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JAV lietuviai pakvietė JAV prezidentą į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę

Skelbiamas Mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas

LA lietuvių visuomenės veikla  
2011 metais – 4 psl.

Washington, DC (LR ambasados JAV info, BNS) –
JAV lietuviai pakvietė JAV prezidentą Barack Obama ir jo
žmoną Michelle į Šiaurės Amerikos XIV Lietuvių tautinių
šokių šventę.

Kvietimas išsiųstas ne tik raštu. Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis sausio 30 d. vy-
kusio metinio priėmimo Washington, DC reziduojantiems
diplomatams Baltuosiuose rūmuose metu JAV prezidentui
perdavė JAV lietuvių kvietimą 2012 m. liepos 1 d. apsilan-
kyti XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston mieste.
Ambasadorius pirmajai porai trumpai papasakojo apie
gilias šventės tradicijas ir išreiškė viltį, kad prezidentas ir
pirmoji ponia priims kvietimą.

Šiemet liepos 1 d. per Šokių šventę beveik 2,000 šokėjų
suksis Boston University ,,Agganis” arenoje. Dar keli tūks-
tančiai susirinks kaip žiūrovai. Tikimasi, kad jei B. Oba-
ma ar pirmoji ponia negalės atvykti pasveikinti lietuvių,
jie atsiųs savo atstovą ir sveikinimo kalbą. Šiaurės Ame-
rikos lietuviai pirmąją šokių šventę surengė 1957 m. 1972
m. lietuvių renginyje Čikagoje apsilankė prezidento Ri-
chard Nixon žmona Pat Nixon. Ji pasakė kalbą ir šypsojosi
dėkodama už lietuvių dovaną – gintarinę segę. 1976 m. į
šventę atvyko tuometinio JAV vadovo Gerald Ford žmona
Betty Ford, kuri matavosi tautinius drabužius. Buvęs JAV
prezidentas Ronald Reagan įrašė lietuviams savo vaizdo
sveikinimą, kuris buvo parodytas stadione. ,,Tais laikais

tai būdavo galimybė parodyti, kad yra toks kraštas Lie-
tuva. Jei prezidento žmona rasdavo laiko apsilankyti, va-
dinasi, lietuviai kuo nors patraukė”, – sakė JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytas Ma-
ciūnas. Jis nesiėmė spėlioti, ar galima tikėtis šių metų
šokių šventėje išvysti Obama šeimos narį, tačiau pabrėžė,
kad 2012-ieji yra JAV prezidento rinkimų metai. ,,Rinki-
mai visuomet suaktyvina politikų interesus”, – pridūrė V.
Maciūnas.
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Lietuva pritarė naujai Europos sutarčiai
Briuselis (ELTA) – Belgijos sos-

tinėje į neformalią Europos Vadovų
Tarybą susirinkę ES valstybių va-
dovai pritarė parengtai Ekonominio
stabilumo ir finansinės drausmės su-
tarčiai, kuri įpareigos euro zonos na-
res laikytis griežtos fiskalinės draus-
mės ir vykdyti atsakingą valstybės
ekonominę politiką. Prie naujos su-
tarties ketina prisijungti visos Eu-
ropos Sąjungos šalys, išskyrus Jung-
tinę Karalystę ir Čekiją.

ES viršūnių taryboje dalyvavusi
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pabrėžė, jog Lietuva prisijungs
prie šios sutarties, nes tai naudinga
šalies ekonomikai ir padės išvengti
finansinio populizmo bei neatsakin-
gos ekonominės politikos. Tokią Lie-
tuvos nuostatą patvirtino Vyriau-
sybė bei Seimo Europos ir Užsienio
reikalų komitetai.

Sutartis įpareigoja, jog valstybės
biudžetas privalo būti suderintas
arba perteklinis. Metinis struktūri-
nis biudžeto deficitas turi neviršyti
0,5 proc. nominaliojo bendrojo šalies
vidaus produkto. Per metus nuo su-
tarties įsigaliojimo prie jos prisijun-
gusios šalys šią nuostatą kaip priva-

lomą turi įtvirtinti savo nacionali-
niuose įstatymuose, pageidautina
konstituciniu lygmeniu. Kai kurias
finansinės drausmės sutarties tech-
nines nuostatas Lietuva įgyvendins
tik įsivedusi eurą ir tapusi visateise
Ekonominės ir pinigų sąjungos nare.

Prezidentės teigimu, įgyvendi-
nusios sutarties nuostatas, Europos

šalys išvengs nemokumo problemų
ateityje. Pasak Lietuvos vadovės, tai
rimtas ženklas tarptautinėms finan-
sų rinkoms, kad ES imasi būtinų
priemonių stabilumui užtikrinti.
Finansinių sunkumų užkluptos euro
zonos narės galės lengviau pasisko-
linti rinkose.

Lietuvos prezidentė Europos Vadovų Tarybos susitikime. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Vilnius (LR Švietimo ir mokslo
ministerijos info) – Lietuvos Respub-
likos švietimo ir mokslo ministerija
skelbia Mokslo premijų užsienio lie-
tuviams mokslininkams konkursą.
Užsienio lietuvių bendruomenės,
Lietuvos mokslo ir studijų įstaigos
kviečiamos teikti siūlymus dėl gali-
mų 2012 m. premijų laureatų. 

Šiais metais numatoma skirti 3
premijas iš galimų 5 premijų kate-

gorijų: premija už pastarojo dešimt-
mečio pasiekimus mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros veikloje
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityse; premija už pastarojo dešimt-
mečio pasiekimus mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros veikloje
fizinių, biomedicinos ir technologi-
nių mokslų srityse; premija už viso
gyvenimo nuopelnus mokslui ir pa-
siekimus humanitarinių ir sociali-

nių mokslų srityse; premija už viso
gyvenimo nuopelnus mokslui ir pa-
siekimus fizinių, biomedicinos ir
technologinių mokslų srityse; premi-
ja už mokslo pasiekimų ir patirties
sklaidą.  Premijos dydis – 13,000 litų.
Kandidatų dokumentai priimami iki
2012 m. balandžio 30 d. Daugiau infor-
macijos apie konkursą galima rasti
internete adresu: www.smm.lt/kon-
kursai/kiti.htm 



Lietuvoje� imta� vis� garsiau� kalbėti,
kad�paskui�jaunimą�į�užsienį�išvyksta�jau
ir�pensininkai.�Drąsūs� ir�veiklūs� senjorai
nori�dar�keletą�metų�padirbėti,�negalvoti
vien�apie�brangų�šildymą�ir�mažas�pensi-
jas.� ,,Sodros”� duomenimis,� žmonių,� ku-
riems�Lietuvoje�paskirta�senatvės�pensi-
ja� išmokama� kitose� valstybėse,� kasmet
daugėja.� Blogėjant� ekonominei� padė-
čiai,�užsidirbti�į�kitas�šalis�traukia�ne�vien
jaunimas:�pernai� išvyko�2,246�pensinin-
kai.�Kas�veja�garbingo�amžiaus�sulauku-
sius�lietuvius�ieškoti�laimės�svetur?�Pasi-
rodo,�užtenka�pensinio�amžiaus�žmogui
užsienyje�padirbėti�bent�metus,�ir�jis�jau
gali�kreiptis�dėl�pensijos�perskaičiavimo.
Labiausiai�pasisekė�išvykusiems�gyventi�į
Rusiją�–�per�krizę,�kai�mūsų�šalies�pensi-
jos�buvo�sumažintos,�o�dirbantieji�tega-
vo�jų�dalį,�šioje�šalyje�lietuviams�Rusijos
valstybės� paskirtos� pensijos� dėl� krizės
nebuvo�mažinamos,�be�to,�jos�yra�dides-
nės�nei�Lietuvoje.�Tad�turbūt�galime�sa-
kyti,�kad� ,,Globalios�Lietuvos”�programa
vykdoma�visose�amžiaus�grupėse.�

Redaktorė Loreta Timukienė

Naujų partinių struktūrų
kūrimo sąraše gali atsir-
asti dar viena, jau penkta,

partija – Emigrantų. Be jau įkur-
tų ar vis dar nebaigusių steigtis,
buvo deklaruotos ambicijos kur-
ti: partiją „Drąsos kelias”, Kris-
tinos Brazauskienės vadovau-
jamą partiją, atkurti Lietuvių
tautininkų sąjungą ir politinę orga-
nizaciją – sąjungą TAIP. Šių metų
vasario 18-ąją planuojama šaukti
steigiamąjį Emigrantų partijos su-
važiavimą. Pagrindiniai jos tikslai
gerai suprantami ir pakankamai ak-
tualūs – skatinti emigravusius Lie-
tuvos piliečius sugrįžti, įtvirtinti dvi-
gubą pilietybę, siekti pažangos visose
gyvenimo srityse, pasitelkiant ir
emigrantų patirtį.

Emigrantų partija, kaip ir kiek-
viena besikurianti politinė organi-
zacija, traukia žiniasklaidos, poli-
tikų, politikos tyrėjų ir visuomenės
dėmesį. Kiekviena nauja tokio pobū-
džio politinė struktūra sulaukia ir
kritikos, ir palaikymo. Tai priklauso
nuo to, kas vertina: ar asmuo, jau ži-
nantis, kas yra ši partija ir kaip
reikia veikti šalyje, ar tas, kuris pa-
mato tam tikrą sprendimų galimybę
per naują struktūrą. O naujų spren-
dimų galimybių gana daug.

Nesakau, kad į naują partiją ren-
kasi geriausi. Nesakau ir to, kad ši
politinė organizacija turi galimybių
laimėti per ateinančius rinkimus.
Greičiausiai ji pralaimės. Tačiau to-
kios partijos steigimo sumanymo
atsiradimas turėtų versti politikus

ne tik suklusti, bet ir energingai
imtis patiems užkariauti išties di-
džiulį rinkimų lauką emigracijoje.

Mes daug kalbame apie Lietuvos
nykimą, demografines problemas,
kad geriausi darbuotojai išvyksta
svetur. Bet ar realiai randame prie-
monių palaikyti ryšį su jais? Kaip at-
skiri žmonės, namie likę giminaičiai
ir draugai – taip, bet kaip valstybė –
beveik ne. Valstybei, formaliai žiū-
rint, nesvarbu, kur išvyko ir kaip gy-
vena jos piliečiai. Ir tas valstybinis
abejingumas, laikui bėgant, išvirs į
visišką emigravusių tautiečių prara-
dimą. Todėl dvigubos pilietybės prob-
lema yra be galo svarbi. Tam reikia
keisti Konstituciją. Bet ar kas nors
dirba ta linkme? Ne.

Kalbos ir tautinės kultūros pra-
radimas užsienyje akivaizdus. Tau-
tiečiai savo jėgomis steigia vaikų dar-
želius, mokyklas, laikraščius ir įvai-
rias savitarpio palaikymo organiza-
cijas. O valstybė ne tik nemato reika-
lo padėti jiems, sustiprinti mokymo
bazę vaikams ar pagelbėti leidėjams,
bet net nemėgina palaikyti emigran-
tų politiniu lygmeniu – sukurti gali-
mybę balsuoti internetu, nes nuvykti
į ambasadas ne kiekvienas gali, ne

kiekvienam tai yra pagal kišenę.
Diplomatai turėtų stipriau dirbti
su valstybėmis, kuriose įsikūrę
daug mūsų tautiečių, atidžiau ste-
bėti jų darbo sąlygas, ar gauna
lygų atpildą už darbą, ar turi ly-
gias galimybes bei normalius
darbo santykius. Galėtų pasirū-
pinti ir lietuvybės išsaugojimu

tarp jų, bent taip, kaip dirbama su
Lenkija tenykščių lietuvių klausimu.

Emigrantų partija tampa ne tiek
realiai nauja galimybe ir jėga, kiek
rimtu ženklu, kad gyventi pagal įsi-
senėjusias praėjusio amžiaus taisyk-
les netinka. Reikia permąstyti Lietu-
vos Respublikos piliečio politines
teises ir jų įgyvendinimo galimybes
ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir vi-
same pasaulyje. Taigi pradėti būtų
galima nuo elektroninio balsavimo
įstatymo, kurį liberalai jau seniai yra
parengę.

O jeigu keletas naujos Emigran-
tų partijos atstovų vis dėlto pateks į
Seimą, tada ir ginčysimės, kas jie yra
pagal vertybinę politikos skalę. Šian-
dien tie žmonės – tiesiog emigrantai,
norintys neprarasti savo pilietybės,
tautiškumo ir kalbos.

,,Lietuvos žinios”

Lauras Bielinis – žurnalo „Poli-
tologija” vyr. redaktorius, Vilniaus ir
Klaipėdos universitetų dėstytojas, LR
prezidento V. Adamkaus patarėjas,
Vidaus politikos ir analizės grupės
vadovas.
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Emigrantų partija –
ne tik egzotika

LAURAS BIELINIS

Redakcijos žodis TemA: LIeTuvos emIgrAcIjA

JOE PA, RIP
Krepšinio sportas Lietuvoje ir

net išeivijoje yra tapęs vos ne antrąja
lietuvių religija. Amerikiečiams to-
kia reli gija yra tapęs ir jų amerikie-
tiškas futbolas. Jau vien šio laiškučio
antraštė rodo, kokie yra populiarūs
Ameri ko je akademinio futbolo žaidė-
jai ir ypač jų sėkmingi treneriai. Sau-
sio 22 d. mirė gal žymiausias šios
spor to šakos atstovas – Penn State
Uni versity komandos 85-metis trene-
ris Joe Paterno, dar žinomas kaip
„tėvas” – Joe Pa.

Jam mirus, prie jo garbei futbolo
stadione pastatyto bronzinio pamink-
lo pasklido šimtai lapelių su rai -
dėmis ,,JOEPA, RIP”, taip parodant
nepaprastą prisirišimą, linkint jam
amžinos ramybės. Sporto ir kituose
laikraščių puslapiuose tuojau pasipy-
lė nesibaigian čios pagyros Paterno,
smulkiai išvardinant jo ilgametės
karjeros pasie kimus: laimėtų rung-
tynių (409!), me dalių, pagyrimų ir
įvairiausių ki to kių apdovanojimų
skaičių, jau nekalbant apie tai, „kiek
tūkstančių jaunų studentų atletų jis
yra pavertęs tikrais vyrais”.

