs�nuvargusi�ateidavai�parnešti.
Sode�aš�žalią�drebulę�pasėjau
Ir�lieptą�pertiesiau�į�kitą�griovio�kraštą.

Ir�Tu�matei,�kad�aš�taip�greitai�augau,
Mąstei:�,,Sūnelis�greit�bus�vyras.”
Dabar�savęs,�savų�minčių��nebesugaudau,
Vaikystę�menant�ašaros�pabyra.�

Kai�saulė�nusileidžia,�žvaigždės�ima�degti,
Dar�daug�norėčiau�Tau�aš�pasakyti.
Kodėl�keliaujam�taip�tolyn�į�naktį?
Kodėl�graudu�dabar,�ilgu,�Mamyte?

Nijolė Jankutė
,,Kelionė į septintą
stotį”. 1973 m.,
Akademinė 
skautijos leidykla,
Tiražas 1,000 egz.



8 2011�gEgUžėS�5,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Antanas Vytautas Saulaitis. „Ar
žmogus tikrai iš molio?: tėvą Antaną
Saulaitį, SJ kalbina Gabrielė Gai liū-
t ė”. Vilnius: ,, Tyto alba”, 2011.

Pasak knygos bendraautorės Ga -
b rielės Gailiūtės, rūpestingai su rin -
kusios kunigo, jėzuitų vienuolio, dir -
bančio ir gyvenančio JAV, atsa kymus,
„kaip tik su tokiu žmogumi no risi
pasikalbėti tada, kai praside dantis
suaugusio žmogaus gyve nimas ima
atrodyti per daug painus, ne su pran -
tamas ir net bauginantis. Kad kuo
dau giau žmonių galėtų pasijusti pa -
sikalbėję su juo, ir ėmėmės rašyti šią
knygą”.

Knygoje nagrinėjamos jaunam
žmogui aktualios temos: religija, ti kė -
jimas, mokslas, meilė, draugystė, san -
tykiai su tėvais, savarankiško gyve ni -
mo pradžia, profesijos pasi rinkimas
ir daugelis kitų, priede pa tei kiami
reikalingi adresai ir nuo rodos.

Knyga „Ar žmogus iš molio?” –
tar si tęsinys knygelės „Kaip atrodo
dva sios? ir kiti didieji mažųjų klau -
simai, į kuriuos atsakė kun. An tanas
Saulaitis, SJ” (sudarė G. Gai liūtė,
„Ty to alba”, 2009), kurioje at sakymus
į sudėtingus, painius klau simus rado
ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Šiame pokalbyje G. Gailiūtė kal -
bina Antaną Saulaitį apie jo vaikys -
tę, paauglystę, santykius su tėvais,
gra  žiausius jaunystės prisi minimus.

– Ar pavydite šiandieniam
jaunimui jų turimų galimybių?

– Labai džiaugiuosi, kad šių lai -
kų jaunimas pasaulį pažinti gali
daug plačiau negu mes. Man telefonu
skambinti sunku, o jie moka viso -
kiais būdais be pertraukos bend -
rauti. Labiau rūpi pasaulis, kuris jų
laukia, ir kad sugebėtų laikytis kaip
žmonės.

– Ar jaunystėje rašėte eilėraš -
čius? Muzikavote? Užsiėmėte ko -
kiu nors sportu ar kūryba?

– Nerašiau eilėraščių, nebent
porą gimnazijoje, tik vėliau kartais
juokingus eiliuotus sakinėlius. Man
įdomiau buvo rankdarbiai, piešti, ra -
šyti, stovyklauti ir iškylauti. Iš
sportų pamėgau tinklinį.

– Ar buvote maištingas paaug -
lys? Dėl ko labiausiai nesutar -
davote su tėvais ir kaip tuos ne -
sutarimus spręsdavote?

– Neatsimenu, dėl ko su tėvais
ne sutardavau. Tėvelis kartais pamo -
kydavo atskiru pokalbiu, jų įspėjimai
ir išgelbėdavo iš mano dar nematytų

bėdų. Paauglystėje išmokau meilę
pa rodyti neprašytas – apkabinti, pa -
bučiuoti, dovanėlę ar patarnavimą
su galvoti nieko nelaukiant, dar ne -
susipešus ar tarp susikirtimų.

– Kada ir kokiomis aplinky -
bėmis pirmą kartą susidūrėte su
di deliais gyvenimo sunkumais –
li  gomis, skurdu, karu, mirtimi?
Ar manote, kad šiandien jauni
žmo nės labiau „apsaugoti” nuo
tokių dalykų? Ar manote, kad jie
pasirodytų silpnesni ar stipresni,
bailesni ar drąsesni, išradingesni
ar „skystesni” už Jūsų kartą, jei
jiems tektų patirti tas pačias ne -
laimes – karą, tremtį, privers ti nę
emigraciją, nepriteklius ir pan.?

– Atsimenu ausų skausmą turbūt
kokių 3–4 metų, tada baisų alkį karo
metu, kai valgėme burokais ir pju -
venomis įmaišytą duoną, baimę bom -
bardavimo metu, mažą mirusią pa -
bėgėlių dukrytę karste neužmerk to -
mis akimis, atsiskyrimą nuo mūsų
se nelės, kai buvau 9 metų. Šiaip ži -
nojome, kad mūsų motina turi šir -
dies ligą ir gali bet kada mirti, tai
išmokome džiaugtis kiekviena diena.
Šių laikų jaunimas nėra pėsčias, esa -
ma visokios pagalbos, Dievas savo
žmo nes augina ateities uždaviniams.

– Koks gražiausias Jūsų jau -
nystės prisiminimas? O links -
miau sias ar juokingiausias?

– Vienas nuotykis buvo skautų
stovykloje uraganas, mūsų palapinę
pirmąją nunešęs. Viesulo akis perėjo
per stovyklą, miške padėjome mažes -
niems saugų prieglobstį pasiekti. La-
bai mėgau uolėtas jūros pakrantes
prie lietuvių pranciškonų stovykla -
vietės. Kai buvau 15-os, dirbau ūkyje,
reikėjo miške ieškoti pradėjusios ver -
šiuotis karvės, parvesti į tvartą ir pa-
dėti ūkininkams veršiuką ištrauk ti.

– Ar turite tokių draugų, su
ku riais nuo pat mokyklos ar uni -
versiteto bendraujate iki šiol?

– Keli vaikystės ir jaunystės lie -
tu viai draugai iš tos pačios Šv. Juo -
zapo parapijos gyvena Čikagos apy -
linkėse, jaučiamės kaip giminės. Nuo
gimnazijos ar universiteto laikų tam
tikromis progomis bendraujame,
daugiausia su bendrabučio kambario
draugu.

– Kada ir kodėl nusprendėte
tap ti kunigu? Kuo Jus patraukė
bū tent jėzuitai?

– Apie kunigystę seniai galvojau,
tikrai nežinau, kodėl ar kaip. Pradi -
nėje lankydavosi įvairių vienuolijų
ku nigai, mokykla padrąsindavo besi -
dominčius kunigyste ar vienuolyste.
Kai apsisprendžiau stoti į jėzuitus
ket virto kurso pradžioje, mano kam -
bario draugas vos neapalpo sužino -
jęs. Į tokią bendruomeninę tarnystę
krypti daug padėjo skautai ir sava -
noriškos tarnybos universitete.

– Kuo dirbtumėte, jei nebū tu -
mėte kunigas? Kokios profesijos
Jums atrodo pačios patrauk liau -
sios?

– Kai dar buvau pasaulietis, la -
biau siai domėjausi augalais. Manau,
bū čiau augmenijos patologas ar miš-
ki ninkas. Mano pavardė ne pusbrolio
Vilko, bet vis vien į mišką žiūriu. Sto-
vyklose nuo paauglystės moky davau-

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ.                                                               BBeerrnnaarrddiinnaaii..lltt nuotr.

Kun. Antanas Saulaitis: „Paauglystėje išmokau
meilę parodyti neprašytas” 

SSPPAAUUDDOOSS  AAPPŽŽVVAALLGGAA

si ir kitus mokiau pažinti gam tą,
vaistažoles, valgomus augalus, žvaigž-
des...

– Kaip manote, koks žmogaus
am žiaus tarpsnis pats įdomiau -
sias ir laimingiausias?

– Dažnai apie tai pagalvoju, nes
kasdien bendrauju su žmonėmis, ku -
riems  nuo 1 iki 100 metų. Sutinku vi -
sų tų amžiaus grupių žmonių, suge -
bančių džiaugtis kitais ir gyvenimu,
Dievui už viską dėkoti ir ranką ki -
tiems ištiesti.

– Ar šiandien, prisimindamas
savo gyvenimą, rastumėte tokių
įvykių, aplinkybių, savo paties po -
el gių ar savybių, kurių jaunystėje
niekaip nebūtumėt tikėjęsis? Kokį
įsivaizdavot Jūsų laukiantį gyve-
ni mą, kai baigėt mokyklą?

– Kažkaip vis jausdavau ar gal -

vodavau apie mokytojavimą. Mūsų
motina – mokytoja, tėvelis – skautų
va dovas auklėtojas, sesuo – pirmos
rūšies mokytoja, dėstytoja ir auklė -
toja. Šiaip nedrąsu būdavo naujoje
vie toje su dar nepažįstamais žmo -
nėmis.

– Ko palinkėtumėt, dėl ko per -
spėtumėt, kaip padrąsintumėt
šiandienos abiturientą?

– Abiturientams galioja amžinoji
išmintis: nepasiduoti, laikytis, užsto -
ti silpnesnį, išbandyti savo jėgas, ne -
leisti „kalakutams” (amerikiečiai
kalakutais vadina žmones, kurie ga -
dina reikalus, nuotaiką, elgiasi nevy -
kusiai) išblaškyti, žinoti, kad arti -
mieji myli, Dievas globoja.

Kalbino Gabrielė Gailiūtė
Bernardinai.lt

Pasirodė naujas – 239-asis – Fi -
latelistų draugijos ,,Lietuva” žurnalo
numeris, kurį leidžia filatelistų
drau gija ,,Lietuva”. Šiame numeryje,
kaip ir ankstesniuose, daug įdomios
informacijos fi latelistams, tačiau
žurnalą įdomu pa vartyti ir tiems,
kurie nėra ,,užkie tė ję” pašto ženklų,
vokų ar ant s paudų rinkėjai. 

Argi neįdomu sužinoti, kokiais
antspaudais buvo žymimi laiškai
siunčiami iš Memelio (Klaipėdos) –
apie tai rašo dr. John Neefas iš Virgi-
nia; arba paskaityti dr. Vytauto Do-
nielos iš Australijos straipsnį apie le-
gendinio lakūno Felikso Vaitkaus
skrydžiui skirtu antspaudu pažymė-

tus vokus? Ne mažiau įdomi  – tiesiog
detektyvinė – Lietuvos pašto ženklų
istorija aprašoma Julijos Norman tie -
nės. 

Dr. V. Doniela rašo apie susiraši -
nėjimą tarp Lietuvos ir Švedijos
1900–1940 metais. Straipsnis gausiai
iliustruotas nuotraukomis. Vokai ir
atvi rukai, tuo metu siųsti į Švediją,
puošia ir žurnalo 239 numerio vir -
šelį.

Draugijos pirmininkas Jonas
Va  riakojis prisimena, kaip 2010 m.
spalio 15–17 dienomis Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje lietuviai kar-
tu su lenkų filatelistais minėjo
Žalgirio mūšio 600-ąsias metines.
Straipsnis gausiai iliustruotas spal-
votomis šventės nuotraukomis. Apie
šį istorinį įvykį rašo ir Vio leta Rut-
kauskienė, savo straipsnį taip pat
gausiai paįvairinusi nuot raukomis. 

Susipažinsite su japonų filatelis-
tu Hirotaka Araki – di deliu Lietuvos
draugu, besidominčiu lietuviškais
pašto ženklais. Jis yra su rengęs ne
vieną lietuviškų pašto žen k lų parodą
Japonijoje ir kitose vie tose, parašęs
ne vieną straipsnį apie Lietuvos paš-
to ženklus ir jų is to riją. 

Buvę bendražygiai ir draugai
žur nalo puslapiuose atsisveikina su
Anapilin išėjusiais Draugijos nariais
Povilu Barbatavičiumi, Vytautu Vyš -
niausku ir Vytautu Valantinu.

Paruošė L. A. 

Naujas Filatelistų draugijos ,,Lietuva” 
žurnalo numeris
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Kasdieninė duona

Liaudyje sakoma ,,Be duonos so -
tus nebūsi”. Duona nuo senų
senovės įėjo į mūsų kasdieninį

gyvenimą, net ir maldoje mes prašo-
me Dievo duo nos kasdieninės. Duona
– skani, mais  tinga, niekada neatsi-
bostanti. Koks kitas maistas gali būti
kasdie niškesnis ir skanesnis? Pri-
pratome prie jos kaip prie oro, ku-
riuo kvėpuojame, kaip prie vandens,
kurį geria me, ir, deja, vis dažniau pa-
mirštame surinkti nuo stalo į saują
jos trupi nius. O vertėtų!

Maistas nuo akmens amžiaus

Dar tada, kai žmonės nemokėjo
dir bti žemės, o tik rinko tai, ką užau -
gino jiems gamta, buvo pradėta var-
toti dabartinės mūsų duonos ,,prose -
nelė”. Plačiau duona paplito atsira -
dus žemdirbystei. Tada didesnėje
Euro pos dalyje, taip pat ir Lietuvoje,
buvo pradėti auginti kviečiai, mie   -
žiai, sorų kruopos, tikėtina, ir rugiai.
Į tūkstantmečio viduryje mūsų kraš-
to gyventojai augino sorų kruopas,
mie žius, kviečius, rugius, avižas, žir-
nius, lęšius, pupas bei linus. Grūdai
buvo malami rankinėmis trinamo-
mis gir nomis. Iš jų mūsų protėviai
ruošdavo įvairias košes. Pradžioje tai
buvo paprasta nerauginta miltų tyrė,
ku rią, ko gero, valgė termiškai ne-
apdo rotą. Vėliau iš košės ant įkai-
tintų ži di  nyje plokščių akmenų kep-
davo pri mityvią pirmykštę storų,
apvalių bly nų pavidalo duoną. Duoną
kepdavo iš neraugintos tešlos ir be
cuk raus. Tuo metu duonos raugą
žinojo tik egiptiečiai ir Mesopota-
mijos gy ven tojai.

Raugintos duonos istorija taip
pat siekia labai senus laikus. Kinijoje
duona buvo valgoma dar III tūkstant-
metyje prieš Kr., Egipte – II tūkstant-
metyje. O štai Šveicarijos archeolo-
gai yra iškasę duonos kepalėlį, iškep-
tą 4000–3500 m. prieš Kr. Lietuvoje ar -
cheologinių kasinėjimų metu Mazu -
lionių ir Maišiogalos piliakalniuose
taip pat rasta suanglėjusių duonos
gabalėlių, datuojamų II–III amžiumi.

Dieviškasis ritualas

Mūsų protėviai duoną dievino
kaip dievybę. Toks duonos garbini-
mas yra išlikęs net iki šių dienų,
ypač tarp kaimo žmonių. Netikusi ta
šeimininkė, kuri leis duonai supelyti
ir ją išmesti. Tai laikoma nuodėme,
nes kaimo žmogus gerai žino, kokius
sun kius kelius jai tenka pereiti. Duo -
nos likučiai yra džiovinami ir, pamir -
kius į pieną, suvalgomi. Trupinius
lei džiama atiduoti paukščiams. Da -
bar nusi pirkę parduotuvėje duonos
retai su simąstome, kokį ilgą kelią nu -
keliauja auksiniai grūdai prieš pa -
virs dami duonos kepaliuku. Paban -
dy kite pagy venti tokiame krašte, kur
nėra juodos duonos, tada pajusite, ką
mums reiš kia duona. Net naktimis ją
sapnuo site ir burnoje tik seiles ry -
site. Tą aš pa tyriau Brazilijoje, žinau,
kaip yra sun ku gyventi be kasdieni -
nės juodos duonos.

Kai kurie mūsų turbūt dar prisi-

mena vaikystėje užuostą mamos ar
močiutės kepamos duonos kvapą bei
duonos tešlos paruošimo, minkymo,
kepaliukų formavimo ritualą. Spe -
cialūs duonkubiliai bei kiti duonai
kepti naudojami reikmenys (maišy-
tuvai, ližės ir kt.) buvo saugomi ir
prižiūrimi ypač kruopščiai. Pavyz -
džiui, duonkubilyje buvo raugiama
tik duonos tešla. Kitiems reikalams
šio kubilo nenaudodavo, kad nesu -
ges tų į jį įsigėrusi duonos rūgštis.
Duon kubilio šeimininkė niekada ne-
plaudavo, o tik sausai išgramdydavo. 

Ypač sunkus duonos minkymo
darbas. Duoną paprastai minkydavo
pati šeimininkė. Nepilnametėms
mer   gaitėms duonos minkymo nepa-
ti kė davo, mat jos galinčios pagadinti
rūgštį. Kiekvienos duonos kepaliu -
kas prieš pašaunant į krosnį būdavo
apglostomas kaip mylimas kūdikis.
Tešla duonkubilyje būdavo kruopš -
čiai išgramdoma, o ant dugno palie-
kamas pagramdukas kitam duonos
tešlos ruošimui. Gyvavo paprotys
duo nos kepimo dieną nieko niekam
ne skolinti, kad neišneštų iš namų
duo nos skalsos.

Duona pasaulyje

Šiandien pasaulyje kepama dau-
giau kaip 2,000 duonos rūšių. Vienas
žemės gyventojas kasdien suvalgo vi -
dutiniškai 150–200 gramų duonos.
Lie tuviai jos valgo dar daugiau.
Kiek viena šalis kepa savą duoną.
Štai vo kie čiai didžiuojasi kepdami
500 duo nos rūšių. Bene pati popu-
liariausia – iš ruginių miltų arba ru-
ginių ir kvie tinių miltų mišinio ke-
pama Groubrot. Mėgstama ir vertina-
ma be mielių kepama visagrūdė
ruginė duo na – Schwarzbrot. Na, o
vokiečių pusryčiai neįsivaizduojami
be duo nos bandelių Brotchen.

Puikūs duonos meistrai yra ita-
lai, kepantys įvairiausių rūšių duoną
su žolelėmis ir sūriu. Italų kultūroje
duona labai svarbi. Tai liudija posa -
kis, taikomas maloniam žmogui, ,,ge -
ras – kaip duona”. Prancūzijoje kepa-
ma duona gali būti labai skirtinga:
šalia traškios, į ,,prancūzišką bato -
ną” panašios duonos Ficelle, rasime
ir didelį kaimišką duonos kepalą su
stora pluta Pain de campagne, ir
svogūnais bei rūkytą šoninę įdarytą
stačiakampį duonos Fougasse kepalą,
ir gurmanišką, riešutų prikimštą

duo   ną Pain aux noix, ir daugelį kitų
rūšių. Visame pasaulyje žinoma žy -
diš ka duona, armėniška duona. O
mes puikiai žinome tikros lietuviš -
kos ruginės duonos nepakartojamą
skonį. Paklauskime tautiečio, keletą
metu nebuvusio Lietuvoje, ko jis la -
biausiai pasiilgo, dažniausiai išgir-
sime – juodos lietuviškos duonos ir
laši nių.

Būtinas mūsų dienos produktas

Duona – būtinas mūsų valgiaraš -
čio produktas. Joje yra 9 nepakeičia -
mos amino rūgštys. Apie 30–40 proc.
baltymų žmogus gauna su duona. Ta -
čiau duonos baltymuose trūksta ke -
lių nepakeičiamų amino rūgščių. To -
dėl teisingai liaudis sako: ,,vien duo -
na sotus nebūsi”. Duona – tai ir vita-
minų šaltinis. Valgydamas ją žmogus
per parą gauna apie pusę jam reika -
lingų B grupės vitaminų, 80 proc. vi -
ta mino E. Rupiai maltų miltų duona
yra pagrindinis vitaminų B1, PP, B2
šaltinis. Duonoje yra mineralų: gele -
žies, vario bei mangano, kurie ypač
svarbus nusilpusiai kraujodarai.

Kaip teigia mitybos specialistai, ang -
liavandeniai – vienas svarbiausių
žmogaus mitybos elementų. Šiuo po -
žiūriu duona – itin vertingas produk-
tas. Kaloringiausia yra ruginė duo-
na.

Duona reikalinga ir patiems ma -
žiausiems. Vaikai nuo mažens turėtų
būti pratinami valgyti duoną, tačiau
jiems siūlomos duonos rūšys privalo
būti keičiamos, atsižvelgiant į vaiko
amžių. Vaikams pradedama duoti
duo nos iš aukščiausios rūšies miltų,
o vėliau pereinama prie rupesnių
miltų duonos. Jau nuo dvejų metų
vaikui reikėtų duoti juodos duonos,
nes joje yra daug B grupės vitaminų
bei kitų naudingų medžiagų.

PATIEKALAI SU DUONOS RIEKE

Duonos salotos su sūriu 
ir obuoliais

Reikės: Vieno puoduko fermen-
tinio sūrio, 3 obuolių, 3 kietai virtų
kiaušinių, 2 puodukų juodos duonos,
kmynų, poros šaukštų majonezo,
šaukš to sviesto.

Sūrį, obuolius, kiaušinius su -
pjaus  tykite kubeliais. Duoną be plu-

te lės supjaustykite kvadratėliais ir
pa kepinkite svieste. Kmynus nupli-
ky kite karštu vandeniu ir nusausin-
kite. Paruoštus produktus sumaišy-
kite su majonezu. Papuoškite žalu-
mynais arba obuolių skiltelėmis.

Aštrios duonos salotos

Reikės: Pusės kepaliuko sužiedė -
jusios rupios duonos, baziliko lape lių,
1 svogūno, 1 pomidoro, 1 kiauši nio, 6
šaukštų obuolių acto, druskos, pipirų.

Duoną išmirkykite ir nusausin -
kite. Pomidorą, kiaušinį ir svogūną
supjaustykite plonais griežinėliais,
duoną – nedideliais gabalėliais. Vis-
ką sudėkite į salotinę, pabarstykite
drus ka, pipirais, trupučiu bazilikų
lapelių ir atsargiai išmaišykite. Taip
paruoštas salotas 2 valandas laikyki -
te šaldytuve. Išėmę apšlakstykite
actu, pabarstykite likusiais bazilikų
lapeliais.

Olandišku ,,Gouda” sūriu 
įdaryta duonelė

Reikės: 1 apskrito nedidelio kepa-
liuko duonos, 3 svogūnėlių, 1 rau donos
saldžios paprikos, šaukšto svies to,
puodelio ,,Gouda” sūrio (jis parda vi-
nėjamas vašku aplietomis galvo  mis),
2 kiaušinių, ,,Worchestershire’’ pada-
žo, ,,Tabasco” padažo, druskos, pipirų.

1. Viršutinį apskrito kepaliuko
ketvirtadalį nurėžkite, minkštimą
išskobkite (nepažeiskite plutos).
Apie du trečdalius minkštimo su-
trupin ki te dubenin.