Penn State kadaise buvo tik nežy-
mi žemės ūkio akademija, kuri per 46
metus Paterno vestą sėkmin gą futbo-
lo programą tapo visoje Ame rikoje
žinoma Pennsylvania valstijos mok-
slo įstaiga. Jo komandos rungtynės
savoje aikštėje sutraukdavo 100,000
žiūrovų, kurie per vieną sezoną uni-
versitetui atnešdavo apie 20 mln. dol.
pajamų. Paterno tapo neliečiama įžy -
mybe, kurios negalėjo kritikuoti net
pats universiteto prezidentas.

Kai Paterno vyriausiojo padėjėjo
Jerry Sandusky seksualiniai „žaidi-
mai” su jaunais berniukais 2002 m.

pasiekė Paterno ausis, jis, užuot pra -
nešęs apie tai policijai, ir toliau tęsė
sportui ir visai amerikiečių kultūrai
būdingą „win-at-all-cost” politiką.
Pagaliau 2009 m. apie Sandusky suži-
nojo vals tijos prokuratūra. Bet tik
praėjusį lapkritį viskas iškilo aikš-
tėn, ir universiteto Taryba nutarė
Paterno atleisti iš pareigų, nors ir ne-
drįso jam kelti bylos. Praradęs darbą,
Penn State treneris po kelių dienų iš
savo gydytojo sužinojo turįs plaučių
vėžį. Sandusky  laukia teismo. 

Mums tai turėtų būti pamoka,
kad net žymiausi futbolo tre ne riai
nėra neklystantys pusdieviai, bet tik
žmonės su įgimtomis charakterio ar
tinkamo apsisprendimo silpnybė mis.

„Toronto Globe and Mail” redak-
torė Margaret Wente JAV universi te -
tų futbolą pavadino tikrąja JAV re-
ligija ir palygino ją su Katalikų Baž-
nyčios kardinolais, ilgai toleravu-
siais pedofiliją. „Abi šios institucijos
yra vyrų vadovaujamos valdžios, tur -
tu ir veidmainiavimu pagrįstos galy-
bės”, – rašė Wente.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

REIKIA PASIKLIAUTI SAVA
POLITIKA

Sutinku su Algio Virvyčio laiško
,,Tikėtis JAV ir Izraelio paramos – vai-
kiškas naivumas” mintimis (,,Drau-
gas”, 2012 m. sausio 10 d.). Leonidas
Ragas  retoriškai klausia: jei nega-
lime pasitikėti Amerika, tai kuo?
(,,Draugas”, 2012 m. sausio 19 d.) Aš
manau, jog reikia pasikliauti sava
išmintinga užsienio politika. Dabar
ne 1940 metai, kad vadovautumėmės

anų laikų pamokomis. Džiaugčiausi,
kad Lietuva būtų lyg tiltas tarp JAV
ir Rusijos, vestų tikrai nepriklauso-
mą politiką ir Maskvos, ir Washing-
ton, DC atžvilgiu, turėtų savigarbą ir
savo moralines vertybes. Iš tokios po-
litikos būtų didžiausia nauda Lietu-
vos paprastiems žmonėms. Dabar
matome, kaip Lietuvos valdžia patai-
kauja, reiškia amžiną ištikimybę
JAV ir drįsta tai daryti visos Lietuvos
žmonių vardu. Ar anksčiau ne taip
elgėsi Lietuvos komunistų vadai
Maskvoje? Lietuvos valdantieji se-
niai išdavė  Sausio 13-osios aukų at-
minimą, kurie žuvo  už tikrai Nepri-
klausomą ir Teisingą Lietuvą. 

O kad dabar Lietuva tos tikros Ne-
priklausomybės neturi, gerai pasako
Prano Nagio išsakyta mintis jo atsa-
kyme (,,Draugas”, 2012 m. sausio 17 d.)
į mano laišką ,,Lietuvos tautos intere-
sai – svarbiausi” (,,Draugas”, 2011 m.
gruodžio 13 d. Jis rašo, kad dvigubos
pilietybės diskriminuojantį įstatymą
Lietuva galėtų priimti tik išstojusi iš
Europos Sąjungos ir įsivedusi totolita-
rinį režimą. Tai, kad tik lietuvių tauty-
bės žmogus, jeigu jis to vertas, turi
turėti teisę į dvigubą pilietybę be jokių
apribojimų, jis vadina ,,diskriminuo-
jančiu”. Bet juk tai nepriklausomos
valstybės  vidaus reikalas, ir tam ne-
reikia jokio totolitarinio režimo. Jeigu
aš nuvažiuočiau į kokią Ispaniją ir,
man suteikiant Ispanijos pilietybę,
pasakytų, kad aš turiu atsisakyti savo
įgimtos pilietybės, nors ispanų tauty-
bės žmogus gali turėti Ispanijos ir dar
kokios nors kitos šalies pilietybę, man
net į galvą neateitų mintis, kad mane
diskriminuoja. 

Gediminas  Kairys
Mokena, IL

LAIŠKAI 



Kiekvienos srities profesiona-
lui nepatinka, kai gerokai ma-
žiau už jį profesinių žinių tu-

rintys žmonės pradeda kritikuoti jo
darbą ar net tarsi sniego gniūžtėmis
svaidosi įtarimais ir pasipiktinimu.
Natūralu, kad šiandien nemaža dalis
Lietuvos teisininkų piktinasi dėl pa-
tiriamo politikų spaudimo ir to, kad
viešumoje vis daugiau teismų spren-
dimų suniekinami, pasigirsta ragini-
mų jų nepaisyti.

Politinė sistema, kurioje nelieka
vietos nepriklausomiems teismams,
kur teisėjai pradeda paisyti ne tiek
įstatymų, kiek savo simpatijų ir nau-
dos, neišvengiamai nugrimzta į cha-
osą, kuris paprastai tėra autoritariz-
mo preliudas. Teisinė valstybė, ku-
rioje visi lygūs prieš įstatymus, ku-
rioje yra ginamos kiekvieno žmogaus
teisės, kur teisingumą įgyvendina ne
politikai ar žurnalistai, bet teismai –
vienintelė gyvybinga alternatyva pi-
nigų valdžiai bei galingųjų saviva-
lei.

Tačiau nepamirškime, kad teisi-
nėje valstybėje tenka kovoti ne tik su
politinio ar ekonominio elito siekiu
daryti įtaką teismams, noru įgyven-
dinti atrenkamą „teisingumą” – kai
teismų botagais plakami tik tie,
kurie nėra „mūsiškiai”. Ne mažiau
pavojinga ir pagunda teisės viešpati-
jos principą paversti teisininkų dik-
tatūra, kai pastarieji pasijunta ne Te-
midės tarnais, bet jos šeimininkais.

Teisininkai mėgsta priminti
principą, kad privalu vykdyti ne tik
tuos įstatymus ar teismų sprendi-
mus, kurie mums patinka. Kita ver-
tus, kai įvairaus lygmens teismų
sprendimai kelia vis didesnį pasipik-
tinimą, nes atrodo neteisingi, tai rim-

tas ženklas susimąstyti. Bandymai
gniaužti diskusiją šiuo klausimu,
aiškinant, kad ji yra neleistinas poli-
tinis spaudimas teismams ir galbūt
net pažeidžia jų savarankiškumo
principą, tik parodo, jog diskutuoti
apie teismų problemas tiesiog būti-
na. Vien jau dėl to, kad teismuose
dirba daug sąžiningų ir profesionalių
teisėjų, kurie pasiryžę nuosekliai
įgyvendinti teisingumą. Deja, tie ne-
sąžiningi teisėjai, kurių sprendimai
sukelia viešus skandalus, – tai didelis
šaukštas deguto, gadinantis bendrą
teisėjų įvaizdį. Problema ta, kad toli
gražu ne visada pati teisėjų bendruo-
menė atsispiria pagundai profesinį
solidarumą ir rūpinimąsi teismų ge-
ru vardu supainioti su klanine išti-
kimybe.

Kitas dalykas – teisininkai mėgs-
ta kartoti, jog nė vienas žmogus ne-
gali būti teisėjas savo byloje. Tačiau,
kai kalba pakrypsta apie teismų dar-
bą, kažkodėl šis principas nustoja
galioti. Veikiausiai pamenate, kai
Konstitucinis Teismas nusprendė,
kad mes neturime teisės mažinti atly-
ginimų teisėjams, nes tai – jau neleis-
tinas įžengimas į jų sritį. Supraski-
me, teisininkai ne tarnauja tautai,
Konstitucijoje pavadintai suverenu,
bet jai vadovauja ir auklėja.

Lygiai taip pat ne kartą aiškinta,

jog tik dėl mūsų menko teisės iš-
manymo, mus piktina, kad žmonės,
grobstantys milijonus, lieka laisvėje
ir net užima svarbius postus, o
griežčiausiai baudžiami tie, kurie
apkaltinami santykinai menku suk-
čiavimu; žmonės, kurių nusikalstami
sprendimai kainuoja visiems mokes-
čių mokėtojams milijonus ar milijar-
dus, lieka nenubausti, tačiau išieško-
mos didžiulės baudos iš   senolio, ne-
sugebėjusio tiksliai užpildyti kurią
nors deklaraciją ar nebesusigaudan-
čio besikeičiančiose mokesčiuose.

Labai daug klausimų kelia ir KT
formuluotės, kurios vis dažniau pri-
mena filosofinius traktatus. Neska-
nus prieskonis jaučiamas  teroriste
skelbiamos merginos byloje, taip pat
ir žymiausios Lietuvoje mergaitės
globos byla yra virtusi ne teisingumo
įtvirtinimu, bet kažkuo visai kitu.
Jau nekalbu apie teismo sprendimą,
jog paniekinti laisvės gynėjus Lietu-
voje yra visai normalu. 

Visais įvardytais atvejais viešu-
moje kilo emocinga diskusija, ir būta
daug abejonių, ar teismai įvykdė
savo pareigą visuomenei. Dar kartą
įsitikinome, jog labai blogai, kad
Lietuvos teismuose taip ir nesusifor-
mavo praktika aiškinti teismų nutar-
tis. Tai užkirstų kelią „sugedusio
telefono” principui, kai viešumoje

vienas ar kitas teismo sprendimas
pateikiamas iškreiptai. Kita vertus,
būtų proga ir patiems teisėjams įsi-
tikinti, kad atskirais atvejais jų
sprendimams pritrūksta elementa-
rios logikos.

Šventasis Augustinas kadaise
rašė: jei valstybėje nėra teisingumo,
tai mes galime kalbėti ne apie poli-
tinę bendruomenę, bet tik apie plė-
šikų gaują. Labai nesinorėtų, kad
visuomenės nepasitikėjimas teis-
mais pasiektų tokį lygį, kai į visą tei-
sėjų bendruomenę būtų pradėta žvel-
gti kaip į plėšikų gaują. Net ir neto-
bula teisinė valstybė yra geriau nei
visų karo prieš visus būvis. Tačiau
šiandien, jei mes norime iš tiesų
stiprinti teisinę valstybę ir rūpintis
teisės viešpatijos principu, turime ne
statyti vis aukštesnę sieną tarp
teisininkų ir likusios visuomenės,
bet prisiminti, jog teismai tarnauja
visuomenei.

Jei mes pasamdome statybininką
uždengti namui stogą ir mums kyla
klausimų, ar kokybiškai jis dirba, ar
tinkamas medžiagas naudoja, jis pri-
valo mums atsakyti į klausimus, nes
mums teks gyventi tame name. Taip,
jam sunku bus dirbti, jei reikalausi-
me komentuoti kiekvieną žingsnį.
Tačiau tai ne blogiausias variantas –
blogiau, kai po esą profesionalaus jo
darbo pamatysime, jog stogas pralei-
džia vandenį, o medžiagos krinta
mums ant galvos. Na, o kai kalbama
apie valstybės pastato stogą ar net
pamatus – prastas profesionalų, ne-
norinčių, kad juos kas nors prižiū-
rėtų, darbas gali baigtis dar tragiš-
kiau.

Lrt.lt 

2012�vASARIO�2,�KETvIRTADIENIS

Teisės viešpatija ar 
teisininkų diktatūra?
ANDRIUS NAVICKAS

3DRAUGAS

Sunku ką nors gero pasakyti
apie Lietuvos teisėsaugą. Akis
bado apgailėtinas visų teisėsau-

gos sistemos grandžių neveiksmingu-
mas ir nekompetencija. Didelė dalis
ikiteisminių tyrimų tuo ir baigiasi,
nes prokuratūra nepajėgia surinkti
pakankamai įkalčių, kad teismams
būtų galima perduoti bylą. Teismai
dažnai vilkina bylas ar priima sun-
kiai suprantamus ir pateisinamus
nuosprendžius. Aukštesni teismai
menkai prižiūri žemesniųjų instanci-
jų darbą.

Ne be pagrindo plintantis nusi-
vylimas teismais yra nerimą kelian-
tis reiškinys. Teisingumo nepajė-
gianti užtikrinti valstybė neteks pi-
liečių pasitikėjimo, nes ji to ir never-
ta. Grėsmingai auga nepagarba įsta-
tymams, teigiamo atgarsio nesulau-
kia raginimai laikytis įstatymų, sąži-
ningai mokėti mokesčius. Per pas-
tarąsias savaites keli įvykiai aki-
vaizdžiai priminė Lietuvos teisėsau-
gos impotenciją. Šį negražų žodį var-
toju sąmoningai, nes juo tiksliai
apibūdinama padėtis.

Pokalbyje su Delfi.lt Darbo parti-
jos vadovas Viktor Uspaskich, trykš-
damas optimizmu, aiškino, kad jei
partijai sektųsi rinkimuose, naujoje
valdančioje koalicijoje ji norėtų ap-
linkos, finansų, ūkio, energetikos,
susisiekimo ir žemės ūkio ministrų
portfelių, gal ir kitų ministerijų.
Pasak Uspaskich, jei partija surinktų
daugiausia balsų, „aš privalėsiu eiti į
premjero postą… ir aš tiksliai žinau,
kad būčiau geriausias premjeras”.