2. Svogūnėlius nulupkite ir ru  -
piai supjaustykite. Papriką palaiky-
kite virš liepsnos ir paskui nulup-
kite. Išimkite sėkleles, pertvaras
smulkiai supjaustykite. Keptuvėje
pakaitinki te sviesto ir pakepinkite
svogūnėlius bei papriką.

3. Olandiškam sūriui nurėžkite
odelę, sutarkuokite ir sudėkite dube -
nin prie duonos minkštimo trupinių.
Gerai išmaišykite. Įmuškite kiauši -
nius, įpilkite keletą šaukštų pieno,
sukrėskite pakepintus svogūnėlius
bei papriką, įberkite pagal skonį
drus kos, pipirų, pagardinkite pada -
žais. Vėl labai gerai išmaišykite ir
sukrėskite išskobton duonelėn. Olan -
diškas sūris ,,Gouda” gali būti
minkš tas, vidutinis ir labai kietas –
priklausomai nuo brandumo. Šiam
patiekalui geriau rinktis patogesnį
tarkuoti vidutinį pusiau virtą (rau -
do nu luobu) arba virtą (geltonu
luobu). Dedant šio sūrio į valgius
svarbu nepadauginti druskos, nes jis
gana sūrus. 

4. Orkaitę įkaitinkite iki 425 F.
duonelę pašaukite vidurin orkaitės
ir kepkite 20 minučių. Patiekite karš-
tą. Pluta turi būti gražiai pageltusi ir
traš ki, o įdaras purus ir minkštas,
gra   žiai geltonas.

Duonos pudingas

Reikės: Pusės kepaliuko juodos
naminės duonos, 3 puodelių pieno, 3
kiaušinių, 1 puodelio cukraus, 1 šaukš-
telio vanilinio cukraus, 4–5 šaukštų
saldžiarūgštės uogienės.

Nukelta į 13 psl.

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

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

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
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Europos Sąjunga turės naujų galių 
persitvarkančiose Jungtinėse Tautose

Nacionalinei bibliotekai perduota 
dalis Lozoraičių archyvo

Briuselis (BNS) – NATO nežino,
kiek gali trukti operacija Libijoje.
Tai pripažino organizacijos generali-
nis sekretorius Anders Fogh Rasmu-
ssen.

,,Karinės operacijos Libijoje už-
baigimas priklauso ne tik nuo NATO,
– pabrėžė jis. – Sunku numatyti iš-
puolių prieš taikius Libijos gyvento-
jus nutraukimą, kol Muammar Gad-
dafi tebėra valdžioje.” 

Jis neatsakė į klausimą, ar
NATO nutrauks karinę operaciją Li-
bijoje tuo atveju, jeigu M. Gaddafi

liks valdžioje. Pasak A. F. Rasmus-
sen, per Kontaktinės grupės Libijai
susitikimą Berlyne buvo numatyti
trys kariniai tikslai, kurie turi būti
pasiekti per operaciją.

,,Pirmiausia turi būti nutraukti
išpuoliai prieš civilius. Antra, visos
pajėgos turi grįžti į kareivines. Tre-
čia, visa Libijos teritorija turi būti
prieinama humanitarinei pagalbai”,
– pabrėžė NATO generalinis sekreto-
rius. Jis taip pat pažymėjo, jog ,,neį-
manoma išspręsti Libijos konflikto
vien tik karinėmis priemonėmis.”

NATO nežino, kiek gali trukti operacija Libijoje

Briuselis (ELTA) – Dėl padidė-
jusių imigrantų srautų Europos Są-
junga (ES), remdamasi naujais Eu-
ropos Komisijos pasiūlymais, Šenge-
no šalių zonoje įves griežtesnę pasie-
nio kontrolę. Tačiau šis sugriežtini-
mas yra laikinas.

Sprendimas sugriežtinti pasie-
nio kontrolę buvo priimtas po to, kai
šiais metais į Italiją atvyko apie
25,000 nelegalių imigrantų iš Šiaurės
Afrikos, dauguma – iš Tuniso.  Pasie-

nio kontrolė buvo sugriežtinta dėl to,
jog baiminamasi dėl viešosios tvar-
kos.

Dauguma ES šalių priklauso
Šengeno zonai. Gegužės 12 d. ES šalių
ministrai aptars šiuos pakeitimus, o
galutinis sprendimas turėtų būti pri-
imtas kitą mėnesį. Europiečiai yra
įpratę laisvai keliauti 25-iose Šen-e-
no zonos šalyse. Tai yra svarbus ES
laimėjimas, turintis įtakos daugu-
mos  ES šalių rinkoms.

Vilnius (ELTA) – Rūpindamasi
išsaugoti Baltarusijoje gyvenančių
lietuvių tapatumą bei ryšį su Lietuva
Vyriausybė pritarė Lietuvių Bend-
ruomenių (LB) rėmimo, formaliojo ir
neformaliojo švietimo lietuvių kalba
organizavimo Baltarusijoje 2011–2012
m. priemonėms.

Lietuvos ambasados Baltarusi-
joje duomenimis, šioje šalyje gyvena
apie 30,000 lietuvių. Numatyta teikti
paramą lietuviškoms mokykloms, li-
tuanistinėms sekmadieninėms mo-
kyklėlėms, bibliotekoms, gerinti ma-
terialines sąlygas į lietuvių švietimo,
kultūros įstaigas, bendruomenes Bal-
tarusijoje vykstantiems dirbti spe-
cialistams. Taip pat bus siekiama
įamžinti Lietuvai reikšmingą kultū-

rinį paveldą Baltarusijoje.
Bus siekiama palengvinti daug-

kartinių nacionalinių vizų išdavimą
užsienyje gyvenantiems lietuviams,
atvykstantiems į Lietuvą mokytis ar
studijuoti. Taip pat bus svarstomos
galimybės įsteigti kultūros atašė Bal-
tarusijoje pareigybę, pavedant rūpin-
tis ir ten veikiančių LB ir lituanistinį
švietimą Baltarusijoje organizuojan-
čių institucijų veiklos plėtojimu. To-
kia pareigybė buvo panaikinta 2009
m. Numatoma išspręsti Lietuvos lė-
šomis pastatytų mokyklų ir kitų pas-
tatų, taip pat lietuvių bendruomenei
Baltarusijoje priklausančio turto (že-
mės) registravimo ir to turto valdy-
mo klausimus.

Vilnius (BNS) – Europos Sąjun-
gos (ES) Vadovų tarybos pirminin-
kas Herman van Rompuy dabar turės
galimybę pasisakyti Jungtinėse Tau-
tose (JT) , kaip lig šiol tai galėjo dary-
ti JAV prezidentas Barack Obama,
Venesuelos vadovas Hugo Chavez ar
Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev.

Siekdama laimėti balsavimą, ES
turėjo sutikti su tam tikromis per-
mainomis pasaulinėje organizacijo-
je, kurių dėka JT iš valstybių narių
vadovų asamblėjos peraugs į pasau-
linę organizaciją, kurioje ateityje bus
atstovaujama ir atskirų regionų blo-
kams, tokiems kaip Afrikos Sąjunga,
Arabų Lyga ar Pietų Amerikos Są-
junga. JT Generalinės asamblėjos
balsavimas Europos Sąjungai sutei-

kė beveik visas teises, kuriomis iki
šiol galėjo naudotis visavertės narės. 

Asamblėjoje numatytos papildo-
mos vietos ES užsienio politikos va-
dovei Catherine Ashton ir jos parei-
gūnams. Pastaruosius šešis mėne-
sius C. Ashton ir jos lobistų komanda
daug dirbo, kad ši rezoliucija būtų
priimta. Paskutines dvi paras C. Ash-
ton nemažai nuveikė New York mies-
te, kad nepasikartotų praėjusių metų
rugsėjo mėnesio įvykiai, kai regio-
niniai blokai netikėtai nepritarė pa-
našiai rezoliucijai. Po balsavimo ji
pareiškė esanti patenkinta pergale,
kuri ,,ateityje suteiks galimybę ES at-
stovams pristatyti ir remti ES nuos-
tatas Jungtinėse Tautose”.

Laukiama sprendimo dėl Valdovų rūmų statybų

Po O. bin Laden žūties šoktelėjo 
B. Obama populiarumas

Bus stiprinami ryšiai su Baltarusijoje 
gyvenančiais lietuviais

Vilnius (ELTA) – Valdovų rūmų
statybos teisinės dilemos dar neiš-
spręstos, o kalbėdamas apie jas prem-
jeras Andrius Kubilius vartoja to-
kius žodžius kaip ,,teisinė kolizija”,
,,Gordijaus mazgas”.

Premjeras viliasi, kad Generali-
nė prokuratūra pateiks atsakymus į
klausimus, kylančius dėl visų Valdo-
vų rūmų statybos reikalų. Po to, kai
Viešųjų pirkimų tarnyba sutartyje
su rangovu – Panevėžio statybos tres-
tu – rado pažeidimų ir pareikalavo
nutraukti sutartį, darbai Valdovų rū-
muose sustabdyti. Praėjusiais metais
patikrinimą Valdovų rūmuose atli-
kusi Valstybės kontrolė atstatymo

vykdymą pavadino nerezultatyviu ir
pažėrė kritikos dėl lėšų naudojimo.
Valdovų rūmų atstatymas per de-
šimtmetį pabrango nuo 114 mln. iki
367 mln. litų.

Tuo tarpu kultūros ministras
Arūnas Gelūnas žada aiškintis dėl ži-
niasklaidoje pasirodžiusios informa-
cijos, jog prieštaringai vertinami ne-
baigti statyti Valdovų rūmai jau pra-
šosi remonto. Naujienų svetainė
delfi.lt rašo, kad Valdovų rūmams
jau reikalingas remontas – išorines
rūmų sienas nuklojo drėgnos dėmės,
trupa apdailos detalės, o sienose at-
siveria plyšiai.

Washington, DC (BNS) – Po ,,al
Qaeda” vadovo Osama bin Laden su-
naikinimo operacijos šoktelėjo JAV
prezidento Barack Obama populiaru-
mas. Po amerikiečių specialiųjų pa-
jėgų operacijos amerikiečiai vėl la-
biau pasitiki savo prezidentu, rodo
apklausos. Tačiau kartu žmonės
būgštauja dėl galimo keršto.

Tuo tarpu buvęs Vakarų Vokie-
tijos kancleris Helmut Schmidt tei-
gia, kad JAV operacija gali turėti ne-
apskaičiuojamų pasekmių arabų pa-
saulyje, kur ir taip vyksta neramu-
mai. ,,Tai gana aiškus tarptautinės
teisės pažeidimas”, – sakė jis.

Žymaus Australijos žmogaus tei-
sių advokato Geoffrey Robertson
nuomonė panaši: ,,Tai – ne teisingu-
mas. Tai – šio termino iškraipymas.
Teisingumas reiškia, kad žmogaus
kaltė, pasitelkus įkalčius, įrodoma
teisme ir jam skiriama bausmė.”

G. Robertson mano, kad O. bin
Laden reikėjo teisti kaip Antrojo pa-
saulinio karo nacius Niurnberge ar-
ba buvusį Jugoslavijos prezidentą

Hagoje 2001 m.
Nepaisant tokio nuomonės, ame-

rikiečių Centrinės žvalgybos valdy-
bos (CŽV) vadovas Leon Panetta pa-
reiškė, kad O. bin Laden įpėdinis te-
roristų tinklo ,,al Qaeda” vado parei-
gose taps nauju JAV priešu Nr. 1. Kal-
bėdamas apie ligšiolinį O. bin Laden
pavaduotoją Aiman el Zawahiri, ku-
ris laikomas galimu nauju ,,al Qae-
da” vadu, pareigūnas pabrėžė: ,,Jis
labai sparčiai mūsų valstybės priešų
sąraše kyla į viršų.” 

CŽV vadas teigia, kad Pakistanas
nebuvo informuotas apie operaciją
prieš O. bin Laden, siekiant apsisau-
goti nuo informacijos nutekėjimo, ta-
čiau Pakistanas su tuo nesutinka.
Pakistano užsienio reikalų ministras
Salman Bashir sakė, kad toks požiū-
ris ,,kelia nerimą” ir kad jo šalis atli-
ko ,,pagrindinį vaidmenį” kovoje su
terorizmu.

JAV pareigūnai sakė svarstan-
tys, kada paviešinti žuvusiojo O. bin
Laden nuotraukas. 

Vilnius (BNS) – Nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka Vil-
niuje neseniai naujais dokumentais
papildė Lozoraičių šeimos archyvą.
Užsienio reikalų ministerijos pastan-
gomis iš Italijos pargabenta didžiulė
siunta dokumentų, knygų ir asmeni-
nių daiktų, perduotų Lietuvai po dip-
lomato Stasio Lozoraičio ir jo žmo-
nos Danielos  mirties. 

Nacionalinės bibliotekos Litua-
nikos skyrių papildė apie 6,000 kny-
gų, saugotų diplomato namų biblio-
tekoje. Pagrindinė Lozoraičių archy-
vo dalis, dovanota dar ambasado-
riaus Kazio Lozoraičio, bibliotekai
perduoda 2007 metais. 

Šioje kolekcijos dalyje – taip pat
visos Lozoraičių šeimos įvairiapusį
domėjimąsi atspindintys leidiniai –

nuo politikos, istorijos, teisės mokslų
darbų iki pasaulinės literatūros kla-
sikų italų, prancūzų, vokiečių, anglų
kalbomis spausdintų veikalų, meno
albumų, lietuvių išeivijos autorių
kūrinių. Gausu autografuotų leidi-
nių – dėmesio ženklų ambasadoriui
S. Lozoraičiui, jo darbo Lietuvos at-
stovybėje Washington, DC laikotar-
piu bei lankantis Lietuvoje preziden-
tinės kampanijos metu. Daugelį kny-
gų žymi Vincentos Lozoraitienės au-
tografai, nurodantys knygos priklau-
somybę šeimos bibliotekai, Lietuvos
pasiuntinybės Italijoje, Lietuvos at-
stovybės prie Apaštališkojo sosto,
Lietuvos konsulato San Paulo spau-
dai, liudijantys šiuos spaudinius bu-
vus Nepriklausomos Lietuvos diplo-
matijos įstaigų dalimi.

Europos Sąjunga sugriežtino pasienio kontrolę 

Vilnius (ELTA) – Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Toleran-
cijos centre apdovanoti Pasaulio tautų teisuolio vardą pelnę asmenys. Ap-
dovanojimus 14 žydų gelbėtojų (9 po mirties) įteikė Izraelio užsienio rei-
kalų viceministras Dani Ayalon ir Izraelio ambasados laikinasis reikalų
patikėtinis Naftali Tamir.                                                      ELTA nuotr. 
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L I E T U V A PA S A U L I S

Vilnius (ELTA) – Paskelbti konkurso ,,Populiariausia prekė 2010” laimė-
tojai – įmonės, kurių gaminamos, tiekiamos prekės yra populiariausios. Lai-
mėtojoms įteikti ,,Populiariausios prekės 2010” medaliai. Per konkursą nu-
statyta 70 populiariausių gaminių pieno, mėsos, duonos, gėrimų ir kitose
kategorijose. Pagrindinis rodiklis, pagal kurį buvo renkami konkurso nuga-
lėtojai – parduotų prekių kiekis vienetais. Šalies gyventojai dažniausiai ren-
kasi lietuvišką prekę – net 66 proc. perkamiausių produktų yra pagaminti
Lietuvoje.  Tarp konkurso nugalėtojų yra duona ,,Agota”, Rokiškio ,,Nami-
nis” pienas, balzamas ,,Žalios devynerios”, tradicinė silkių filė ,,Viči”, ,,Ute-
nos alus” ir kiti Lietuvos gyventojų mėgstami bei vertinami produktai. Tokios
prekės kaip natūrali rauginta gira ,,Smetoniška”, majonezas ,,Vilnius”, ak-
cinės bendrovės ,,Žemaitijos pienas” varškės sūrelis ,,Magija” ir maišytas te-
pinys ,,Saulutė”, kvietiniai miltai ,,Malsena”, įvairių sulčių gėrimas su vita-
minais ,,Elmenhorster” ir kiti jau antrus metus yra pripažintos populiariau-
siomis. Konkursas vyksta antrus metus iš eilės. 

Konkurencingumo didinimui,
naujų rinkų paieškai ir eksporto ska-
tinimui Lietuvos įmonėms balandžio
mėnesį dar paskirstyta daugiau kaip
4 mln. litų Europos Sąjungos (ES) lė-
šų pagal priemonę „Naujos galimy-
bės”. Parama suteikta 49 įmonėms,
didžiausia parama skirta bendrovei
„Vilkyškių pieninė”, kuri aktyviai
plečia gamybą ir investuoja į naujas
technologijas. Įmonė siekia įsitvir-
tinti tarptautinėse rinkose didinda-
ma eksportuojamų gaminių pasiūlą
ir prekių žinomumą Skandinavijos
šalyse, Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose, Azijos šalyse ir kt. 147,000 Lt
paramą gavo programavimo paslau-
gas teikianti įmonė „Indigo Partner”,
siekianti tapti žinomiausia Rytų Eu-
ropos regiono programavimo bend-
rove. 104,000 Lt paramą gavo bend-
rovė „Švenčionių vaistažolės”, kuri
aktyviai ieško partnerių užsienyje.
Bendrovė planuoja dalyvauti didžiau-
siose Europos ir Azijos parodose ir siū-
lyti savo gaminius šiose rinkose.

***
,,Vičiūnų” įmonių grupės bend-

rovė ,,Plungės kooperatinė prekyba”
nuo šiol galės tiekti gaminius islamo
šalims. Nustačius, kad bendrovės veik-
la atitinka islamo teisės reikalavimus,
jai suteiktas duris į šių šalių rinką at-
versiantis ,,Halal” pažymėjimas. ,,Ha-
lal” galioja visose musulmoniškose ir
arabų šalyse bei Europos, kitų šalių
musulmonų bendruomenėse. ,,Halal”,
kaip ir košerinis maistas (skirtas žy-
dams), turi būti gaminamas pagal tam
tikras taisykles, tiksliau – Šariato tra-
diciją. Žaliavos, naudojamos produk-
tams gaminti, taip pat turi atitikti Ša-
riato islamo teisės reikalavimus.
,,Plungės kooperatinė prekyba” ,,Ha-
lal” ženklins tik tam tikrus pagal pir-
kėjo pageidavimą pagamintus islamo
teisės reikalavimus atitinkančius ga-
minius.

***
Lietuvos darbo birža pasidžiau-

gė, kad Lietuvoje liko vos 271,200 be-
darbių, t. y. nedarbas siekia vos 12,54

proc. Tačiau paaiškėjo, jog džiaugtis
nėra ko: tūkstančiai tautiečių išvyko
į Vokietiją, kuri nuo gegužės 1 d. at-
vėrė darbo rinką Rytų Europai. Pa-
sak verslo atstovų, dar gerokai prieš
gegužės 1 d., kai Vokietija ir Austrija
atvėrė savo darbo rinką 15 Rytų Eu-
ropos šalių, Lietuvos vežėjai paskel-
bė: autobusai į Vokietiją išvyksta pil-
ni, grįžta tušti. Lėktuvų bilietų į šios
šalies didmiesčius taip pat nebuvo
galima gauti net dviem savaitėms į
priekį. Tuo tarpu vokiečių spauda
mirga nuogąstavimais dėl didėjančio
naujų emigrantų skaičiaus, kuris,
kaip manoma, artimiausiu metu gali
siekti nuo 400,000 iki 800,000.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas
(TVOU) tikisi, kad turistų šią vasarą
pagausės trečdaliu. TVOU skaičiavi-
mais, nuo gegužės iki spalio į sostinę
turėtų atvykti bent 100,000 užsienie-
čių daugiau nei pernai tuo pat metu,
kai bent vienai nakčiai Vilniuje per
tuos mėnesius apsistojo apie 300,000
turistų. Savo viltis TVOU sieja su
dviejų pigių skrydžių bendrovių atė-
jimu į sostinės aviacijos rinką ir pa-
pildomais senbuvių skrydžiais. Ba-
landžio viduryje iš Lietuvos sostinės
pradėjo skraidyti vengrų ,,Wizz Air”,
šią savaitę – ir airių ,,Ryanair”. Vil-
niaus turizmo informacijos centro
duomenimis, pernai Vilniuje labiau-
siai augo baltarusių ir rusų turistų
skaičius, tačiau nutraukus skrydžius
į Paryžių pradėjo mažėti prancūzų
turistų skaičius, kuris pastaraisiais
metais šiek tiek augo. 

Paskelbus, kad Osama Bin Laden
nukautas, Jungtinėse Valstijose atpi-
go nafta. ,,Brent” naftos kaina smuko
žemiau 125 JAV dol. už barelį ribos,
nes JAV valiuta laipsniškai atsigau-
na, pakildama nuo mažiausio lygio
per trejus metus. Investuotojai svars-
to, kaip teroristų tinklo „al Qaeda”
vadovo mirtis atsilieps rinkai. Nau-
jienos apie O. Bin Laden mirtį su-
stiprino tikimybę, kad islamo radi-
kalų puolimai gali susilpnėti, tai su-
mažintų įtampą su Artimaisiais Ry-
tais ir nafta atpigtų. Tačiau, žinovų
nuomone, atsakomųjų smūgių tiki-
mybė artimiausiu metu palaikys naf-
tos kainas. Naftos rinkos toliau stebi
JAV ekonomiką. 

***
Dar vienos bankų krizės Jungti-

nėse Valstijose artimiausiu metu ne-
bus, tačiau nerimą kelia skolų krizė
Europoje, teigia Jungtinių Valstijų
milijardierius ir investuotojas War-
ren Buffet. Investicinės bendrovės
,,Berkshire Hathaway” vadovas  pa-
reiškė, kad Europa gali rasti spren-
dimą savo problemoms spręsti sukur-
dama vieningą biudžetinę-mokestinę
politiką. Kiek anksčiau JAV prezi-
dentas Barack Obama pareiškė, kad
pernelyg didelis valstybės išlaidų
mažinimas gali sukelti naują krizę.
B. Obama taip pat pareiškė ketinan-
tis įveikti augantį biudžeto deficitą ir
valstybės skolą dar prieš pasibai-
giant jo prezidento įgaliojimams.
JAV biudžeto deficitas šių metų kovą
siekė 188 mlrd. JAV dol. Palyginti su
tuo pačiu praėjusių metų laikotar-
piu, šis rodiklis padidėjo beveik tris
kartus. Rekordinis JAV biudžeto de-
ficitas stebimas trisdešimtą mėnesį
iš eilės. 