Neabejoju, kad Uspaskich vis
dažniau kalbėsis su žiniasklaida bei
šmėžuos televizorių ekranuose. Bet
jo byla dėl partijos juodosios buhal-
terijos per 2004 m. Seimo rinkimus
dar neišspręsta. Ji daugelį metų vil-

kinama teismuose, nors tai nėra itin
sudėtinga byla, kurią gali išnarplioti
tik kompetentingiausi policininkai
bei puikiausiai išsilavinę teisininkai.
Turėtų būti lengva nustatyti, ar Us-
paskich pažeidė įstatymus, pateikė
klaidingą, suklastotą informaciją
apie Darbo partijos finansus. Arba
yra pakankamai įkalčių, arba jų nė-
ra. Pirmuoju atveju Uspaskich seniai
turėjo būti nuteistas, antruoju –
išteisintas. 

Bet jokio sprendimo dar nėra ir
veikiausiai greit nebus. Tai reiškia
ne tik tai, kad teisingumas nėra vyk-
domas, bet kad didėja galimybė, jog į
valdžią ateis žmogus, pažeidęs įstaty-
mus, tad netinkantis vadovauti parti-
jai, juolab Vyriausybei. Tik teisėsau-
gos organai gali pateikti rinkėjams
reikalingą informaciją šiuo klausi-
mu, bet jie negeba ar nenori to dary-
ti. Teismai gal paskelbs savo nuos-
prendį iki rinkimų. Jei Uspaskich
būtų pripažintas kaltu, neabejoju, jog
jo rėmėjai šauktų, kad tai yra konser-
vatorių sąmokslo išdava, o jis vaiz-
duotųsi eilinio politinio susidoroji-
mo auka. Nežinia, kiek žmonių tuo
tikės. Bet jei Lietuvos teismai būtų
bent šiek tiek kompetentingi, šitoks
scenarijus būtų neįmanomas, nes
seniai žinotume, ar Uspaskich pažei-
dė įstatymus, ar ne.

Lietuvos teisėsauga yra itin ne-
veiksminga, kai tiriamos vadinamo-

sios rezonansinės bylos. Iki galo
neišaiškinta, ar Artūras Zuokas yra
„Abonentas”, kaip žuvo Vytautas
Pociūnas, kaip Kristina Butrimienė
tapo „Draugystės” viešbučio savinin-
ke. Teisėsaugos institucijų negebėji-
mas priimti sprendimų politinį at-
spalvį turinčiose bylose ir tyrimuose
sukuria regimybę, kad įtakingi as-
menys, skirtingai nuo eilinių pilie-
čių, nesulaukia teisėto atpildo, kad
įstatymai nesaisto jų.

Toliau tęsiasi nesibaigianti Ke-
džio istorija. Šiomis dienomis ants-
tolei kelis kartus nepasisekė įgyven-
dinti teismo nuosprendžio ir per-
duoti Neringos Venckienės globoja-
mą Drąsiaus Kedžio dukrą motinai
Laimutei Stankūnaitei. Venckienė
aiškina, jog mergaitė atsisako vykti
pas mamą, o ji nesiruošia prievarta
jos perduoti. Jau tiek prirašyta apie
visą šią epopėją, kad nieko naujo
negalima pasakyti. Vis dėlto atkreip-
siu dėmesį į kelis dalykus. Galima
ginčytis, ar teisėja Neringa Venc-
kienė atsisako vykdyti teismo spren-
dimą, ar tik trukdo vykdyti teismo
nutartį (nes teismas įpareigojo ants-
tolę ir vaikų tarnybą, o ne Venckienę
perduoti vaiką motinai), tačiau teis-
mo valios nepaisoma. Teismai kol
kas nesiima ryžtingų priemonių už-
tikrinti, jog nuosprendis būtų vykdo-
mas. Nors Venckienė atvirai ir pa-
kartotinai reiškia savo panieką teis-

mams, taigi ir teisinės valstybės
principams, ji tebėra teisėja, nėra
atleista iš teisėjų pareigos. Patys
aukščiausi valdžios žmonės pritaria
jos laikysenai, bent ta prasme, kad
kaip tikrą pinigą priima jos sofis-
tinius aiškinimus, kodėl ji nevykdo
teismo nurodymų.

Joks įvykis per pastarąjį dešimt-
metį nesulaukė tiek dėmesio, kiek
Kedžio istorija. Visos teisėsaugos ins-
titucijos nuo policijos ir prokura-
tūros iki teismų veikė nekompeten-
tingai, negebėjo ar nenorėjo „pedofi-
lijos bylą” ištirti nešališkai ir iki ga-
lo, nuosekliai viešai rodė savo bejė-
giškumą, savo impotenciją. Nežinau,
ką visa ši istorija pasako Lietuvos
jaunimui, bet vargu ar ji skatina juos
gerbti teisėsaugą ar manyti, kad tei-
sinės valstybės principai įtvirtinti
Lietuvoje.

Iš tragedijos pereikime į farsą,
bet ir čia teisėsauga šlubuoja. Nese-
niai Seimo narė Inga Valinskienė pa-
reiškė, kad ji rengiasi dalyvauti nau-
jame televizijos dainų projekte ir
neketina paisyti Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisijos perspėjimų, jog ne-
valia dalyvauti tokiuose renginiuose.
Tuo pačiu ji lyg nepaiso prieš ke-
lerius metus paskelbto Konstitucinio
Teismo nuosprendžio, kuriame rašo-
ma, kad kūrybinė veikla sietina su
siekiu sukurti mokslo, technikos,
kultūros ar meno kūrinį, o „Seimo
narys, įgyvendindamas kūrybinės
veiklos laisvę, turi paisyti Seimo
nario, kaip tautos atstovo, konstitu-
cinio statuso ir iš jo kylančių teisi-
nių, etinių imperatyvų, tarp jų –
vengti viešųjų ir privačiųjų interesų
konfliktų”.

Jei Lietuvos Seimas būtų turėjęs
žiupsnelį savigarbos, jis niekada ne-
būtų kreipęsis į KT, Nukelta į 15 psl.

Teisėsaugos 
bejėgiškumas
KĘSTUTIS GIRNIUS
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TeLKINIAI

Los�Angeles,��CA

Ilgai, net su tam tikru ne pasiti-
kėjimu laukti naujieji 2012 metai
pa galiau atėjo. Plačiosios žinias-

klaidos apipinti pranašystėmis me-
tai pra sidėjo labai ramiai. Kuo mūsų
Los Angeles vi suomenė gali pasigir-
ti, palydėjusi 2011-uosius? Mano nuo-
mone, daug kuo.

Los Angeles lietuvių visuomenė
praėjusiais metais buvo labai aktyvi.
Pačioje metų pradžioje mūsų parapi-
ja nuoširdžiai sutiko ir džiugiai su
naujomis pareigomis pasveikino
naują Lietuvos Respublikos garbės
konsulę Daivą Čekanauskaitę-Navar-
rette. Parapijos komiteto rū pes čiu vi-
sos organizacijos ir draugijos su-
ruošė nuostabų pasveikinimą ir tin-
kamai pagerbė LR atstovę vakarinei
Amerikos daliai.

Netrukus po to savo me tinį ren-
ginį suruošė jau 18 metų gy vuojanti
,,Vaikų Vilties’’ organizacija, sukau-
pusi šimtus tūkstančių do lerių
Lietuvos vaikų ligoninės San tariš-
kėse plėtimui. Jos suruoštame vajuje
karo pabėgėlių vaikai, dabar jau
pražilę mokslų daktarai, advoka tai,
verslininkai, inžinieriai, gydytojai ir
kiti, per praėjusius metus paaukojo
beveik 200,000 dol. Marijos Danguo-
lės Navickienės vadovaujamam fon-
dui toliau rūpintis ne tik statybomis,
bet ir pasaulinio lygio aparatūra,
skirta vai kų gydymui. 

Neatsiliko ir jau 40-tuosius me-
tus dirbanti Lietuvos Dukte rų gyvy-
binga organizacija, kuriai apie 10
metų vadovauja Ingrida Jodelienė.
Šios organizacijos veiklios moterys
sugebėjo suruošti pokylius ir taip pa-
pildyti savo fondą, iš kurio praeitais
me tais iš viso pasiųsta 25,000 dol. Lie-
tuvos vaikų globos namams – Pa par-
čių prie Vievio, Rumbonių prie Aly-
taus; Naujosios Akmenės, Rasei nių
gimnazijos neįgalių vaikų klasei;

Pakutuvėnų globos centrui; Gudkai -
mio kaimo padegėlių aštuonioms šei -
moms; Kauno Jėzuitų gimnazijos
neturtingiems mokiniams ir Kauno
Gausių  šeimų bendrijai. Šios gražiai
veikiančios Draugijos lėšos padeda
išsilaikyti vaikų namams, priglausti
ir pamaitinti po pamokų varginges-
nių šeimų vaikus, gydyti sergančius
vaikus ar pasiligojusiems vaikams
padėti nupirkti reikalingus medici-
nos prietaisus, taip pat padėti rengti
vasaros stovyklas. Ši organizacija
siunčia į Lie tuvą gerus rūbus, ava-
lynę, patalynę, mokymo priemones
ir žaislus  vai kams. Darbščioji Geno-
vaitė Žaliūnie nė per vienerius metus
pasiuntė 85 siuntinius (viso 4,300 sva-
rų). Metų pabaigoje Lietuvos Duk-
terys pagal senus lietuviškus kalėdi-
nius papro čius suruošė puikias para-
pijos Kū čias  visuomenei. 

Jau pavasariop visos skautų
orga nizacijos darbavosi Kaziuko mu -
gės ruošoje. Per pačią Moti nos dieną
visuomenė džiaugsmingai sutiko į
savo vaikystės miestą atsilankiusį
vyskupą Gintarą Grušą. Parapijos
komiteto rūpesčiu suruoštame suti-
kime jaunystės ir studijų draugas
Tadas Dabšys pristatė naujai paskir-
tą Lietuvos kariuomenės vy riausiąjį
kapelioną, primindamas, kad būsi-
masis vyskupas buvo ,,Spindu lio’’
ansamblio šokėjas, dirbo IBM kor -
poracijoje programuotoju ir be veik
po dešimties darbo metų nuėjo ten,
kur buvo pašauktas – tarnauti
Dievui ir žmonėms. Susitikime vys -
kupas ragino nebijoti ,,daryti spren -
dimus: Aukščiausiojo ranka visada
nuveda į tikslą’’. Tai  buvo nuostabus
susitikimas, kurio metu buvome
dvasiškai paky lėti.

Metų viduryje buvome pakviesti
į Latvių namus paminėti 70-tį nuo
baisiųjų Birželio bolševikinių trė mi -
mų į Sibirą. Baigiantis vasaros
atostogoms, mūsų parapijoje buvo
šventiškai suruoštas Amerikos Bal -
tijos tautų laisvės lygos (BAFL) 30-

REGINA GASPARONIENĖ

Su viltimi žvelgiame į Naujuosius
LA�lietuvių�visuomenės�veikla��2011�metais

tis. Rengė estų visuomenė.

Jau artėjant rudeniui, spalio
pra džioje įvyko 25-oji ,,Lietuvių
dienų’’ mugė, kurią labai sėkmingai
suruošė jaunieji ,,Dienų’’ organizato-
riai: Vy tas Juškys, pirmininkas,
Aušra Venc kutė, Saulius Jarašūnas,
Edvardas Kubilinskas, Povilas
Žemaitaitis, Ri ma Juškienė, Monika
Gilytė ir Ma rytė Šepikaitė. Šie
savanoriai per nak tis statė ir kalė
palapines bei būdeles būsimiems
,,Dienų’’ da ly viams, rūpinosi dalyvių
ir svečių priėmimu. Tai jų triūso
dėka 25-sios ,,Lietuvių dienos’’
praėjo puikiai, jų metu buvo galima
susipažinti su  lietuvių kultū ra,
menu ir papročiais. Žiūrovai šypso-
josi ir plojo į taktą, kai tautinius šo-
kius šoko mažiausieji lituanistinės
mokyklos vaikučiai, jaunimo ansam-
blis ,,Spindulys’’, o  iš Illinois valsti-
jos atvykusios grupės ,,Dance Duo’’
modernių šokių menu negalima
buvo atsižavėti. Liaudies dainas
dainavo viešnia iš Lietuvos – žymioji
daini ninkė Veronika Pavilionienė,
dainavo Los Angeles vyrų ansamblis
,,Tolimieji aidai’’, LA Moterų kvarte-

tas, grojo ir dainavo duetas Gaja
(Vėjūnė Baltru šaitytė), ,,Kolorado
vabalas’’, Dave Mattke, Aleksas
Vilkas ir kiti. Kla sėse ir kiemuose
liaudies meistrai rodė gausybę gin-
taro papuošalų ir lino gaminių.
Svečiai ragavo šeimi ninkės Genovai-
tės Plukienės ir jos padėjėjų kugelį,
cepelinus ir šalti barš čius, nestigo
,,Utenos’’ alučio.

Pernai, kaip ir kiekvienais me -
tais, iškilmingose šv. Mišiose pager-
bėme Sausio 13-osios žuvusiuosius.
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės
apylinkė (pirmininkas Antanas Po-
likaitis) su ruošė Vasario 16-tos iškil-
mingą minė jimą, o Kovo-11-tos –
Amerikos Lietu vių Tarybos Los An-
geles skyrius (pirm. Algimantas Že-
maitaitis). Va sario 16-tą būrys lietu-
vių visada ap lanko 1918 metų Lietu-
vos Nepriklau somybės signataro
prof. Mykolo Bir žiškos kapą. 

Malonią staigmeną pa teikė Tau-
tiniuose namuose savo veiklą atnau-
jinusi Lietuvių tautinė są junga. Prie
naujos valdybos prisijungė Jonas Ta-
landis, Juozas Raibys ir Vitalis Lem-
bertas. 

Malonu priminti, kad organi-
zacijų ir klebono Tomo Karanausko
pastangomis buvo pa gerbti daug savo
veikla nusipelnę asmenys jų ypatin-
gų gimtadienių progomis. Tai visuo-
menės veikėjai: Leokadija Vilimienė
(Dukterų ir skau tų organizacijos),
Juozas Pupius (parapijos darbuoto-
jas), Marytė Še pikaitė (parapijos
siela) ir Antanina Uldukienė (parapi-
jos šeimininkė). Jų savanoriška veik-
la daug prisidėjo ir prisideda prie
mūsų visuomenės aktyvumo ir su-
gyvenimo.

Praėjusieji metai Šv. Kazimiero
lietuvių parapijai ir bažnyčiai buvo
garbingos sukakties metai – sukako
70 metų nuo pirmos lietuviškos šven-
tovės įkū  rimo Los Angeles mieste.
Ju biliejui paminėti parapijos komi-
tetas su visų veikiančių organizacijų
pa galba suruošė pokylį. Klebonas
Ka ranauskas priminė pirmos nedi-
delės parapijos garbingą įkūrėją
prel. Julių Macijauską, vėliau staty-
bas išplėtusį veiklų prel. Joną Anta-

Koncertuoja Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas Viktoro Ralio (sėdi ketvirtas iš k.) ir solistai.

LA ,,Lietuvių dienose” pagerbti visi ,,Lietuvių dienų” pirmininkai. 
Kęsto Kazlausko nuotr. 



ną Kučingį. Di delės meilės vedami
ano meto parapijos žmonės savo
aukomis ir savano rišku darbu pas-
tatė šią gražią Šv. Kazimiero bažny-
čią St. George ir Griffith Park gatvių
sankryžoje. Ne tik pastatė, bet ir iš-
dabino suaukotais vitražų langais,
architekto Edmundo Arbo suprojek-
tuotais altoriais. Kaip kal bėjo kle-
bonas, pokylio pelnas bus  pa naudo-
tas pastatų remontui, nes per visus
tuos 70 metų pastatai nebuvo remon-
tuoti. Garbingo parapijos jubi liejaus
šventei Kario Petrulio rūpes čiu iš-
leista programa, kurioje rasite infor-
maciją apie šven tovės statybos istori-
ją, parapijai nusipelniusių asmenų ir
joje dirbusių kunigų pavardes. Kle-
bonas ragino mylėti, rūpintis ir rem-
ti šią mažą lietuvišką salelę, kurioje
gražiai sugyvena visos 20 organizaci-
jų ir šeštadieninė lituanistinė mo-
kykla (vedėja Marytė Newsom) su
150 mokinių.

Praėjusiais metais savo veiklą
pagyvino kultūrinės, meninės gru -
pės. Tautiniuose namuose naujai su -
sikūrusi Lietuvos kultūros paveldo
grupė (,,Lithuanian Heritage’’; vado-
vė Sigi ta Barysienė) suruošė keletą
gražių renginių, kuriuose gausiai
atsilankė besidomintys Tėvynės isto-
rija ir kul tūra. 

Neatsiliko ir kiti meno vienetai.
2011-tųjų pabaigoje Los Angeles jau-
nimo ansamblis ,,Spindulys’’ šoko
Australijos lietuviams.  Šv. Kazimie-
ro parapijos choras (vadovas Vikto-
ras Ralys), pakvietęs Kanados Toron-
to lietuvių chorą, prieš Velykas
atliko pasaulinės religinės muzikos
koncer tą, kuriame nuskambėjo ir
kana diečio kompozitoriaus Aleksan-
dro Stankevičiaus oratorija ,,Re-
quiem’’. 

Dažniau visuomenei pasirodė
teatro grupė ,,Just Millin’ around’’
(Justina Brazdžionienė ir Amandas
Ragaus kas). Teatro grupė ,,Sezonų
pauzės’’ (Aleksas Mic kus)  pradėjo
meninio filmo „Baltoji drobulė’’ pa-
gal Antano Škėmos to paties pavadi-
nimo romaną kū rim ą. 

Paskutiniu metu savo veiklą
pagyvino skautės gražinietės. Jų su -
ruoštas Rūtos Šepetys knygos „Bet -
ween Shades of  Gray’’ pristatymas
buvo didžiulė kultūrinė šventė, į ku -
rią susirinko gausus skaičius knygos
mylėtojų. Kaip kalbėjo pati auto rė,
knyga išleista jau 25-iomis kalbo mis
29-iose šalyse. Reikia labai vertinti
Šepetys talentą ir darbą, juk daugy-

bės talentingų lietuvių rašytojų kūri -
niai nepasiekė tarptautinių spaustu-
vių ir bibliotekų. Talentingai parašy-
ta knyga keliauja per pasaulį, kalbė-
dama įvairiomis pasaulio kalbomis
apie didžiulį Rusijos komunistų
įvyk dytą lietuvių ir kitų tautų  geno-
cidą. Šią šventę įdomiai ir jautriai
vedė Kęstutis Reivydas ir Darija
Frances co, o paruošimu ir knygos
platinimu rūpinosi Audra Reivydie-
nė, Laima Balčienė ir Laima Sturo-
naitė.

Praėjusiais metais mūsų visuo-
me nės neaplenkė netektys. Anapilin
iškeliavo žurnalistas, radijo redakto-
rius Vytautas Šeštokas, vi suo menės

ilgametis veikėjas Algis Raulinaitis,
rašytoja, kultūros darbuotoja Alė Rū-
ta-Elena Arbienė, ge ra sis daktaras
Anthony Marius Nyerges, šaulys
Mindaugas Banionis, choristas ir
aktorius Antanas Vosy lius, Liucija
Stadalnikienė, Ona Mo tiejūnienė, dr.
Jurgis Kudirka, Rimas Anelauskas,
mokytoja Eugenija Dambra ir kiti. 

O mes su viltimi žvelgiame į
atėjusius 2012-uosius, planuodami
dirbti savo bažnyčios, parapijos ir
visos lietuvių visuomenės naudai.

Regina Gasparonienė – Baigė
matematiką, šiuo metu dirba bankų
sistemoje. Trijų sūnų motina, šešių
vaikaičių močiutė. 
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...Bažnyčios bokštuose skambės
vargonai,

ir perrištos juodai trispalvės
liudys šventą tiesą.

Uždekime visi vilties žvakes,
o žuvusiems padovanokime ramy-

bę, šviesą...
(Antano Pečiukėno eilės)

Detroit, MI lietuvių telkinyje
buvo pa minėtos Klaipėdos
krašto išvadavimo 89-ųjų ir

Kruvinojo sekmadienio 1991-ųjų m.
sausio 13 d. Vilniuje (Laisvės gy nė jų
diena) dvidešimt vienerių metų su-
kaktys. 

Sausio 22 d. minėjimas pra dėtas
iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Anta-
no lietuvių parapijos koplyčioje,
kurias užprašė parapijie čiai. Mišias
aukojo parapijos klebo nas. kun. Gin-
taras Antanas Jonikas. Mišių skai-
tinius skaitė Antanas Strak šys. 

Po Mišių parapijos salėje susi-
rin ko gražus būrelis dalyvių. Kaip
per kiekvieną šventę, renginį ar mi-
nėji mą, parapijos salė buvo atitinka-
mai papuošta. Dalyvių bendras sta-
las padengtas balta staltiese, ant ku -
rio buvo padėti išausti lininiai ta ke -
liai, o ant jų – juodais kaspinais per-
rištos mažos žvakutės, skirtos kiek-
vienam žu vu siam tą tragišką sekma-
dienio rytą Vilniuje. Prie žvakučių –
skaidrūs akme nėliai, simbolizuojan-
tys mūsų ašaras. Ant atskiro stalo
buvo išdės tyta įvairi medžiaga apie
Sausio 13-osios dienos įvykius ir
Klaipėdos kraš to išvadavimą: straip-
sniai, nuotraukos, eilėraščiai, kom-
paktinės plokštelės, filmai. 

Minėjimą atidariusi Zita Skučie -
nė trumpame įžanginiame žodyje
pri minė, kad tai diena, kurios neva-
lia pamiršti. Sausio 13-ąją, ginant
Parla mentą ir Televizijos bokštą su
daina, giesme ir malda, Laisvė buvo
aplais tyta krauju. Sausio 13-osios da-
lyviai paskelbė pasauliui apie Lietu-
vos pa siryžimą būti nepriklausoma,
ir gar sas apie ,,dainuojančią revoliu-
ciją” pasklido po visą pasaulį.   

Invokaciją sukalbėjo klebonas
Jo nikas. Buvo išvardinti, tylos minu -
te prisiminti ir pagerbti Klaipėdos
vadavimo kovose žuvusieji, o taip pat
mirusieji savanoriai (tarp jų – LŠSI
garbės šaulys, buvęs Stasio Butkaus
šaulių kuopos pirmininkas a. a. Vin -
cas Tamošiūnas). Detroit gali di -
džiuo  tis, nes savo laiku turėjo net 7
Klai pėdos krašto vaduotojus. Deja,
jie visi  jau iš ke liavę amžinybėn, tai:
Alfonsas Žiedas, Juozas Augaitis,
Vincas Tamošiūnas, Bronius Tatarū-
nas, Kazimieras Špa kauskas, Petras
Bliūdžius ir Stasys Šimoliūnas.

Pirmą žvakę, kaip šviesos ir lais -
vės simbolį, pagerbiant žuvusius
Klai pėdos išvadavime, uždegė Myko -
las Abarius, Lietuvos Šaulių sąjun-
gos išeivijoje vadas. Antrąją žvakę už
1991 m. sausio 13-ąją žuvusius uždeg-
ti buvo pakviestas LR garbės konsu-
las Detroit Algis Zaparackas. Skučie-

nė išvardino visų prieš dvi dešimt
vienerius metus žuvusiųjų Vilniuje
vardus. 

Jūratė Župerkienė, viešnia iš
Klai  pėdos, pasidalino mintimis apie
Klaipėdą. Prelegentė gimė prieškario
Lietuvoje. Sovietams okupavus Lie-
tu vą, kartu su tėveliais buvo ištrem-
ta į Sibirą. Grįžusi iš tremties mo-
kėsi Klai pėdos pedagoginėje mokyk-
loje, vėliau – Vilniaus pedagoginiame
ins titute. Ilgus metus mokytojavo,
dėstė rusų kalbą. Ir dėstė ją taip, kad
lietuviai nesurusėtų! Kartu su savo
moki niais, o vėliau studentais daug
keliavo po Lietuvą, lankydama istori-
nes vietas. Dainavo dainas, už tai bū-
davo kviečiama pasiaiš kinti. Ilgą
laiką Jūratė dėstė lietuvių kalbą
Klaipėdos aukštojoje verslo akademi-
joje (buvusiame Politechni ku me),
dirbo ekskursijų vadove. Daug ke-
liaudama, niekuomet neti kėjo, kad
Sibiro vaikui bus lemta at vykti į
Ameriką.  Župerkienė gra  žiai ir įdo-
miai papasakojo apie Klaipė dą ir šio
krašto gilią istoriją.  

Laisvės gynėjų dienai atminti
Skučienė jautriai perskaitė An ta no
Pečiukėno eilės ,,Sausio 13-toji”. LR
garbės konsulas Zapa rackas pasida-
lijo keliomis mintimis apie Klaipė-
dos krašto išvadavimą, žvelgiant iš
istorinės perspektyvos. Žiūrėjome
do kumentinį filmą ,,Nežinomi didvy -
riai. 1991-ųjų metų sovietų agresija
sausyje”, skirtą kruvinųjų įvykių
dvi  dešimtmečiui paminėti. Ekrane
matėme Sausio 13-osios, baisiosios
nak ties, videoįrašo dalį. Girdėjome
tankų ūžesį, šūvius, išgąsdintų žmo -
nių šūksnius, pokalbius su fotogra-
fais ir liudininkais, kurie išgy veno
tuos Sausio įvykius.  

Rengėjų vardu Skučienė pa dė-
kojo kun. Jonikui už šv. Mi šių atna-
šavimą, pamokslą ir invoka ciją, Jū-
ratei Župerkienei – už įdomią paskai-
tą ir visiems, prisidėjusiems prie
minėjimo rengimo ir jame dalyva-
vusiems. Minėjimas buvo baigtas vi -
siems sugiedojus Tautos himną, ku -
rio žodžiai, ypač šią dieną, smigo gi-
liai širdin.

Po to buvo gardžios vaišės, ku-
rias pa rū pino Dievo Apvaizdos para-
pijos vir tuvės šeimininkė Regina
Green halgh. Parapijieciai dar ilgai
šnekučia vosi, prisimindami tuos įvy-
kius, ku rie pakeitė mūsų Tėvynės
likimą. Po to klausėmės dainų iš
kompaktinės plokštelės ,,Sugrįžk į
Lietuvą”.    

Tegul šios svarbios šventės mums
primena mūsų tautiečių drą są. Pa-
gerbkime ir prisiminkime tuos, ku-
rie visas jėgas ir gyvybę aukojo, kad
Tėvynė būtų laisva. Pasimel ski me už
juos. Tikėkimės, kad mūsų tauta bus
gyva, o jos vaikai širdyse nešios
meilės Tėvynei kibirkštį. Len kiame
galvas už mūsų krašto didvy rius:
šaulius, partizanus, savanorius, ra-
movėnus ir birutietes, kurie aukojo
savo gyvybes už Lietuvos laisvę!

Minėjimą ruošė Šv. An ta no para-
pijiečiai.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Detroit,�MI

Kovo 11-osios minėjimas.
Mindaugo ir Inos Petokų nuotraukos

Šv. Antano lietuvių parapijoje –
du minėjimai

Julia Vailokaitis, gyvenanti Beverly Shores, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už
paramą.

Albinas Smolinskas, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė kasme-
tinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Šv. Kazimiero parapijos 70 metų veiklos
minėjimas (iš k.): parapijos klebonas
Tomas Karanauskas, Dalilė Polikaitienė ir
Šv. Kazimiero parapijos komiteto pirmi-
ninkas Linas Udrys.