***
,,Google” užėmė pirmą vietą įta-

kingiausių Jungtinių Valstijų bend-
rovių sąraše, rodo ,,Harris Interac-
tive” atlikta apklausa. Apklausoje da-
lyvavę 30,000 žmonių vertino bend-
roves pagal 20 požymių. 16 bendrovių
buvo įvertintos ,,puikiai”: viršutines
lentelės vietas užėmė aukštųjų tech-
nologijų įmonės. Be ,,Google”, lente-
lės viršuje atsidūrė ,,Apple” (5 vieta).
,,Intel” (6), ,,Amazon” (8), ,,Sony” (14)
ir ,,Microsoft”. Blogiausius rezulta-
tus parodė bankai, draudimo ir naf-
tos bendrovės. Paskutinėse eilutėse
atsidūrė ,,Bank of  America”, ,,Citi-
group”, ,,Chrysler”, ,,Goldman Sachs”,
BP ir AIG. ,,Google Inc.” yra populia-
riausios pasaulyje paieškos sistemos
,,Google” savininkė. 2010 m. bendro-
vė buvo pripažinta patraukliausia
JAV darbdave pagal dviejų neprik-
lausomų apklausų rezultatus.

***
Europos Komisija patikrins

stambiausių pasaulio bankų veiklą
kredito rizikos apsikeitimo sandorių
rinkoje (CDS). Pirmiausia bus tikri-
nami šie bankai: „Barclays”, „Gold-
man Sachs”, „Deutsche Bank” ir „Ci-
tigroup”. Antimonopolinės ES tarny-
bos įtaria, kad šie bankai vykdė CDS
operacijas per tarpuskaitos bendrovę
„ICE Clear Europe” „ypatingomis są-
lygomis”, įskaitant ir lengvatinius
mokesčius. Monopoliniu suokalbiu
įtariami ir kiti penki bankai – „Bank
of  America”, „Credit Suisse”, „JP
Morgan Chase”, „Morgan Stanley” ir
UBS. Dėl susitarimo tarp bankų ir
„ICE Clear Europe”  kitoms tarpu-
skaitos bendrovėms tekdavo dirbti
nenaudingomis sąlygomis. Be anks-
čiau išvardintų 9 bankų, bus tikrina-
mi ir „BNP Paribas”, „Commerz-
bank”, HSBC, „Royal Bank of  Scot-
land”, „Wells Fargo”, „Credit Agri-
cole” ir „Societe Generale”. 

***
Japonijos bendrovė ,,Sony” pa-

tvirtino, kad piktadariams, surengu-
siems išpuolį prieš ,,PlayStation” sis-
temą, pavyko pagrobti šios sistemos
vartotojų banko kortelių numerius.
Manoma, kad į piktadarių rankas pa-
teko pasenusi 2007 m. duomenų bazė,
kurioje laikoma informacija apie
12,700 kreditinių ar debetinių korte-
lių numerių. Jie priklauso arba prik-
lausė Vokietijos, Austrijos, Nyder-
landų ir Ispanijos piliečiams. Kaip
tvirtinama pranešime spaudai, įrody-
mų, kad pagrindinė banko kortelių ba-
zė pateko į piktadarių rankas, nėra.
,,PlayStation Network” sistemoje yra
užsiregistravę apie 77 mln. žmonių.

***
Mokslininkai tikina galį sustip-

rinti kavos gėrimo malonumą. Jie
siūlo metalines pupeles, kurios nelei-
džia gėrimui atvėsti mažiausiai 5 va-
landas. Pupelės, pavadintos „Coffee
Joulies”, atvėsina gėrimą iki gerti
tinkamos temperatūros tris kartus
greičiau nei įprastai, o tuomet palai-
ko jo temperatūrą. Pupelių paslaptis
– „Coffee Joulies” nerūdijančio plie-
no apvalkale esanti „speciali nenuo-
dinga medžiaga”. Naudoti „Coffee
Joulies” labai paprasta – tereikia ke-
lias jų įdėti į gėrimą. Be to, jų priva-
lumais gali naudotis ne tik kavos mė-
gėjai, nes jos skirtos visiems karš-
tiems gėrimams. Tačiau pupelės, ku-
rios netrukus pasirodys prekyboje
JAV, geriausiai veikia tuomet, kai
puodelis uždengiamas dangteliu. Jas
įdėjus į paprastą puodelį, gėrimas šil-
tas išliks vos keliomis minutėmis il-
giau nei įprastai. „Coffee Joulies” pu-
pelių pakuotė kainuos apie 50 JAV dol.

Belfast  (Jungtinė Karalystė)
tarptautiniame oro uoste rūkantieji
turi susimokėti 1 svarą sterlingų
(3,9 Lt) už galimybę parūkyti spe-
cialiai tam įrengtoje vietoje.  Dūmo
mėgėjai oro uoste turi į specialų
aparatą įmesti monetą, kad atsi-
darytų durys į rūkymo patalpą. Oro
uosto atstovai teigia, kad mokestis
renkamas rūkymo zonos įrengimo
išlaidoms atlyginti. Tačiau keleiviai
mano, jog oro uostas tiesiog išnau-
doja rūkalius. Šis oro uostas yra
pirmasis Jungtinėje Karalystėje,
imantis mokestį už parūkymą.
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Atominė grėsmė 
Baltijos kraštams

Antrame simpoziume, kurio
tema ,,Regionų geopolitika: nauji
netikėtumai, senos grėsmės”, dalyva-
vo ,,The Economist” žurnalistas Ed-
ward Lucas, Sven Sakkov iš Estijos
Gynybos ministerijos, buvęs JAV
ambasadorius Lietuvoje Keith Smith,
Damon Wilson iš Atlanto tarybos bei
Lietuvos Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto pirmininkas Emanuelis Zin-
geris. Visi jie kalbėjo energetikos
strategijos klausimais, ypatingą dė-
mesį skirdami Baltarusijos planuoja-
mai atominės elektrinės statybai
netoli Vilniaus. Taip pat buvo aptar-
tas Rusijos naftos ir dujų monopolis
Baltijos šalyse. 

Lietuvos Seimo narys sakė, kad
Lietuva nesutinka su viskuo, ką ES
sako Rusijai apie energetikos proble-
mas Lietuvoje. Tuo tarpu ambasado-

rius Smith teigė, kad ES turi susiimti
ir sutvarkyti Rusijos naftos monopolį
Baltijos šalyse. Naudodamasi padėti-
mi, manipuliuodama nafta, Rusija
daro įtaką Baltijos šalims ir kelia jų
nepasitikėjimą. Juk Rusija vis dar
nori turėti priėjimą prie Baltijos
jūros. Buvęs JAV ambasadorius Lie-
tuvoje teigė, jog, siekiant Baltijos
šalių energetinės nepriklausomybės,
daugiausia sunkumų sukelia patys
Lietuvos politikai bei verslininkai.
Per jo trejus tarnybos metus Lietu-
voje (1997–2000) jis matęs ne vieną
politiką ,,draugaujant” su ,,Gazp-
rom” ir kitų Rusijos energetikos ben-
drovių atstovais. ,,Jei manote, kad
korupcija baigiasi kirtus Lietuvos
sieną, taip nėra.” 

ŠALSS narys Linas Vaitkus sakė,
jog ši diskusija praplėtė jo požiūrį į
Lietuvą ir kitas Baltijos šalis. Jos
metu jis sužinojo, ko nežinojo, išgir-
do, ko nesitikėjo išgirsti. Jautėsi

paskatintas dar stipriau veikti Lie-
tuvos naudai.

Pietūs, garbės svečiai 
ir apdovanojimai

Pietų metu pranešimą skaitė
Valstybės departamento ypatingasis
patarėjas žmogaus teisių klausimais
ambasadorius Michael Kozak. Buvęs
Amerikos ambasadorius Baltaru-
sijoje, jis vaizdžiai apibūdino savo
patirtį Minske. Kozak manymu, sėk-
mingiausias būdas siekti demokra-
tinės plėtros yra tvirtas laikymasis
savų principų. Pietų metu svečias iš
Lietuvos Seimo narys Zingeris, kal-
bėdamas apie Lietuvos ir Baltaru-
sijos santykius, vėl dėmesį atkreipė į
pavojus, susijusius su rusų kapitalo
finansuojama prie pat Vilniaus nu-
matoma statyti atomine jėgaine. Pie-
tų metu Lietuvos Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas įteikė
padėkos medalį ,,The Economist”
žurnalo redaktoriui Edward Lucas,
ištikimam Baltijos kraštų draugui, ir
JBANC 50 metų sukakties proga Vil-
niaus medalį JBANC valdybos pirmi-
ninkui Kupriui. 

Geros ir blogos 
naujienos

Konferencijos popietinėje sesijo-
je buvo pristatyta JBANC organizaci-
jos istorija, jos dabartinė veikla. Čia
pranešimus skaitė Paul Goble, Mel
Huang, Mari-Ann Kelam, Janis Ku-
kainis, Edward Lucas ir Teri Schultz.
Goble buvo maloniai nustebintas,
matydamas jaunų lietuvių studentų
būrį. Jis sakė, jog prieš dešimt metų
pagrindinė JBANC misija buvo Bal-
tijos šalių įstojimas į NATO, kuri tuo
metu atrodė nepasiekiamas ir sun-
kiai įgyvendinamas siekis. Baltijos
šalims įstojus į NATO, kai kas teigė,
kad JBANC jau atliko savo misiją ir
kaip organizacija nėra reikalinga.
Tačiau Goble pabrėžė, kad Baltijos
kraštai gyvena pavojingoje kaimy-
nystėje, todėl budrumas turėtų būti
kiekvienos dienos rūpestis.

Mari-Ann Kelam, buvusi Estijos
Parlamento narė, šiuo metu aktyviai
dalyvaujanti pelno nesiekiančiose
organizacijose, teigė: ,,Aš turiu gerų
ir blogų naujienų. Gera naujiena yra
ta, kad mes [Baltijos šalys] esame
laisvos ir nepriklausomos nuo rusų,
o bloga naujiena yra ta, kad mūsų
darbas dar neužbaigtas ir niekada

nebus užbaigtas.” JBANC buvo įkur-
tas prieš 50 metų su tikslu padėti
Baltijos valstybėms atgauti laisvę.
,,Mes pasiekėme ir iškovojome savo
nepriklausomybes, bet niekas nėra
užtikrinta”, – tęsė Kelam. Jai pritarė
Janis Kukainis, Amerikos latvių
sąjungos atstovas: ,,Mūsų dabartinis
uždavinys yra užtikrinti mūsų šalių
saugumą ir sustiprinti jų finansines
ir socialines struktūras.” 

Išmoktos pamokos — ateities
iššūkiai

Paskutiniame šeštadienio dienos
simpoziume grupė dalyvių pasakojo
apie ,,išmoktas pamokas – demokra-
tijos plėtojimą ir dabartinę veiklą”.
Pirmasis apie demokratijos plėtrą
kalbėjo Fredo Arias-King, įtakingos
organizacijos ir to paties pavadinimo
leidinio „Demokratizatsiya” steigė-
jas. Jis pabrėžė, kad kraštai ir sąjū-
džiai, siekiantys teisybės ir laisvės,
turi apjungti pajėgas, nes tik taip ga-
lime sulaukti visuomenės pritarimo
ir sėkmės.

Kova dėl paminklo

Jim Morrison, Amerikos legiono
narys, papasakojo apie kovą prieš
Stalin paminklo pastatymą National
D-Day Memorial, Bedford, Virginia.
Morrison ir jo bendraminčių dėka
Stalin paminklas buvo pašalintas iš
parko, kuriame jau stovi Franklin D.
Roosevelt ir Winston Churchill pa-
minklo. Į šias pastangas atsiliepė ir
Kongreso atstovas Tom Perriello,
ženkliai pasipriešinęs Stalin pamink-
lo pastatymui. Tačiau tuo kova nepa-
sibaigė, nes National D-Day Memo-
rial fondas ir vėl svarsto galimybę su-
grąžinti Stalin paminklą. Morrison
ragino visus konferencijos dalyvius
toliau pasisakyti prieš šio paminklo
sugrąžinimą. 