Vytautas Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščiui 50 dol. Labai
Jums ačiū už paramą.
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sKAuTYBĖs KeLIAs

Sausio 13-osios paminėjimas LA

Ką jūrų skautės veikia šaltu oru?

Ne kiekvienas didelis darbas yra
geras, bet kiekvienas geras darbas

yra didelis (Demostenas).

Nors ši žiema tik dabar prasi -
dėjo, laivai jau nuo spalio mė-
nesio ,,il sisi”.  Bet net ir žie-

mos metu ,,Nerijos” tunto jūrų skau-
tės siekia patyrimo laipsnių, spe-
cialybių, atlieka gerus darbelius.

2011 m. gruodžio 3 d. kelios ,,Ne -
rijos” tunto vadovės susitiko su įvai-
rių tautybių skautais ukrainiečių
parapijoje. Ten iš New York buvo at-
gabenta Bet lie jaus taikos šviesa, ke -
liaujanti iš Betliejaus. ,,Ne rijos” tun-
tas jau antrus metus  Lietuvių skau-
tų sąjungos rajonams išsiunčia tai-
kos žvakę, taikos ir ra mybės simbolį,
kad mūsų sąjungoje plistų taika ir
ramybė. Taikos šviesa keliavo ir į
Švč. Mergelės Mari jos Gimimo, Švč.
Marijos Mari jos Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijas, Maria aukštesniąją
mokyklą pas seseles, ,,Holy Family
Villa”, Pal. Jur gio Matulaičio misiją,
aplankė Ateitininkų Kūčias ir kitur.  

Gruodžio mėnuo visada tur tin-
gas darbais – mat tą mėnesį ,,Neri-

jos” tuntas ruošiasi da lyvauti Pa-
saulio lietuvių centro kalėdinėje mu-
gėje.  Tė veliai, vadovai ir skautukės,
susibūrę PLC virtuvėje, pagamino
apie 5,000 koldūnų su grybais. Jūrų
jaunės ir jū rų skautės sueigos metu
iškepė kūčiukų. Tie skanumynai ir
įvairūs  kiti darbeliai buvo parduo-
dami Kalėdinėje mugėje.

,,Nerijos” tunto jūrų skautės
kiek vienais metais (jau tikrai dau-
giau nei 20 metų) aplanko senelius,
gyvenančius ,,Holy Family Villa”
prieglaudoje. Šiais metais jau nos va-
dovės paruošė programą: sesės dai-
navo ir giedojo, kai kurios grojo
instrumentais, tada pasivaikščiojo
arba pakalbėjo su seneliais. Tai tik-
rai buvo nuos tabi dovana tiems žmo-
nėms!

2012 m. sausio mėnuo – taip pat
ypatingas jūrų skautams. Visi kvie-
čiami į tra di cinę Klaipėdos dienos
sueigą, kuri šiais metais įvyko sau-
sio 21 d. 1923 m. sausio 15 d. Klaipė-
dos kraštas buvo išvaduotas ir vėl
prijungtas prie Lietuvos. Šia proga
jūrų skautai ir skau tės surengė tra-
dicinį minėjimą. Šiais metais ,,Litua-
nicos” broliai jūrų skau tai švenčia 90
metų gyvavimo su kak tuves. Valio!

J.V.S. FIL. TAIYDA CHIAPETTA

Gausus būrys Los Angeles skautų sausio 8 dieną, sekmadienį, susirinko
į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią paminėti 1991 metų sausio 13 dieną. Prieš
šv. Mišias skautų pirmininkė Regina Jogienė visiems susirinkusiems savo
pasakojimu priminė tos dienos kraupius įvykius Lietuvoje. Tą naktį prie
Vilniaus televizijos bokšto buvo sužeista apie 700 žmonių, 14 žuvo. Jaunieji
skautai įnešė 14 žuvusiųjų portretus. Šv. Mišias aukojo klebonas Tomas
Karanauskas.

Vitalija Virbukienė

Betliejaus taikos šviesos perdavimas.

Sesės gieda kalėdines giesmes ,,Holy Family Villa”. Jūrų skautės gamina kūčiukus  Kalėdinei mugei.
j. v. s. fil. Taiydos Chiapetta nuotr.

Žinios iš Sydney
Sydney „Aušros” tunto sesės

2011 m. gruodžio 17–18 d. kartu su
broliu Tomu Dundzila iškylavo Royal
National Park, Sydney, Australija.
„Kvietimas dalyvauti šioje iškyloje
buvo išsiųstas sesėms ir broliams,
bet tik sesės priėmė iššūkį”, – pra-
nešė brolis Tomas. Iškyla buvo sėk-
minga, smagi, bet varginanti.  Bravo,
sesės ir broli Tomai!
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„Šerlokas Holmsas: Šešėlių žaidimai” 
(„Sherlock Holmes: A Game of Shadows”)

Studija ,,Amber” sausio 29 d. pakvietė mažuosius ir jų tėvelius į pastatymą ,,Sniego karalienė”.                                                                                           Manto Ivanausko nuotr.

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?
Šis veiksmo filmas yra apie

Sherlock Holmes ir jo draugo daktaro
Watson nuotykius senajame Londo -
ne,  Anglijoje. Pradžioje filmo Hol -
mes seka Irene Adler, kuri turi siun -
tinį. Ją besekant, Sherlock apsupa
blogiečiai. Nors mūšis yra trys prieš
vieną, Sherlock visus nugali ir bėga
sustabdyti Irene. Tik kai Irene nune -
ša siuntinį dr. Hoffmanstahl, kuris
sėdi aukciono salėje, čia atsiradęs
Holmes lyg niekur nieko pasako
Hoffmanstahl, kad siuntinyje yra
bom ba. Holmes šaukiant: „Ugnis”
visi žmones išbėga iš aukciono salės,
o ir įmesta į sarkofagą bomba saugiai
susprogsta. 

Pasikėsinimui nepasisekus, Ire -
ne susitinka su prof. Moriarty. Pro -
fesorius pyksta, kad Irene nenu žudė
prof. Hoffmanstahl ir nunuodija
Irene. 

Holmes, kuris buvo iš Irene slap-
tai paėmęs laišką, randa tą, kam
laiškas buvo adresuotas – čigo nę
Simza. Bet Simza pabėga, kai ka za -
chas ją bando nužudyti. Holmes jį
sulaiko.

Reikalai negerėja, kai Holmes
savo pavaldinio Watson vestuvėse su -
tinka blogietį prof. Moriarty. Jiedu
susitaria susitikti. Pro fesorius pasa -
ko, kad jeigu Holmes ne sustos kištis į
jo reika lus, pastarasis nužudys jo
draugą Wat son ir jo žmoną. Ar Hol -
mes nusileis blogie čiui? Ar jis leis
mirti savo draugui ir jo žmonai? Jei
norite sužinoti, ar jie išsigelbsti ir
kas toliau vyksta, teks žiūrėti filmą.

Ar filme vaidina 
žinomi aktoriai?

Taip ir jų daug. Holmes vaid-
menį atlieka Robert Downey Jr.
(„Iron Man”, „Tropic  Thunder”),
Wat son vaid menį atlieka Jude Law
(„Cold Mountain”, „The Aviator”),
Sim za vaidina Noomi Rapace („The
Girl with the Dragon Tattoo”), o
Irene – Rachel  McAdams („The Time
Tra veler’s Wife”, „Wedding Cra -
shers”).

Kas labiausiai patiko?
Man labai patiko pirmasis filmas

apie Sherlock Holmes. Naujasis fil-
mas buvo beveik toks pat geras kaip

ir mano anksčiau matytas. Filmas
man patiko todėl, kad jame daug
veiksmo (man labai patinka veiksmo
filmai), ir vietomis buvo labai juo -
kinga. Aktoriai labai gerai atliko
savo vaidmenis. Mano tėvui taip pat
labai patiko šis filmas ir jis norėtų jį
dar kartą pamatyti.

Kas nepatiko?
Man viskas patiko, tai nėra ko

skųstis.

Kam siūlyčiau filmą pažiūrė ti?

Siūlyčiau filmą pažiūrėti vi -
siems tiems, kurie mėgsta veiksmo ir
de tektyvinius filmus. No rintiems iš
arčiau susipažinti su ak to riais ir jų
vaidmenimis, siūlyčiau pažiūrėti pir-
mąjį filmą apie Sherlock Holmes. 

Šis filmas yra PG-13. Nesiū lyčiau
šio filmo žiūrėti jaunesniems nei
keturiolika metų vaikams.

Kaip vertinu filmą?
Kaip ir sakiau, man šis filmas la -

bai patiko, tai aš jam duočiau 9 balus
iš 10-ies. Filmas nebuvo toks geras
kaip  pirmasis. 

Ar verta šį filmą žiūrėti teatre?
Aš manau, kad šį filmą tikrai

verta pažiūrėti kino teatre, nes jis
tikrai labai geras ir įdomus, o šiais
laikais tokių filmų būna nedaug.

Metų laikai
<>
Rudens�margas�veidas
vandens�atspindy
Šnarantys�lapai�po�kojom
Žiema�ateity
…
Rudens�monotonija

<>
Žiemos�šaltos�rankos
Balta�akyse,�kontūrų�nematyt
Trapios�snaigės�krenta
Nei��žodžio�nesakyk
…
Žiemos�tyla

<>
Pavasario�balsas
Eina�lyg�aidas�per�vandenį
Taip�nematomai�gimsta�gyvybė
viskas�lieka�gamtos�atminty
…
Pavasario�sapnas

<>
vasaros�auksas
Pirštų�galiukais�braukia�per�liepų�medžius
Strykčiodamas�virš�laukų
Mano�juokas,�šiltas�lyg�vaikas�vėjas
…
vasaros�džiugesys

Nortė Grintalis
K. Donelaičio lit. m-la, Washington, DC, 7 kl.

Kadras iš kino filmo „Šerlokas Holmsas:
Šešėlių žaidimai”. 

Smagu mokiniams Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, Los Angeles, CA. Tre-
čiokai, padedant mokytojai Sigitai Newsom (pirma iš dešinės) kuria ,,Linksniavimo
knygelę”.                                                                                  Laimos Apanavičienės nuotr.
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Kaune įsikūrusi leidykla ,,Ter-
ra publica”, jau anksčiau nu-
džiuginusi aukštos poligrafi-

nės kokybės leidi niais apie gražiau-
sius Lietuvos mies telius, apie jos
dvarus, apie 153 įdo miausias bažny-
čias, tęsia pradėtus darbus ir ėmėsi
albumų apie atskirų Lie tuvos vys-
kupijų bažnyčias leidimo. Pirmasis
šios serijos albumas ,,Kau no arki-
vyskupijos bažnyčios” pasa ko jo apie
102 bažnyčias. Solidžiame 230 pusla-
pių žinyne išspausdinta ne tik dau-
giau nei 400 spalvotų iliustra cijų, bet
ir trumpa kiekvienos parapijos isto-
rija, aptarta bažnyčios archi tektūra,
nurodyti žymesni sakralinio meno
kūriniai, išvardyti pagrindi niai at-
laidai. 

Palydimajame šios knygos žody-
je arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
priminė Lietuvos bažnytinės provin-
cijos įkūrimo 1926 metais istoriją,
kai popiežius Pijus XI apaštališkąja
konstitucija ,,Lituanorum gente”
įsteigė šią provinciją su Telšių, Pa-
nevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių
vyskupijomis bei Kauno arkivysku-
pija, suformuota iš 1417 m. įkurtos
Žemaičių vyskupijos teritorijos da-
lies. 

1934 metais Kaune surengtas pir-
masis Lietuvos eucharistinis kongre-
sas, kuriame padėkota už Lietuvos
lais vę, tais pačiais metais vyko ir ar-
kivyskupijos Sinodas, nubrėžęs svar -
biausias bažnytinio gyvenimo gaires.
Leista daug katalikiškų leidinių, jau-
nimą suvienijo apie 70,000 narių tu-
rėjusi pavasarininkų sąjunga, akty-
viai veikė Ateitininkų fe de racija,
jungusi besimokantį jaunimą, blai-
vybės organizacijai priklausė apie
16,000 narių. Sovietų ir nacių oku-
pacijos nutraukė arkivyskupijos gy-
venimo raidą, apie 330 kunigų bu vo
išsiųsta į lagerius. 

Priminęs istoriją, arkivyskupi-
jos vadovus, nuo 1996 metų jai vado-
vaujantis Tamkevičius rašo: ,,Šiame
al bu me rasime visas Kauno arkivys -
kupijos bažnyčias – mūrines ir me -
dines, labai puošnias ir pačias kuk -
liau sias. Jos visos primins gyvąją
Baž nyčią – šimtus tūkstančių tikin-
čių žmonių, gyvenusių prieš kelis
šimtus metų ir gyvenančius dabar.
Šie žmo nės yra pats didysis turtas.”

Neilgai trukus po pirmojo albu-
mo pasirodė ir antrasis ,,Vilkaviškio
vyskupijos bažnyčios”. Šiame albu -
me aprašytos 105 Vilkaviškio vysku -
pijos teritorijoje esančios bažnyčios
bei 6 koplyčios. Puikios kokybės lei-
dinyje spausdinami daugiau nei 30
profesionalių autorių: istorikų, pa -
minklosaugininkų, krašto šviesuolių
parengti išsamūs bažnyčių aprašy-
mai, kurie iliustruojami daugiau nei
350 spalvotų specialiai šiai knygai
sukurtų nuotraukų.

Knygoje aprašomi sakraliniai
pastatai suskirstyti pagal dekanatus.
Visa Vilkaviškio vyskupija suskirs-
tyta į 7 dekanatus (Aleksoto, Alytaus,
Prienų, Šakių, Marijampolės, Lazdi-
jų ir Vilkaviškio) bei 105 parapijas.
Kiek vienai iš šventovių skiriamas
vienas ar keli puslapiai, aprašymai
iliustruoti spalvingomis nuotrauko -
mis, leidinio pradžioje spausdinamas
Vilkaviškio vyskupijos žemėlapis,
kuriame pažymėtos visos jos šven-
tovės.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas
Rimantas Norvila įžangos žodyje ra -

šo, kad 1926 m. sukurtai Lietuvos
bažnytinei provincijos Vilkaviškio
vyskupijai priklausė buvusios Seinų
vyskupijos dalis, esanti nepriklauso-
mos Lietuvos teritorijoje. Tarpuka ry -
je buvo aktyvios įvairios katalikiš-
kos organizacijos, beveik kiekvie-
noje pa rapijoje buvo įsikūrę ,,Žibu-
rio” drau gijos skyriai, įkurta nema-
žai naujų parapijų, pastatyta bažny-
čių.

Antrasis pasaulinis karas skau -
džiai palietė ir šią vyskupiją – su -
griauta daug bažnyčių, išblaškė ti-
kin čiuosius, apie trečdalis kunigų
buvo nužudyti, ištremti į Sibirą ar
nu blokš ti į Vakarus. Vyskupas itin
džiau giasi, kad ir būdami toli nuo tė -
vynės Vilkaviškio vyskupijos kuni-
gai ir pasauliečiai tikintieji liko nuo -
širdžiai prisirišę prie savo vyskupi-
jos, o, Lietuvai atgavus Nepriklau so -
mybę, kiek galėdami stengėsi padėti
atstatyti sugriautas bažnyčias, gy-
dyti kitas karo ir okupacijos padary-
tas žaizdas. 

1947 m., mirus pirmajam Vilka -
viškio vyskupijos vyskupui Antanui
Karosui, o po dvejų metų suėmus
vys kupijos valdytoją kanauninką
Vin centą Vizgirdą, sovietinės val-
džios nurodymu Vilkaviškio vysku-
pija bu vo prijungta prie Kauno arki-
vyskupijos. Vilkaviškio vyskupija
savaran kiš kumą atgavo tik atkūrus
Nepri klausomybę, 13 metų jai vado-
vavo vyskupas Juozas Žemaitis. 

,,Nors ir nuniokota karo audrų,
Vilkaviškio vyskupija turi didingų
sak ralinės paskirties paminklų – mū-
rinių ir medinių bažnyčių, apie ku-
rias pasakojama šiame leidinyje.
Nepamirštamos ir kukliausios kai-
mo bažnytėlės, kurios taip pat liudija
gy vą tikėjimą tų, kurie jas statė”, –
rašo įžangos žodyje vyskupas Norvi-
la, pabrėždamas, kad leidiniu norima
atkreipti dėmesį į tą pasišventimą,
su kuriuo paprasti žmonės statė
šiuos Dievo namus.

Nors knygų leidėjams Lietuvoje
dabar nelengvas metas, ,,Terra publi-
ca” leidykla žada toliau tęsti pradė-
tus darbus ir jau rengia panašius al-
bumus apie Telšių, Panevėžio, Kai-
šia do rių vyskupijų bažnyčias. Tai
ilgas ir sudėtingas darbas, turintis
didelę iš liekamąją vertę. Albumai
pasirodo įvairių rėmėjų dėka, kurie
supranta tokio darbo reikšmę ir
svarbą.

Įamžinamos visos Lietuvoje esančios šventovės
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pirmųjų  dviejų albumų apie šventoves viršeliai.

Vilkaviškio vyskupijos katedra ant karo
metais sugriautos šventovės pamatų
atstatyta ir konsekruota 1998 metais.

Kazlų Rūdos bažnyčia unikali savo dviem sandalinės konstrukcijos bokštais, jų
skliautus puošia šešia kampiai, ant kurių iškyla būgnai.

A. Vaškevičiaus nuotr.

Alytaus Šv. Angelų sargų bažny čios šventoriuje yra kapinės, kur pa laidoti už
Lietuvos laisvę žuvę sava noriai Antanas Juozapavičius (1919 m.) ir Artūras
Sakalauskas (1991 m.).

Įspūdinga Simno renesansinė bažnyčia išliko nuo 1520 m.



Bulvytės su užpilu

Reikės: 4 sv bulvių, svogūno, ry -
šelio svogūnų laiškų, 5 šaukštų ma -
jonezo, 3 šaukštų grietinės, paprikos,
prieskonių, 2 šaukštų vandens, 4 oz
rūkyto sūrio, 4 oz kietojo sūrio.

Nuskuskite bulves, supjaustyki-
te į 4 dalis ir pradėkite virti. Baig-
dami virti įberkite druskos. Kol bul-
vės ver da, paruoškite užpilą. Smul-
kiai su tar kuokite rūkytą sūrį, įdė-
kite majo nezo, grietinės, svogūnų
laiškų ir jums patinkančių priesko-
nių. Įpilki te vandens – užpilas turi
būti grieti nė lės tirštumo. Supjausty-
kite svogū ną, papriką pusžiedžiais,
susmulkin kite likusius svogūnų laiš-
kus. Sutar kuokite kietąjį sūrį. Pa-
ruoškite skar dą (geriau aukštais
kraštais). 

Kai tik bulvės išvirs, sudėkite
jas į skardą, apliekite paruoštu už-
pilu, užberkite svo gūnais, paprika ir
kruopščiai iš maišykite (kad bulvės
įsigertų užpilo). Apibarstykite svo-
gūnų laiškais ir tarkuotu sūriu.
Kepkite vidutiniškai įkaitintoje or-
kaitėje 15–20 min.

,,Kunigaikštienės bulvės”

Tai senovinis iš bulvių košės ga -
minamas patiekalas, dabar mažai
kam žinomas. Jį galima patiekti kaip
atskirą valgį ir kaip priedą prie mė -
sos bei daržovių patiekalų.

Reikės: 2 sv bulvių, sviesto, drus-
kos, pipirų, maltų muškatų, 3 kiauši-
nių, 6 puodelių aliejaus

Parinkite kietų, sveikų, balta-
mėsių bulvių ir su visa lupyna 40
min. virkite pasūdytame vande nyje.
Tuoj pat nusunkite, padžiovin ki te ir
palikite ataušti. Ataušusias nu lup-
kite, sudėkite į puodą ir sugrūs kite.
Įdėkite sviesto, šiek tiek druskos,
pipirų bei maltų muškatų ir, nuolat
maišydami mentele, 2 min. pakai -
tinkite ant labai silpnos ugnies. 

Praau šinę įmuškite kiaušinį,
įleiskite 2 try nius ir gerai išmai-
šykite. Į gilų keptuvą įpilkite aliejų
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VISKAS IŠ BULVIŲ – IR SKANU, IR SOTU
ir jį įkaitinkite. 

Bulvių tyrę sukrėskite maišelin
su įkirpta pailga skylute ir pro ją išs-
pauskite švirkštes į aliejų. Pakepinę,
kol parus, išgriebkite, nu var vinki-
te, gerai nusausinkite popie riniais
rankšluosčiais ir, pabarstę drus ka
bei prieskoniais, patiekite.

Iš tirštesnės bulvių košės galima
su kočioti rutuliukus. Apvoliokite
juos maltuose džiūvėsėliuose ir tuo-
met pakepkite karštame aliejuje.
Skys tesnės bulvių tyrės galima
įšvirkšti į nuvalytus tuščiavidurius
grybus ir iš kepti orkaitėje. Galima
grybus su kapoti, sumaišyti su bulvių
koše, ap volioti migdolų drožlėse ir
tuomet pakepti. Vietoj grybų galima
imti la bai smulkiai supjaustyto kum-
pio.

,,Karaliūno bulvių spurgučiai”

Reikės: 1 sv bulvių, puodelio
pieno, 2 šaukštų sviesto, 1 šaukštelio
cukraus, 2 žiupsnelių druskos, 1,5
puodelio miltų, 4 kiaušinių, pipirų,
žiupsnio maltų muškatų, aliejaus.

Karaliūno bulvių minklė ruošia-
ma panašiai kaip plikyta tešla pyra-
gaičiams. Parinkite kietų, svei kų,
baltamėsių bulvių, švariai nulupki-
te, nuplaukite ir 40 min. virin ki te
pasūdytame vandenyje, kol visai
suminkštės. Nusunkite ir pa likite
ataušti.

Puodelin supilkite vieną puodelį
pieno, įmeskite sviestą, įberkite cuk-
rų, druskos, užvirkite ir tuojau nu-
imkite nuo ugnies. Vienu moju šliūp-
telėkite miltus ir tuoj išmaišykite
mentele (maišyti ne trum piau kaip
minutę).

Sumaišę vientisą tyrę, puodelį
pastatykite ant labai silpnos ugnies
ir toliau maišykite dar kokią minutę.
Nukėlę nuo ugnies įstatykite puodelį
dubenin su šaltu vandeniu. Kiek
atau šinę, smarkiai plakdami, vieną
po kito įmuškite kiaušinius.

Bulves suberkite į daržovių
smul kintuvą, gerai sumalkite, su-
mai šykite su miltų tyre. Įberkite

druskos, pipirų, žiupsnį maltų muš-
katų. Į gilų keptuvą įpilkite aliejaus
ir jį įkaitin kite.

Bulvių tyrę sukrėskite maišelin
su įstriža skylute ir pro ją išs-
pauskite švirkštes. Pakepinkite jas
tol, kol gra žiai parus, išgriebkite ir
nusausinki te. Pabarstykite druska,
prieskoniais. Patiekite drauge su
veršienos ar jautienos kepsniais.
,,Karaliūno spurgus” galima daryti
šaukštu, prieš tai pa barsčius miltais.

,,Karaliūno spurgu čių” galima
sugalvoti įvairių, pvz., pridėti mink-
lėn tarkuoto fermen tinio arba ,,Par-
ma’’ sūrio, smul kiai sukapotų čes-
nalaiškių, krapų, smulkiai sup-
jaustyto kumpio, papri kos ar dar ko
nors.

,,Karaliūno sūrviršis bulviešius”
(Gratin dauphinois)

Daug kam bus įdomu sužinoti,
ko dėl šie patiekalai vadinami ,,Kara -
liūno” vardu? Lietuvoje, Aukštaiti-
joje, yra net Karaliūnų kaimas, mat
ten gy vena daug šeimų Karaliūnų
pavarde. Matyt, senovėje tame kaime
sugalvojo pasigaminti tokių bulvių
patie ka lų. Gal koks Karaliūnas buvo
gudres nis, labiau apsiskaitęs, pasi-
skolinęs kulinarijos paslapčių iš
prancūzų?

Reikės: 2 česnako skiltelių, svies-
to, 2,5 sv bulvių, 3 kiauši nių, puodelio
pieno, puodelio grietinėlės, druskos,

pipirų, 3 žiupsnių maltų muškatų.
Nulupkite, rupiai sutarkuokite

ir tolygiai išbarstykite kepimo skar-
doje 2 česnako skilteles, ant viršaus
iš pilkite lydytą sviestą. Bulves nu-
lupkite, nu plaukite, griežiniais su-
pjaustykite, vėl nuplaukite po tekan-
čiu vandeniu ir kruopščiai minkštu
rankš luosčiu nusausinkite. Paruoš-
tus griežinius keliais sluoksniais
dailiai išdėliokite kepimo skardoje,
palikite kraštą. 

Dubenin įmuškite kiauši nius,
supilkite pieną, grietinėlę, įberkite
druskos, pipirų, maltų muškatų. Vis-
ką ge rai suplakite ir užpilkite ant
skardoje suklotų bulvių. Ant viršaus
uždėkite kąsneliais supjaustyto svies-
to ir 50 min. kepkite 400 F orkaitėje.

Parengta pagal ,,Rinktiniai 
valgiai iš viso pasaulio”

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

2012 m. vaSarIo 4 D. 7 vaL. v.                                             meno ParoDa 6 vaL. v.
LeMont HIgH  SCHooL PeRfoRMIng aRtS CenteR, 800 PoRteR StReet, LeMont, IL

bilietai iš anksto – $25, koncerto dieną – $30,  jaunimui iki 17-kos metų – $15
(nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)

Internetu www.dainava.us. ,,Seklyčia” 2711 W. 71st St., Chicago, IL
Pasaulio lietuvių centras 14911 W. 127th St., Lemont, IL

sk. 047523

TeaTraLIzuoTaS meno, LITeraTūroS Ir CHorInėS muzIkoS vakaraS 
PagaL JuSTIno marCInkevIčIauS kūrybą

DaLyvauja LIetuvIų Meno anSaMbLIS „DaInava”,
ČIkagoS LIetuvIų MenInInkaI, aktoRIaI, MuzIkantaI
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LIeTuvos Ir PAsAuLIo NAujIeNos

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Į Europos vakarus plintantis šaltis glemžiasi gyvybes

JAV slaptoji tarnyba saugos respublikonų 
kandidatą į prezidentus M. Romney

Briuselis (BNS)  – Vasario 1 d.
Europos gyventojai drebėjo nuo di-
džiausių per kelis dešimtmečius spei-
gų, o šalčio aukų skaičius jau pasiekė
80. Centrinėje ir Vidurio Europoje
per vieną naktį mirtinai sušalo ma-
žiausiai 28 žmonės. Iš Sibiro keliau-
jantį šalto oro srautą pajuto ir toliau
į vakarus bei pietus esančios šalys.

Sniegas užvertė Italiją, kur po
gausaus snygio bandoma valyti greit-
kelius ir geležinkelius, ir Prancūzijai
priklausančią Korsikos salą Vidur-
žemio jūroje. Ukrainoje šalčio aukų

skaičius per pastarąsias kelias die-
nas išaugo iki 43. Dauguma žuvu-
siųjų – benamiai, sušalę gatvėse, ta-
čiau 7 žmonės mirė savo namuose.
Kai kuriose šalies vietose tempera-
tūrai nukritus iki 30 laipsnių žemiau
nulio, daugiau kaip 800 žmonių dėl
nušalimų prireikė medikų pagalvos.
Pranešama apie šalčio aukas Lenki-
joje, Slovakijoje, Čekijoje, Rumuni-
joje, Bulgarijoje, Latvijoje. 

Sinoptikai numato, kad sniegas
ir šalčiai nesitrauks ir artimiausio-
mis dienomis.