Konferencijos dalyviai nemažai
dėmesio skyrė Tarptautinės čerkesų
tarybos (International Circassian
Council) atstovų Ed Youghar ir Dana
Wojokh pranešimams, kur buvo
išsamiai papasakota apie čerkesų
tautos genocidą Rusijos caro laikais,
kai net 90 proc. Čerkesijos gyventojų
buvo nužudyti arba ištremti. Tai bu-
vo didžiausias genocidas XIX amžiu-
je, deja, beveik visiškai užmirštas is-
torijoje. Šiuo metu išeivijoje gyve-
nantys čerkesai kovoja prieš 2014 me-
tų Olimpinių         Nukelta į 14 psl.

JBANC konferencijos pokalbis pietų pertraukos metu. Iš k: Lietuvos ambasadorius
Žygimantas Pavilionis, ,,The Economist” redaktorius Edward Lucas ir Lietuvos seimo
užsienio  reikalų komiteto pirm.  Emanuelis Zingeris.                        sauliaus kuprio nuotr.

JBANC
konferencija
studentų akimis

JBANC konferencijoje Demokratijos plėtros simpoziumas. Iš k: Tarptautinės čerkesų tarybos  atstovai Dana Wojokh ir Ed Youghar, „Demokratizatsiya“ žurnalo leidėjas  Fredo
Arias-King, JAV Valstybės departamento, Foreign Service Institute direktorius Paul Goble, Amerikos legiono narys, kovojantis prieš Stalino paminklo pastatymą, James W.
Morrison, dokumentinių filmų kūrėjas Marcus Kolga ir  ŠALSS pirmininkas Paulius Vertelka.                                                                                                                ingos Lukavičiūtės nuotr.

Tęsinys�iš�gegužės�3�d.
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Taip pat vadovavau Vlado Min-
gėlos rašomai knygai apie gausius
lietuviškų knygų leidėjo kun. A. Mi-
luko spaudos darbus, įskaitant ir lė-
šų telkimą Mingėlos rašomai knygai
išleisti. Susidarė nemažai posėdžių
sprendimams pasiekti. Tokiomis dis-
kusijų gausių posėdžių savaitėmis
nelikdavo laiko atsikvošėti. Moksli-
niai darbai UD būdavo nubloškiami į
antrą lygmenį. Dar blogiau buvo su
darbais šeimoje. Žmonai likdavo per
daug užsiėmimų su trimis atžalomis,
ypač, kai Reginos seni tėvai atsikėlė į
Detroitą iš Čikagos pas mus gyventi. 

Dėl rimtų sveikatos sutrikimų
1987 m. pasitraukiau iš UD akademi-
nio darbo. Kaip jau minėjau, ta proga
man buvo suteiktas professor emeri-
tus vardas – likau profesoriumi vi-
sam gyvenimui. Šiuo metu suskai-
čiuoju bent 15 išleistų psichologijos
srities knygų/monografijų anglų
kalba ir 5 lietuvių kalba. Visos kny-
gos anglų kalba sulaukė antro ir tre-
čio leidimo. Leidžiant naujas laidas
knyga nebuvo aklai perspausdina-
ma, tai buvo naujai pertvarkytas,
naujais šaltiniais papildytas mokslo
darbas. Parašiau gal daugiau kaip 50
platesnių mokslinių straipsnių bei
200-300 rašinių žurnaluose: ,,Aidai”,
,,Ateitis”, ,,Lietuvos aidas”, ,,Dieno-
vidis”, ,,Mokslas ir gyvenimas”, ,,Pa-
saulio lietuvis”, ,,Pax Romana”,
,,LKMA suvažiavimo darbai”, ,,Cat-
holic Psychological Record”, ,,Scien-
ce Education”, ,,Academic Psycho-
logy Bulletin”, ,,Detroit News” ir ki-
tur. Kai kurie jų parašyti su ben-
draautoriais. Gal dėl knygų popu-
liarumo buvau kviečiamas prisi-
jungti prie įvairių mokslo organi-
zacijų, tarp jų ir į New York Academy
of  Science, American Association for
the Advancement of  Science bei
kitas mokslo institucijas. Į pastarąją
įstojau 1962 metais.

Kartą dr. Romualdas Kriaučiū-
nas sutikęs mane Dainavoje taip
užkalbino: ,,Matau, kad esi Lietuvos
psichologų sąjungos (LPS) garbės
narys. Kaip čia yra? Žiūrėjau į narių
sąrašus, bet tavo pavardės ten rėra.”
Taip, aš nebuvau LPS nariu, nors
sąjungos veikloje dalyvavau, moks-
linius pranešimus skaičiau. Kaž-
kuris universiteto ar sąjungos parei-
gūnas tai sąjungai mane pasiūlė, gal
grupė mano kolegų, o gal kas iš
buvusių doktorantų? Daug kartų
skaičiau paskaitas, skaičiau moksli-
nius pranešimus Kaune, Vilniuje,
Klaipėdoje. Daug metų vadovavau
jungtinei VDU ir Klaipėdos univer-
siteto Psichologijos doktorato pro-
gramai. 

Ordinai ir apdovanojimai 

Be mano pastangų man buvo
suteikti keli išskirtinumo simboliai.
Sudėtingai vyko LDK Gedimino ordi-
no įteikimas. Iš JAV atvykau į Vilnių
2000 m. vasario 12 d. ir, nors buvau
gavęs iš Prezidentūos kvietimą daly-
vauti Vasario 16-osios iškilmėse,
vasario 15 d. išvažiavau į Kauną, į
VDU svečių namus, ruoštis trijų kur-
sų dėstymui. Tuojau atvyko Valdas
Kubilius su kvietimu. Aš atsakiau,
kad nenoriu dalyvauti tose ordinų
įteikimo iškilmėse, nes ordinai man

nėra svarbūs, todėl ir nepasilikau
Vilniuje. Valdui įtikinėjant, kad VDU
vadovybei būtų nepatogu, jeigu aš
nevažiuočiau, nes ir pats rektorius
pasirašė rekomenduodamas mane,
jis pasisiūlė nuvežti ir parvežti. Pa-
jutau, kad nėra reikalo atsisakyti. Ki-
tą rytą su juo išvažiavau atgal į Vil-
nių. Prezidentūroje šalia manęs pa-
sodino porai minučių vėliau atėjusią
gerbiamą Almą Adamkienę. Didelis
netikėtumas – iškilmingoje premijų
šventėje sėdėti šalia LR Prezidento
žmonos. Anksčiau ją vien iš matymo
pažinojau. Valdą Adamkų pažinojau
nuo Miuncheno studentiškų dienų.
Vėliau su juo teko kalbėtis dirbant
Detroito lietuvių organizacijose, teko
susitikti Vilniuje, Kaune.

Iškilmėms tęsiantis, pašaukė ir
mane pavarde ir vardu: ,,Detroito
universiteto profesorius emeritas ir
Vytauto Didžiojo universiteto vizi-
tuojantis psichologijos profesorius”.
Taip be mano pritarimo ir jokių
tiesioginių pastangų (be to, man iš
anksto apie tai nežinant), Lietuvos
Respublikos Prezidentas V. Adamkus
įteikė man LDK Gedimino 5 laipsnio
ordiną. Pasikviečiau nusifotogra-
fuoti kartu dyvavusį V. Kubilių, dr.
Aldoną Vasiliauskienę, kuri, kaip
vėliau paaiškėjo, pasiūlė mano kan-
didatūrą ordinui gauti, ir dr. Aistę
Diržytę, kuri anksčiau per keletą me-
tų lankė į visus mano dėstytus kur-
sus VDU, išvertė Pikūno grafos-
kopinę skalę į lietuvių kalbą. Po šių
iškilmių pakviečiau visus juos už-
sukti į artimiausią restoraną vaišėms.
Doc. Aldonos siūlymu iškėlėme po
stiklelį konjako. Vėliau su V. Kubiliu-
mi dalyvavome ordinus gavusiems
pagerbti koncerte. Koncertui pasibai-
gus Valdas parvežė mane į Kauną, į
VDU svečių namus. Kitą dieną pradė-
jau dėstyti psichodiagnostiką, asme-
nybės psichologiją, kitus kursus. 

Kaip vizituojantis psichologijos
profesorius dirbau pilnu laiku. Daly-
vavau magistrantų ir doktorantų
tezių kūrime, tikrinime bei gynime.
Ilgus metus buvau bendro VDU ir
Klaipėdos universiteto Psichologijos
doktorato programos pirmininku,
taip pat VDU tarybos nariu. Man
Kaune buvo miela dėstyti, palaikyti
gyvus ryšius su studentais, vadovau-
ti jų tyrimams. Pas mane lankėsi keli
pacientai, važinėjau į vaikų globos
namus Kaune ir Marijampolėje. Da-
lyvavau plačiame universiteto gyve-
nime ir studentų veikloje. Pridursiu,
kad vokiečių okupacijos metais VDU
buvo mano alma mater, todėl į ją
mielai sugrįždavau dėstyti psicho-
logijos specialybės kursus, vadovauti
studentų, magistrantų ir doktorantų
mokslo projektams, disertacijų vys-
tymui, tikrinimui ir įvertinimui. 

Studijuojantieji puikiai reagavo
į mano amerikietišką dėstymą, pa-
vyzdžių ir iliustracijų panaudojimą.
Kursuose taikiau tiesioginį kalbė-
jimą, o ne užrašų skaitymą. Studen-
tai nustebdavo, kad po 3–4 savaičių
atpažindavau juos pavardėmis. Ke-
letą kartų kursantai nustebino mane
sukeldami ovacijas – kas labai ne-
įprasta universitetuose. Kas semes-
trą diplomus gavusieji apdovanodavo
mane gėlėmis, kviesdavo į savo ruo-
šiamus pokylius.           Bus daugiau.

Atkelta iš 9 psl.
Nupjaustykite duonos plutas ir

duoną supjaustykte kubeliais. Try -
nius ištrinkite su cukrumi, vaniliniu
cukrumi ir sumaišykite su pienu.
Šiuo mišiniu užpilkite duonos kube-
lius ir palaikykite 1 valandą, kad
duo na išbrinktų. Kepkite 375 F tem-
pera tūros orkaitėje apie 30–40 minu-
čių. Iškepusį duonos pudingą aptep-
kite uogiene, uždėkite išplaktus bal-
tymus ir dar įstatykite į orkaitę, kad
apkeptų baltymai.

,,Netikras zuikis” su juoda duona

Reikės: 1,5 sv maltos kiaulienos,

2 riekių piene išmirkytos ,,Močiutės”
duonos, 1 kiaušinio, 1,5 šaukšto krak-
molo, 3 šaukštų kmynų, kiaulienos
prieskonių, druskos, aliejaus ir kmy -
nų viršui aptepti.

Kiaulieną suminkykite su su-
maltomis duonos riekėmis, plaktu
kiau ši niu, krakmolu bei priesko-
niais. Ant aliejumi pateptos skardos
suformuo kite ,,zuikį”, aptepkite alie-
jumi ir pabarstykite kmynais. Kep-
kite 375 F temperatūros orkaitėje
apie 1 val. Tin ka valgyti ir karštą, ir
šaltą.

Parengta pagal
Rimą Marcinkevičienę

Kasdieninė duona

Dr. Elena Deckys, gyvenanti Ind Head Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100  dol. auką
laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir
remiate.