Vilnius (ELTA) – 75 metų jubi-
liejų švenčiančiam kino ir teatro ak-
toriui Regimantui Adomaičiui įteik-
tas garbingiausias Kultūros ministe-
rijos apdovanojimas – garbės ženklas
,,Nešk savo šviesą ir tikėk”. Per savo
gimtadienį aktorius  Valstybiniame
Vilniaus mažajame teatre vaidino
spektaklyje ,,Paskutiniai mėnesiai”.
Tai aktoriaus dovana draugams ir
kolegoms. 

Prieš 75 metus Šiauliuose gimęs
aktorius teatro scenoje sukūrė dau-
gybę įsimintinų vaidmenų. Į XX a.
lietuvių teatro aukso istoriją įėjo R.
Adomaičio sukurtas Mindaugo vaid-
muo Justino Marcinkevičiaus dra-
moje ,,Mindaugas” (1969), taip pat Jo-
kūbas Sobieskis Balio Sruogos dra-
moje ,,Kazimieras Sapiega” (1979).

R. Adomaitis yra sukūręs kelias
dešimtis vaidmenų Lietuvos ir už-
sienio kino filmuose, kur aktorius fil-
mavosi ir pastaraisiais metais. 

2003 m. ,,Scenos” leidykla išleido
R. Adomaičio knygą ,,Mintys scenos
paraštėse”, tačiau teigiama, kad teat-
ro korifėjus iki šiol nesulaukė dera-
mos savo kūrybos analizės.

R. Adomaičiui – garbingiausias Kultūros 
ministerijos apdovanojimas

Lituanistinis ugdymas vyks ir virtualioje erdvėje

Kardinolas A. J. Bačkis paminėjo 
75-erių metų jubiliejų

Įspėjama dėl Irano išpuolių grėsmės

Vilnius (ELTA) – Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis vasario 1 d.
minėjo savo 75-erių metų sukaktį. Šia
proga kardinolą pasveikino Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ša-
lies vadovės teigimu, Lietuvos katali-
kams itin reikšminga A. J. Bačkio
veikla atkuriant tikinčiųjų teises bei
laisves ir indėlis įkuriant Vilniaus
bažnytinę provinciją. 

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė vasario 1 d. apsilankė Vilniaus
arkivyskupijos kurijoje, kur susitiko
su kardinolu A. J. Bačkiu ir pasveiki-
no jį garbingos sukakties proga. Sei-
mo pirmininkė padovanojo kardino-
lui gintaro kompoziciją ,,Vėjas” ir pa-
dėkojo jam už Bažnyčios vykdomą
svarbią misiją stiprinti tikėjimą ir
puoselėti kertines krikščioniškas
vertybes kasdieniame gyvenime.

Jubiliejaus proga arkivyskupą
pasveikino ir ministras pirmininkas
Andrius Kubilius. Premjeras padėko-
jo kardinolui už kilnią ir svarbią tar-
nystę, palinkėjo sveikatos ir visoke-
riopos kloties vedant mūsų Tėvynės
žmones tikėjimo ir doros keliu. Susi-
tikimo metu buvo pasikeista nuomo-
nėmis apie opias šių dienų aktuali-
jas. Kardinolas A. J. Bačkis padėkojo
premjerui už bendradarbiavimą ir
aktyvų darbą vadovaujant Dvišalei
mišriai komisijai tarptautinių sutar-
čių su Šventuoju Sostu nuostatoms
vykdyti. 

Washington, DC (BNS) – Dėl
branduolinio ginčo su Teheranu JAV
žvalgybos vadas James Clapper įspė-
ja apie padidėjusią Irano išpuolių
grėsmę Jungtinėse Valstijose. Kalbė-
damas Senate, J. Clapper pareiškė,
kad taikomi apribojimai kol kas ne-
privertė Irano nusileisti konflikte.
Priešingai, kai kurie Irano atstovai,
tarp jų galbūt ir dvasinis šalies
vadovas ajatola Ali Chamenei, esą
gali ruošti teroro išpuolius JAV, jei
jaus grėsmę.

JAV slaptųjų tarnybų koordina-
torius rėmėsi Iranui priskiriamu są-
mokslu nužudyti Saudo Arabijos am-
basadorių JAV praėjusiais metais.
JAV taip pat yra sunerimusios, kad
Iranas gali nusitaikyti į JAV taiki-
nius užsienyje, kalbėjo J. Clapper.

JAV pastaruoju metu sugriežti-
no apribojimus Iranui. Teheranas sa-
vo ruožtu pagrasino uždaryti Ormū-
zo sąsiaurį. Teheranas įtariamas
slapta kuriantis branduolinį ginklą.
Šalis tai neigia.

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų kandidato į Amerikos pre-
zidento pareigas Mitt Romney rinki-
mų štabas gavo pranešimą, kad nuo
vasario 2 d. šį politiką saugos JAV
slaptoji tarnyba. Kaip praneša tele-
vizijos bendrovė ABC, remdamasi sa-
vo šaltiniais, šį sprendimą padiktavo
ne kokia nors konkreti grėsmė, o tai,
kad į agitacinius renginius, kuriuose
dalyvauja M. Romney, susirenka vis
daugiau žmonių.

Po įtikinamos jo pergalės, pa-
siektos sausio 31 d. per pirminius
partijos rinkimus Florida valstijoje,
M. Romney vėl tapo besąlygiškai pir-
maujančiuoju  respublikonų kandi-
datu. Nors formaliai šis statusas ne-
suteikia teisės į valstybės apsaugą,
JAV nacionalinio saugumo departa-
mentas, suderinęs su Kongreso va-

dovybe, gali suteikti tokią apsaugą
kiekvienam kandidatui. Kita vertus,
šis sprendimas sustiprina įspūdį,
kad M. Romney jau užėmė ypatingą
padėtį tarp kitų kandidatų.

Pats M. Romney jau seniai nau-
dojasi privačios apsaugos paslau-
gomis. JAV slaptoji tarnyba pagal
tradiciją atsako už aukščiausių šalies
pareigūnų apsaugą, nors iš pradžių ji
priklausė JAV finansų departamen-
tui ir tyrė nusikalstamus pasikėsini-
mus ne į žmones, bet į Amerikos va-
liutą.

Kardinolas A. J. Bačkis.        ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje siekia-
ma sukurti integruotą lituanistinio
švietimo modelį, padedantį kūrybiškai
mokyti lietuvių kalbos, istorijos, geo-
grafijos, etnokultūros, krašto istorijos
užsienyje gyvenančius arba iš užsie-
nio atvykusius lietuvių ir kitų šalių
vaikus. Šiam projektui skiriama 1,5
mln. litų iš ES ir Lietuvos biudžeto.

Virtuali lietuvių kalbos mokymo-
si aplinka, virtuali biblioteka ir infor-
macijos centras – šiomis moderniomis
priemonėmis netolimoje ateityje galės
pasinaudoti mokytojai ir jų mokiniai
Lietuvoje ir toli už jos ribų. ,,Atsiras di-
desnės galimybės bendradarbiauti
Lietuvos mokyklų ir lituanistinių mo-
kyklų užsienyje mokytojams. Jie galės
keistis metodine informacija, tobulinti
savo kvalifikaciją”, – sako Švietimo ir
mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo
ir profesinio mokymo departamento
direktorius Alvydas Puodžiukas.

Bus parengtos metodiniai patari-
mai dėl lietuvių kalbos, daugiakultū-
rinio ugdymo, istorijos, geografijos, et-
nokultūros mokymo, sukurtos pedago-
gų kvalifikacijos tobulinimo progra-
mos, joms skirta mokymo medžiaga.

Taip pat bus apibendrinta Lietuvos ir
užsienio šalių lietuvių kalbos mokymo
patirtis, o jau turimos priemonės (už-
duotys, testai ir kt.) – paskelbtos elekt-
roninėje erdvėje.

Virtualioje bibliotekoje visi besi-
domintys galės rasti daug informaci-
jos apie lituanistinį ugdymą: lituanis-
tikos švietimo centrus pasaulyje, už-
sieniečių mokymą Lietuvoje, iš užsie-
nio grįžusių lietuvių arba užsienyje
gyvenančių vaikų mokymąsi, litua-
nistinį ir tautinių mažumų švietimą
reglamentuojančius dokumentus, in-
formaciją apie kvalifikacijos tobulini-
mo programas teikiančias institucijas,
statistikos duomenis ir kt.

Pedagogai, mokantys lietuvių kal-
bos užsieniečių vaikus bei lietuvaičių
vaikus užsienyje, galės virtualioje erd-
vėje bendradarbiauti, keistis patirti-
mi, tobulinti savo kvalifikaciją, tartis
su dėstytojais, specialistais, prakti-
kais. Projektą numatoma įgyvendinti
per 2 metus. Jį vykdys Kauno Vytauto
Didžiojo universitetas su partneriais –
Lietuvių kalbos institutu, VšĮ ,,Global
Lithuanian Leaders” ir bendrojo ugdy-
mo mokyklomis.

Vilnius (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis vasario 1 d. Vilniuje
surengtoje pirmoje NATO Energeti-
nio saugumo kompetencijų centro
steigimo konferencijoje pabrėžė bū-
simą centro Vilniuje vaidmenį plėto-
jant išmaniosios gynybos reikala-
vimus ir kvietė NATO šalių atstovus
jungtis prie jo veiklos bei dalintis gero-
sios praktikos pavyzdžiais. 

A. Ažubalis kvietė šių tikslų
siekti visų NATO šalių atstovams
jungiantis prie centro veiklos nuo
pat jo veikimo pradžios. Pasak jo,
Energetinio saugumo centras jau
pradėjo planuoti Energijos efektyvu-
mo pratybas (Energy efficiency exer-
cises, ENERGEX 2012), kurios remsis
Afganistane sukaupta patirtimi. Tai
bus tik pirmas žingsnis tiriant, kaip
pažangios technologijos ir novatoriški
sprendimai galėtų pagerinti energeti-

nį saugumą vykdant NATO operacijas.
A. Ažubalis pabrėžė, kad ši kon-

ferencija – svarbus žingsnis ruošian-
tis NATO vadovų susitikimui Čika-
goje, kuriame bus svarstomos visos
galimos kylančių naujų grėsmių ir
iššūkių sprendimo priemonės. Mi-
nistras taip pat pažymėjo, kad nese-
niai Vilniuje viešėjęs NATO generali-
nis sekretorius Anders Fogh Rasmu-
ssen pritarė Lietuvos siekiui steigti
NATO Energetinio saugumo kompe-
tencijų centrą. 

Į vasario 1–2 d. Vilniuje vykstan-
čią konferenciją susirinkusiems 18-
os NATO valstybių atstovams bus
pristatyta kompetencijų centro veik-
la, diskutuojama dėl šios tarptauti-
nės karinės organizacijos paskirties,
struktūros ir svarbiausių veiklos
principų. Renginio dalyvius taip pat
pasveikino krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė.

Pristatyta NATO Energetinio saugumo
kompetencijų centro Vilniuje veikla

Aktorius R. Adomaitis.        ELTA nuotr.
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PA S A U L I SRenginiai naujiesiems imigrantams –
nuo pavasario

Čikagos mero administracijos
įkurtas Naujųjų amerikiečių biuras
(Office of  New Americans) jau šį pa-
vasarį žada pakviesti į pirmuosius
renginius, skirtus paskatinti naujuo-
sius imigrantus imtis verslo ir su-
teikti visą reikalingą informaciją.

Pasak Adolfo Hernandez, Nau-
jųjų amerikiečių biuro direktoriaus,
vadinamieji naujieji imigrantai Či-
kagoje sudaro apie penktadalį visų
gyventojų. Apibūdinimo, kuris leistų
apibrėžti, kurie atvykėliai laikomi
naujaisiais imigrantais, biuro vado-
vas neturi, tačiau, jo nuomone, tiks-
liausia būtų kalbėti ne apie šalyje gy-
ventą laiką.

„Tai – žmonės, kuriems dėl kal-
bos ar kultūrinių skirtumų reikia pa-
dėti pasinaudoti miesto teikiamomis
paslaugomis”, – apibūdina A. Her-
nandez ir priduria, kad į biuro planuo-
jamus renginius kviečiami visi imig-
rantai, ketinantys sau ir galbūt dar ke-
liems žmonėms sukurti darbo vietas.

„Norime pasiekti, kad Čikaga
būtų palankiausią aplinką imigran-
tams sukūręs miestas. Jau dabar čia
gyvena didžiulės imigrantų bend-
ruomenės, šie žmonės daro milžiniš-
ką įtaką miesto ekonomikai. Kita
vertus, naujieji imigrantai ir jų vai-
kai susiduria su tam tikromis proble-
momis. Mūsų tikslas – viename biure
sutelkti visas reikalingas paslaugas ir
jiems padėti”, – pažymi A. Hernandez.

Pradeda pavasarį

Ketveriems metams veiklą su-
planavęs biuras į pirmuosius rengi-
nius verslo galimybėmis besidomin-
čius žmones planuoja sukviesti jau šį
pavasarį.

„Kovą arba balandį vyks pirmoji
smulkiajam verslui skirta mugė. Pla-
nuojame tokias muges rengti kartą
per tris mėnesius skirtingose miesto
vietose, kuriose telkiasi skirtingos
bendruomenės: ispanakalbių, atvy-
kusiųjų iš Rytų Europos, Azijos ir
t. t.”, – nurodo A. Hernandez.

Šių renginių tikslas – suburti vi-
sų su smulkiojo verslo steigimu, prie-
žiūra, licencijavimu susijusių miesto
agentūrų atstovus, kad šie būsimie-
siems verslininkams paaiškintų ga-
liojančią tvarką, atsakytų į klausi-
mus. Renginiuose taip pat bus kvie-
čiami kalbėti bei į klausimus atsaky-
ti teisininkai, informaciją teiks ir
vietos rajonų Prekybos, pramonės
bei amatų rūmų atstovai.

„Per vieną dieną vienoje patalpo-
je žmogus, ketinantis imtis savo vers-

lo, gaus visą jam reikalingą informa-
ciją”, – planuojamų renginių naudą
paaiškino A. Hernandez.