Nijolė Nausėdienė, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Agnes Gudaitis, gyvenanti Homer  Glen, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.
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Atkelta iš 2 psl.
Prezidentei rūpi sukurti įvaizdį

ryžtingos, Lietuvos interesus ginan -
čios vadovės, kurios nepašokdins nei
Rusija, nei Amerika. Ji esą nepatai -
kaus nei Maskvai, nei Washington.
Toks sąjungininko ir galimo priešo
netiesioginis sutapatinimas nėra vi -
siems priimtinas. Tačiau D. Grybaus -
kaitės priekaištai dėl karinių veiks -
mų Libijoje skirti ne vien Washing -
ton. Didžiausios karinio įsikišimo
šalininkės buvo Didžioji Britanija ir
Prancūzija. JAV tenkinosi antrinin -
kės vaidmeniu. Nors prezidentė ne
kartą pabrėžė ypatingą ES reikšmę
Lietuvai, smerkdama karinius veiks -
mus, ji labiausiai kritikavo šias ES
valstybes. Prezidentės pastabos la  -
biau siai jas ir užgaus.

Nelengva būti maža valstybe,
juolab kad kartais manoma, jog ma -
žas kraštas, kaip ir mažas vaikas,
turi tylėti, kai kalba suaugusieji arba
ga lingesnieji. Tokios nuostatos įžei-
džia. Bet niekas nedraudžia protin-
gai kal bėti. Arba protingai tylėti.

Reikia atkakliai ir viešai ginti svar-
bius Lie tuvos interesus, tokius kaip
NATO gynybinių planų rengimas,
net jei tai užgautų įtakingus sąjun-
gininkus. Manau, kad karo veiksmai
Libijoje yra didelė klaida. Tačiau
įvykiai šioje valstybėje neliečia Lie-
tuvos interesų, mūsų kraštas nedaly-
vauja ir nedalyvaus kariniuose
veiksmuose, o jo siunčiama humani-
tarinė pagalba la bai ribota. Lietuva
yra įvykių stebėtoja. V. Adamkus įsi-
jautė į vertybių gynėjo vaidmenį, kri-
tikavo Lietuvos sąjungininkus, kurie
neva negerbė šių vertybių ar jas pa-
žeidė. Šis Lie tuvos užsienio politikos
braižas ne žavėjo daugelio partnerių.
Prezidentė D. Grybauskaitė pagrįstai
kritiškai ver tina savo pirmtako už-
sienio politiką. Būtų gaila, jei ji pra-
dėtų sekti jo pavyzdžiu.

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Nuo 2007 m.
dėsto Vilniaus universitete. 

Alfa.lt

Užsienio politikos paieškos

Atkelta iš 2 psl.
Tokiais ir tapome. Ne tik as me-

niniais – artimai susibičiuliavo ir
mano bei Ron šeimos. Jie mus globo-
jo tarnybos Washington metu, lan-
kėsi pas mus Vilniuje ir sodyboje
Utenos rajone, nuolatos susitikdavo-
me ir pa laikydavome ryšį, kai Ron su
žmona Barbara ir sūnumi buvo Briu-
selyje. Ten Ron, atstovaudamas ir va-
dovaudamas Vokietijos Marshall
fondui,  su rengė ir kelerius metus iš
eilės ren gė Briuselio forumą, kur
JAV ir ES valstybių vadovai bei
politikos tyri nė tojai neformaliai ap-
tarinėja svarbiausius tarptautinius
politikos klau simus.

Įvertindama Ron patirtį, ana-
litines įžvalgas ir pažintis Europoje,
1997 m. tuometė JAV valstybės sekre-
torė Madeleine Albright paskyrė jį
sa vo pavaduotoju Europos klausi-
mams. Ron studija apie Baltijos vals -
tybių narystę ES ir NATO bei santy-
kius su Rusija tapo Vakarų šalių kel-
rodžiu. Ron buvo ir JAV-Baltijos
chartijos, kuri numatė, kad JAV
sukurs są lygas, padėsiančias Baltijos
valstybėms peržengti narystės NATO
slenks tį, autorius. Chartiją 1998 m.
pasirašė JAV, Lietuvos, Latvijos ir
Estijos va dovai Bill Clinton, Algirdas
Bra zauskas, Guntis Ulmanis bei  L.
Meri. Pastaraisiais metais R. Asmus
daugiau siai laiko skyrė JAV ir Euro-
pos santykių stiprinimui, Gruzijos
terito riniam vientisumui ir integra-
cijai.

Barack Obama tapus JAV prezi-

dentu, Ron buvo kandidatas į aukštas
pareigas Valstybės departamente ir
Nacionalinio saugumo tarnyboje. Ta -
čiau klastingas vėžys pakirto jo
sveikatą. Pastaruosius trejus metus
Ron kovojo iš paskutiniųjų, nuolatos
rašydamas apie savo sveikatos būklę
ir tarptautinės politikos aktualijas
pats, o kai jau nebegalėjo, tai darė
žmo na Barbara.

Amerikos vokiečių šeimoje iš -
augęs R. Asmus Lietuvos narystės ES
ir NATO priešaušryje, kai dar dauge-
lis lietuvių negalėjo to tikėtis, vienai
JAV radijo stočiai pareiškė, kad jis
aki mirksniu neabejodamas siųstų
už augusį savo sūnų Erick, kuriam
tuo metu buvo tik penkeri, kariauti
už Lie tuvos ir kitų Baltijos valstybių
lais vę. Jis visada liks mano ir, ma -
nau, mūsų visų atmintyje, nors tik
ne daugelis žino apie jo neįkainojamą
indėlį formuojant geostrateginius
Eu ropos bei Šiaurės Amerikos  va -
dovų sprendimus dėl mūsų laisvės,
ge rovės ir nepriklausomybės užtikri -
nimo – narystės ES ir NATO.

Atleisk, Ron, kad mes klydome ir
prieš 15 metų bandėme pakirsti poli-
tinės žinios nešėją – nuoširdų draugą
ir patarėją, padėjusį pakeisti tuome -
tinę realiją į siekiamybę. Amžiną at -
il  sį tau, Ron. Tavo tikėjimas ir aistra
laisvės bei nepriklausomybės verty-
bėms išliks mums kelrodžiu ir paska-
ta.

Vygaudas Ušackas – ambasado-
rius, Europos Sąjungos specialusis
atstovas Afganistane.

Mažai kam žinomas Ron Asmus

Atkelta iš 12 psl.      žiemos žaidynių
rengimą Soči mieste. Pasak tinklala-
pio www.nosochi2014.com, žaidimų
data sutaps su 150-osiomis čerkesų
genocido metinėmis ir vyks ne tik
paskutinėje čerkesų sostinėje, bet ir
virš tūkstančių žuvusių čerkesų
kapų. Po pranešimo ŠALSS studentai
artimiau susipažino su Wojokh ir
čerkesų kilmės jaunimu, kurie kvie-
tė bendradarbiauti, ragino padėti jų
kovoje prieš Olimpinių žaidynių
ruošą Soči mieste.

Tos dienos dalį užbaigė ŠALSS
pirmininkas Paulius Vertelka, pris-
tatydamas ALT’o istoriją ir dabar-
tinę jos veiklą. Jis taip pat pristatė
ŠALSS, papasakojo apie organizaci-
jos įkūrimą, renginius, ateities pla-
nus, supažindino konferencijos na-
rius su ALT’o ir ŠALSS JBANC kon-
ferencijos stipendininkais. Ši konfer-
encijos dalis buvo ypač dėkinga, nes
suteikė progą susipažinti ne tik su
dabartiniais uždaviniais ir mūsų lau-
kiančiais iššūkiais, bet ir su sėkmin-
gais, jau įgyvendintais projektais. 

Konferencijos pabaigoje Kuprys
JBANC pirmininko pareigas perdavė
estų atstovei Marju Rink-Abel. 

JBANC ateityje numato padėti
kitoms valstybėms ir jų gyventojams
kaip Baltarusija, čerkesai ir mol-
davai, siekti demokratinių vertybių,
teisingumo, ginti žmogaus bei tau-
tines teises. JBANC dalinsis savo
patirtimi ir idėjomis. JBANC tikisi ir
toliau dalintis Baltijos šalių istorija
ir teikti žinias apie jų dabartinę
ekonominę ir politinę padėtį žinias-
klaidai bei mokslo židiniams. Mūsų
karta turi labiau susipažinti su Bal-
tijos šalių istorija, kad galėtų veiks-
mingai atsiliepti į šių dienų iššū-
kius.

Devintoji JBANC konferencija
buvo itin sėkminga, o tai laiduoja
prasmingą veiklą ir ateityje. Dalyviai
skirstėsi namo patenkinti su nauju
pasiryžimu stiprinti demokratijos
plėtrą Baltijos kraštuose ir remti
kaimyninių kraštų demokratines jė-
gas, siekiant juose įteisinti pilną ne-
priklausomybę ir valstybingumą.

Straipsnį paruošė: Paulius Ver-
telka, Aldona Gintautaitė, Margarita
Pupšytė, Karolina Zigmantaitė, Pau-
lius Stasiukonis, Linas Vaitkus, Ma-
rius Bulskis ir Laura Stankevičiūtė.

JBANC konferencijoje Europos Sąjungos atstovas JAV Laszlo Deak, Lietuvos ambasa-
dos įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas, buvęs JAV ambasadorius Lietuvai ir
Center for Strategic and International Studies vyresnysis mokslininkas Keith Smith, ir
,,The Economist” redaktorius Edward Lucas.                                ingos Lukavičiūtės nuotr.

JBANC konferencija
studentų  akimis

Šv. Velykos Pilkalnyje

Dobrovolsko (Karaliaučiaus sri-
tis, Pilkalnis) mokykloje dirbu pir-
mus metus, bet jau daug kur daly-
vavau su mokiniais. Dalyvavome
Karaliau čiaus srities lietuvių vaikų
festivalyje ,,Skambėk, skambėk,
lietuviška dai nele’’, lietuvių kalbos
olimpiadoje, vyko graži Šv. Velykų
šventė. 

Dažnam lietuviui šv. Velykos sie-
jasi su margučiais, jų ridenimu bei
linksmybėmis. Gamta bunda, me-
džiai sužaliuoja, pievose pražysta
gėlės, pagerėja žmonių nuotaika,
atsiranda noras vis daugiau šypsotis.

Prieš šventę parengėme parodą,
skirtą šv. Velykoms, išmokome žaidi -

mų ir ratelių. Vaikai buvo supažin -
din ti su šv. Velykų tradicijomis ir pa-
p ro čiais. Šventė vyko balandžio 25 d.,
kurioje dalyvavo per dvidešimt lietu-
vių kalbos ir etninės kultūros fakul-
tatyvą lankančių vaikų. Šokome ra -
telius, žaidėme žaidimus, ridenome
margučius. Ridenimas – pats popu-
liariausias vaikų velykinis žaidimas.
Buvo suruoštas šventinis stalas su
py ragais ir margučiais. Vaikai buvo
apdovanoti dovanėlėmis.

Dėkojame Mažosios Lietuvos lie -
tuvių draugijai Čikagoje ir jos pir -
mininkui Viliui Trumpjonui už para -
mą mūsų jaunai bendruomenei.

Alma Balaikaitė-Janvariova –
Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities
Dobrovolsko (Pilkalnio) mokyklos lie-
tuvių kalbos mokytoja. 

Šv. Velykų šventės dieną.

ALMA 
BALAIKAITĖ-JANVARIOVA
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Valerija Javas, gyvenanti Western Springs, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti.  Nuoširdžiai Jums dėkojame.

IEŠKO DARBO

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos. Gali
prižiūrėti ir vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

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

* Moteris gali pakeisti pagyvenusių žmonių
priežiūros darbe. Kalba angliškai, geros rekomen-
dacijos. Tel. 773-759-8677.

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

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

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

Wanted: 
Dental Tech all phases 

40 hrs. Call Chris at 
815-838-5424

A † A
ALDONA RIMIENĖ

PUNIŠKAITĖ

Gimė 1927 m. birželio 3 d. Lietuvoje, Virbalyje.
Mirė 2011 m. balandžio 24 d. Minnesota.
Gyveno Comfrey, MN, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Vytas su  sužadėtine Laura Dobozenski,

gyvenantys Excelsior, MN; duktė Audra Brizgienė su vyru Rai -
mondu, gyvenantys Homer Glen, IL; anūkai Brianna, Dylan ir
Lauren bei kiti giminės.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. dr. Motiejaus Rimo; duktė a. a.
Aloyzo ir a. a. Elenos.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 6 d. nuo 4 v. p. p.
iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 7 d., 9:30 val. ryto. Iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Ka zimie-
ro lietuvių kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti lai-
dotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

seaMsTRess (seWiNg) 
Little�English�Draperies�&�Valances,�

Full�&�Part-time
Paid�benefits.�Vertidrapes�Mfg

(773) 478-9272

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

at 708-805-2696

SIŪLO DARBĄ

A † A
ALMA BURIENĖ
SAKINSKAITĖ

Gimė 1934 m. spalio 17 d. Lietuvoje, Joniškyje.
Gyveno Alsip, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apy -

linkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Jonas, sūnus Povilas su žmona Cathe -

rine; anūkai Garrett ir Carlo.
A. a. Alma pašarvota ketvirtadienį, gegužės 5 d. nuo 10:30

val. ryto iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje,
Marquette Park. Šv. Mišios 11 val. ryto. Po religinių apeigų lai-
dotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašom aukoti Lymphoma Society arba Had-
ley School For the Blind.

Nuliūdusi šeima

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

Gerbiamą JONĄ KAVALIŪNĄ nuoširdžiai užjau -
čiame dėl dukros

A † A
SIGUTĖS

per ankstyvos mirties.
Teilsisi ji Viešpaties ramybėje.

Elena Akmenskaitė-Ruzgienė
Arūnas ir Rūta Udriai su šeima

Gintaras Ruzgas

PADĖKA
A † A

LEONAS A. SODEIKA
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2011 m. kovo 29

d. palikdamas dideliame nuliūdime žmoną Ireną, sūnų Joną,
marčią Aistę, anūkes Kristą ir Eriką, brolį Povilą (Rimą) su
šeima. Paskutinius 22 metus gyveno Treasure Island, Florida.

Širdingai dėkojame kanauninkui  Bernardui Talaišiui ir
kunigui dr. Matui Čyvui už gedulingas šv. Mišias, Romai Mas -
tienei už skaitinius šv. Mišių metu, visiems giminėms, drau -
gams ir pažįstamiems už dalyvavimą šv. Mišiose, aukas, gėles,
užprašytas šv. Mišias ir užuojautas pareikštas žodžiu ir raštu.

Žmona ir sūnus su šeima

A † A
ALDONA (ŠVEDAS) ČAPLĖNAS

„Teesie tavo valia”

Mirė 2011 m. balandžio 30 d. savo namuose, sulaukusi 78 metų.
Gimė 1932 m. Kaune, Lietuvoje, Maria Kamarauskas ir Jono

Švedo šeimoje, kur ji buvo antras vaikas iš keturių vaikų.
Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV.
1951 m. balandžio  14 d. ištekėjo už Algirdo Čaplėno, kuris

1989 m. mirė.
Ji į pensiją išėjo iš St. Mary’s ligoninės Madison, Wisconsin,

buvo St. Peter’s ir St. Maria Goretti katalikų bažnyčių narė
Madison, Wisconsin.

Ji buvo mylinti ir visų mylima žmona, mama, močiutė ir pro-
močiutė, perdavusi lietuviškas tradicijas ateinančioms kar-
toms.

A. a. Aldona buvo sesuo a. a. Danutės Mickūnas, kuri gyveno
Australijoje, a. a. Algirdo  Švedo, kuris gyveno Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sesuo Zita Deveikis ir vyras Mikolas iš IL; vai-
kai Audra Layne ir vyras Paul iš New Mexico, anūkė Tracy
Whitfield; Rimas Caplenas ir žmona Jane iš  Arizona ir anūkai
Jonathan Caplenas ir Regina Niemann; Nijole Olson ir vyras dr.
Robert iš Pennsylvania, anūkai Kirsten Olson ir Rikka Olson;
Daiva Caplenas su vyru Robert Grosse ir Benjamin Grosse,
gyvenantys Wisconsin; Algis Caplenas iš South Dakota.

Atminimo šv. Mišios buvo aukojamos gegužės 4 d. 11 val. ryto
St. Maria Goretti katalikų bažnyčioje, 5313 Flad  Ave., Madison,
WI.

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 5 d. 1 val. p. p.  Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse, 4401 W. 111 St., Chicago, IL., kuriose
dalyvaus ir kun. Antanas Saulaitis iš Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos.

Nuliūdusi šeima

Ryan FH, Madison, WI

Skelbimų skyriaus tel.: 773-585-9500
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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

��  Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
ma loniai kviečia visus dalyvauti šv. Mi -
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
stei gėja Motina Marija Kaupaitė būtų
pa skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
au kojamos šeštadienį, gegužės 7 d.,
9:30 val. r., seselių Motiniškajame na-
me (2601 W. Marquette Rd., Chicago).
Šv. Mišias aukos kun. Augustine Kulbis,
OSM. Po Mišių – kavutė.

��  Operinės muzikos mylėtojai ir Vio le -
tos Urmanos gerbėjai gegužės 7 d. nuo
1 val. p. p. iki 3:55 val. p. p. (EST;  nuo
12 val. p. p. Čikagos laiku) Ra dio
Broad cast bangomis (Chicago – 98.7
FM) galės pasiklausyti Richard Strauss
operą ,,Adriadne auf Naxos”. Adriadne
vaidmenį atliks  V. Urmana. 

��  Maloniai kviečiame atvykti  į Lietu-
vių Fondo 48-ąjį metinį narių suvažiav-
imą. Suvažiavimas vyks š. m. gegužės 7
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th Street, Lemont, IL
60439). Registracija 8:30 val. r., su -
važiavimo pradžia 9:30 val. r. 

�� Vytauto Didžiojo rinktinės Šaulių na -
muose (2417 W 43 Rd. St., Chicago,
IL) gegu žės 8 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. vyks popietė, skirta Motinos dienai.
Įėjimas nemokamas! Bus vaišės ir veiks
ba  ras. Tel. pasiteiravimui 773-434-
3713

�� 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

��  Ateitininkų namų (1380 Caslewood
Dr. Lemont, IL) gegužinė vyks birželio 7
d., sekmadienį. Pradžia 12 val. p. p.
Mais tas, muzika, loterija. Kviečiame vi -
sus smagiai praleisti popietę šimta me -
čių ąžuolų pavėsyje. Gegužinę ruošia
Ateitininkų namų valdyba. 

��  Alytaus ir Rochester susigiminiavu -
sių miestų komitetas gegužės 14 d. 7
val. v. kviečia į garsaus Alytaus liaudies
dainų ir šokių ansamblio ,,Dainava”
kon certą, kuris vyks Performance Hall
Hochstein School of Music & Dance (50
N. Plymouth Ave., Rochester, NY
14614). Po koncerto – iškilmingas sve -
čių 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 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).

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

�� Nuo šiol visą informaciją apie atei nan -
čius ir praėjusius lietuviškus renginius
New York apylinkėje gausite, nuotraukas,
straipsnius pamatysite, kaip susisiekti su
lietuviškomis organizacijomis sužinosite
naujajame tinklalapyje www.nylithuanian.
org. Kviečiame apsilankyti.

IŠ ARTI IR TOLI...

Pasirodė nauja menininkės Alek san -
dros Kašubos knyga ,,Kasubaworks”.
Daugiau apie šią menininkę paskaityti
ir knygą įsigyti galite tinklalapyje
www.blurb.com

,,,,DDrraauuggoo””  iinnffoo

Ateitininkai jaunučiai gegužės 1 d. minėjo ir žurnalo ,,Ateitis” šimtmetį.
DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.

2011 m. balandžio 28 d. Miami
University (Oxford, Ohio) profesorė
Neringa Klumbytė University of Chi-
cago Humanitarinių mokslų institute
skaitė viešą litua nistinę paskaitą „Ga-
lios intymumas: juokas, pilietiškumas ir
sugyvenimas sovie tiniame humoro
žurnale  ‘Šluota’“.  

GGiieeddrriiaauuss  SSuubbaaččiiaauuss nuotr.

Muziką N. Kulį atsimenant 
Nikodemas Kulys, garsus lietuvių išeivių muzikas, vargonininkas, chorvedys,

muzikos mokytojas gimė 1897 m. Lietuvoje. Į JAV atvyko 1914 m.
1918–1927 m. mokėsi Pociaus va dovaujamoje Beethoven konservato rijoje.

Nuo 1925 m. vargonavo Čika goje. Priklausė Amerikos LRK vargonininkų sąjungai,
kurią atgaivino ir pritraukė į ją daug naujų narių. 1933 m. N. Kulys vado vavo mu-
zikos mokyklai Čikagoje. Su savo vadovaujamu choru dalyvavo įvairiose lietuvių pro-
gramose. Jis taip pat priklausė Lietuvos vyčių 16 kuopai, buvo jos pirmininkas ir
sek retorius. Yra apdovanotas ,,Auksine plunks na”. N. Kulys dainavo Šv. Jurgio para-
pijos ir Vyčių choruose. Būda mas „Muzikos žinių” redaktoriumi, rūpinosi lietuvių
kompozitorių kūri nių leidyba. N. Kulys parašė libretus opere tėms „Artistai atvažia-
vo”, ,,Ekskursija į Lietuvą”, „Linksma valanda”.

N. Kulys mirė 1982 m. gegužės 2 d. Čikagoje. Prisiminti ir pagerbti garsųjį
muziką savo maldoje kviečiame gegužės 7 d., šeštadienį, 4 val. p. p. šv. Mišiose
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL).

,,Draugo” info

Pranešame,�jog�Lietuvos�Respublikos�(LR)�generalinis�konsulatas�New�York�2011
m.� gegužės� 19–20� d.� Atlanta,� gA� rengia� išvykstamąją� konsulinę� misiją.� Dėl� regis-
tracijos�prašome�rašyti�el.�paštu�ny@mfa.lt arba�skambinti�į�generalinį�konsulatą�tel.
212-354-7840.�

Išsamesnė�informacija�apie�konsulinę�misiją�skelbiama�LR�generalinio�konsulato
New�York�interneto�svetainėje�www.ltconsny.org

Konsulinių�misijų�metu�generalinio�konsulato�darbuotojai�priims�piliečių�doku�-
men�tus� dėl� LR� pasų� keitimo/išdavimo,� asmens� grįžimo� pažymėjimų,� Lietuvos� Res�-
publikos�pilietybės,�civilinės�būklės�apskaitymo,�gyvenamosios�vietos�deklaravimo.

LR generalinio konsulato new york info

Konsulinė misija Atlanta, GA

Lietuvių tautinių šokių an  samblio ,,Grandis” koncertas 
,,Kojo mis žemės nesiekiau” vyks gegužės 7 d. 6 val. v. 
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje (Le mont)

Dalyvaus šokių gru pės ,,Spin dulys”, ,,Suk tinis”, ,,Lau mė”, Lie tuvos vyčių šokėjai
bei ,,Švyturys” iš Cleveland ir ,,Gintaras” iš Toronto. Po koncerto – šventinė va  karienė.
Daugiau informacijos suteiks Žibutė Pranc kevi čie nė tel. 630-257-0153 ar ba Lina Žlio-
bie nė tel. 630-660-8218.