Pradedantieji verslininkai be in-
formacijos bei pagalbos nelieka ir da-
bar. Kiekvieną trečiadienį ir penkta-
dienį savivaldybėje vyksta nemoka-
mos paskaitos ir seminarai. Vasario
renginių tvarkaraštis skelbiamas sa-
vivaldybės tinklalapio dalyje, skirto-
je „Business Affairs and Consumer
Protection” departamentui: www.ci-
tyofchicago.org/content/city/en/
depts/bacp/supp_info/business_edu-
cationworkshops.html

Mokys teikti informaciją

Naujojo biuro vadovas nurodo,
kad dar viena bėda, su kuria dabar
susiduria pradedantieji verslininkai
– po įvairias institucijas išbarstyta
informacija. T. y. įmonę steigti keti-
nantis miesto gyventojas dažniausiai
kreipiasi į savo rajono Prekybos, pra-
monės ir amatų rūmus. Iš ten jis
paprastai siunčiamas į savivaldybę,
kur jo kelionė tęsiasi per keliuose
aukštuose išsibarsčiusius skyrius ar
padalinius. Tad vienas biuro tikslų –
patiems eiti į bendruomenę, o ne
laukti, kol bendruomenė pramins ta-
kelius į savivaldybę.

„Dirbsime su smulkųjį verslą
vienijančiomis asociacijomis mieste
ir su rajonų Prekybos, pramonės ir
amatų rūmais, kad šie turėtų visą
smulkiam verslui reikalingą infor-
maciją ir suteiktų ją taip pat kvalifi-
kuotai, kaip tai būtų daroma savival-
dybėje. Nauda čia dar ir ta, kad rajo-
nų organizacijose dažnai yra darbuo-
tojas, kalbantis užsienio kalba tos imi-
grantų bendruomenės, kuri rajone yra
gausiausia”, – pažymi A. Hernandez.

Informacija „namie”

Apie visus biuro planuojamus
renginius informacija bus teikiama
per miesto rajonų Prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmus bei smulkiojo
verslo organizacijas ir asociacijas.
Taip pat planuojama ją skelbti ir sa-
vivaldybės tinklalapio dalyje, skirto-
je „Business Affairs and Consumer
Protection” departamentui.

„Planuose – ir savas tinklalapis,
kuriame būsimieji verslininkai ras-
tų visą jiems reikalingą informaciją.
Tačiau turime atsižvelgti į vieną da-
lyką: statistika rodo, kad trečdalyje
Čikagos namų ūkių kalbama kita nei
anglų kalba. Tai reiškia, kad sukūrę
tinklalapį anglų kalba, nepasieksime
visų, kuriems ta informacija reika-
linga”, – kalba A. Hernandez.

Todėl ketinama ne tik sukurti
įvairiakalbį tinklalapį, bet ir svar-
biausią informaciją, susijusią su ver-
slo steigimu bei veikla, versti į kitas
kalbas, atsižvelgiant į Čikagos imi-
grantų bendruomenes. Taip pat pla-
nuojama sinchroniškai versti ir ren-
ginių pranešimus.

Nors Naujųjų amerikiečių biu-
ras paslaugas pirmiausia teiks Čika-
gos miesto gyventojams, jo vadovas
ateityje įžvelgia bendravimo galimy-
bių ir su priemiesčių bendruomenė-
mis. Tiesa, jau dabar durys į rengi-
nius atvertos kiekvienam: ir miesto,
ir priemiesčių gyventojui.

Išankstiniais duomenimis, šalies
ūkis 2011 m. augo 5,8 proc. – sparčiau-
siai per pastaruosius 3 metus, o bend-
rasis vidaus produktas pernai sudarė
106 mlrd. litų, pranešė Lietuvos statis-
tikos departamentas. Pridėtinė vertė
2011 m. labiausiai augo statybos (15
proc.), gamybinės paskirties paslaugų
(6,8 proc.), pramonės (6,4 proc.) ir fi-
nansinių paslaugų (5,5 proc.) srityse.
Žemės ūkio sektoriuje pridėtinė vertė
padidėjo 3,2 proc. Gruodžio mėn. metų
infliacija sudarė 3,4 proc., tai 0,4 proc.
mažiau negu 2010 m. gruodį. Praėju-
sieji metai buvo sėkmingi pramonei:
bendroji pramonės gamyba, palyginti
su 2010 m., išaugo 7,4 proc. Lietuvos
pramonės įmonės toliau sėkmingai
skverbėsi į užsienio rinkas: pernai už
šalies ribų parduota 67,4 proc. visos
produkcijos, o 2010 m. – 66,5 proc. Už-
sienio prekybos augimu pernai Lietu-
va aplenkė daugumą Europos Sąjun-
gos valstybių. Prekių ir paslaugų eks-
portas šoktelėjo beveik 29 proc. iki 69,6
mlrd. litų, importas – 28 proc., iki 78,2
mlrd. litų. Pernai taip pat pastebimai
atsigavo vartojimas vidaus rinkoje: ša-
lyje veikiančių prekybos įmonių apy-
varta ūgtelėjo beveik 21 proc. 

***
Šiuo metu Lietuvoje gyvena per

31,000 užsieniečių. Daugiausia jų yra
Europos Sąjungos (ES) piliečiai, bet
pastebima, jog gyvenimu mūsų šalyje
vis labiau susidomi afrikiečiai ir azi-
jiečiai. Pernai užsieniečių skaičius
Lietuvoje padidėjo 4,7 proc. Pažymėti-
na, kad Lietuvoje gyvena visų 26 ES
valstybių narių piliečių. Asmenų be
pilietybės Lietuvoje gyvena 4,314, arba
13,7 proc. visų užsieniečių. Per pasta-
ruosius 5 metus jų skaičius sumažėjo
perpus. Beveik trys ketvirtadaliai už-
sienio valstybių piliečių ir žmonių be
pilietybės gyvena Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Visagine.

***
Viešbučius internetu užsakanti

bendrovė ,,Hotel.info” paskelbė, kad
praėjusių metų paskutinį ketvirtį
nakvynė Lietuvoje kainavo pigiausiai
Europoje. Lietuvoje svečiai mokėjo vi-
dutiniškai 212 litų už naktį. ,,Hotel.in-
fo” apibendrina, kad Rytų ir Vidurio
Europa yra itin patraukli keliauto-
jams, kadangi tarp pigiausių šalių taip
pat patenka Čekija, Vengrija, Lenkija
ir Bulgarija. 

Naujųjų amerikiečių biuro direktorius
Adolfo Hernandez.

Oro linijų  bendrovė ,,Delta Air
Lines” pradėjo derybas dėl kitos dide-
lės JAV oro linijų bendrovės – ,,US Ai-
ways Group” – įsigijimo. Anot ,,The
Wall Street Journal”, ,,Delta Air” keti-
na sutelkti didžiausius oro linijų ,,ryk-
lius” JAV. Bendrovės nuomone, tai
leistų jiems išlaikyti šiuo metu galio-
jančias bilietų kainas, išsaugant pri-
imtiną pelno lygį. Paskutinis stambus
,,Delta Air Lines” įsigytas pirkinys bu-
vo 2008 m., kai jie nusipirko mažesnę
bendrovę ,,Northwest Airlines”. 

***
Naftos bendrovė ,,ExxonMobil”,

didžiausia pasaulyje bendrovė pagal
rinkos kapitalizaciją, parduos verslą,
susijusį su naftos perdirbimu Japoni-
joje, savo vietos partneriui ,,Tonen-Ge-
neral Sekiyu”. Sandoris vertinamas
3,9 mlrd. dol. Sprendimą parduoti per-
dirbimo įmonę Japonijoje paskatino
sumažėjusi benzino paklausa šioje ša-
lyje. JAV bendrovė ateityje ketina su-
sitelkti į geologijos žvalgybą ir naftos
gavybą. 

***
Didžiausios pasaulio skaitmeni-

nių videokamerų gamintojos ,,Canon”
vadovas Tsuneji Uchida atsistatydina.
Pagrindinė priežastis, nulėmusi vado-
vybės pokyčius ,,Canon” bendrovėje, –
silpni praėjusių metų finansiniai re-
zultatai. Pardavimų sulėtėjimą iš da-
lies paskatino šalį nusiaubęs žemės
drebėjimas ir viesulas praėjusių metų
kovą. Be to, didelių nuostolių verslui
padarė potvyniai Pietryčių Azijoje,
ypač Tailande.

***
Švedijos ir Šveicarijos susivieniji-

mas ABB, vienas iš pirmaujančiųjų
pasaulyje pagal pramoninių robotų
gamybą, paskelbė perimantis ameri-
kiečių bendrovę ,,Thomas and Betts”,
gaminančią elektros įrangą. Sandoris

įvertintas 3,9 mlrd. dol. Tai jau antras
ABB pirkinys JAV rinkoje per pasta-
ruosius kelerius metus. 

***
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin, kuris per rinkimus
sieks dar vienos prezidento kadenci-
jos, išdėstė savo ekonominius planus,
kurių esmė – valstybinis kapitalizmas.
V. Putin, artėjant prezidento rinki-
mams, planus išdėstė jau trečiame sa-
vo rašytame straipsnyje. Finansinio
dienraščio ,,Vedomosti” straipsnyje V.
Putin gina savo, kaip šalies vadovo, pa-
siekimus, tačiau teigia, kad Rusijai
reikia prisitaikyti šiuo ,,esminių po-
kyčių” pasaulio ekonomikoje laikotar-
piu. Rusijos ministras pirmininkas
teigia, kad vyriausybė pasielgė teisin-
gai padidindama savo įtaką energeti-
kos srityje. 

***

Jungtinės Tautos (JT) perspėjo,
kad pasaulis turi suskubti imtis prie-
monių, nes, smarkiai didėjant žmonių
skaičiui, gali pritrūkti maisto, van-
dens ir energijos. Išteklių paklausa
smarkiai išaugs, nes numatoma, kad
iki 2040 m. planetos gyventojų skai-
čius nuo 7 mlrd. išaugs iki 9 mlrd. Be
to, per ateinančius 20 metų vidurinioji
klasė padidės 3 mlrd. gyventojų. JT
teigia, kad jau 2030 m. pasauliui reikės
bent 50 proc. daugiau maisto, 45 proc.
daugiau energijos ir 30 proc. daugiau
vandens. Jei pasauliui nepavyks pa-
tenkinti šių poreikių, iki 3 mlrd. žmo-
nių atsidurs skurde.

AGNĖ RANONYTĖ



Netrukus Lietuvos nacionali-
nis operos ir baleto teatras
(LNOBT) pakvies į premjerą –

lietuvišką baletą „Vaivos juos  ta’’. Tai
kompozitoriaus Vlado Jakubėno ba-
letas pagal Vinco Krė vės-Mickevi-
čiaus apsakymą ,,Perkū nas, Vaiva ir
Straublys’’ (1920).

Ilgai teko laukti galimybės šį ba-
letą pastatyti. Jei sovietmečiu kūri-
nys nebuvo net paminėtas lietuvių
muzikos isto  rijoje, tai ir nepriklau-
somybę atga  vus viltis sulaukti dėme-
sio minėtam baletui liko bevaisės.
Tai tęsėsi nuo 1993 iki 2011 metų, kai
Dalia Bobelienė, paprašyta Vlado
Jakubėno draugijos Vilniuje, mielai
sutiko finansuoti „Vaivos juostos’’
pastatymą. Tokios patriotiškos kultū-
rinės misijos sulaukę, nedelsdami
kreipėmės į dabartinį LNOBT di rek-
torių Gintautą Kėvišą, kuris už tik -
rino, kad „Vaivos juos  tos’’ premjera
įvyks 2013 m. pabaigoje – 2014 m.
pradžioje. 

Dovana Lietuvai

Tautietės Dalios Bobelienės as -
me  nybę pagerbdami, priminsime,
jog, mūsų liaudies dainos žodžiais ta -
riant, ,,ne bile lankoj dobilas auga’’.

Taip ir tokios patriotiškos lietuvės
meilė savo Tėvynei ir jos žmonių dva -
sinėms  vertybėms  nenukrito iš dan-
gaus, o buvo išugdyta jos šeimos
aplinkoje.

Gimusi Lietuvoje ir čia praleidu-
si vaikystę, bet 1940 m. likimo nu-
blokšta už Atlanto, ten baigusi moks-
lus bei sukūrusi šeimą, Dalia nė kiek
nesumaterialėjo. Tą pastebėjo ir jos
tėvų namuose prieglobstį radęs prof.
Vaclovas Biržiška: ,,tarp jaunosios

kartos man dar nėra tekę sutikti
kitos taip pozityviai nusiteikusios
mergaitės” (iš laiško Dalios tėvui My -
kolui Deveniui, 1952 m.). Ir prof. V.
Bir žiška neapsiriko. 

Užaugusi  lietuvybės  idealų puo -
se lėtojų gydytojo Mykolo Devenio
šei moje, Dalia tikrai paveldėjo iš tėvų
ir senelio Jono Vileišio ir jo vyres-
niojo brolio Petro Vileišio tautos kul-
tūrintojų genus, jų tautinės kultūros
me cenavimo misiją Lietuvai.

Genties tradicija 

Petras Vileišis (1851–1926) pagal
profesiją buvo inžinierius, tiltų staty-
tojas, bet turėjo ir kitą pašaukimą –
rūpintis tautos švietimu, kultūra ir
laisve. Tą jo misiją taikliausiai api-
bū dino Mikalojus K. Čiurlionis po
Dai lės  parodos 1907 m. Petro Vileišio
na muose: „Petras Vileišis itin simpa -
tiš kas senis, paprastas, geraširdis,
prieš keletą metų turėjo 500 tūks-
tančių, dabar pasiliko su 50-čia. Vis-
kas išėjo žmonėms ir Atgimimo tik-
slams.’ (Jonas Aničas ,,Petras Vilei-
šis”, 1993, p. 163).

Kultūros atmintyje išliko ir kitas
Petro Vileišio žygis – jis, nepaisyda -
mas caro žandarų persekiojamos
draugijos ,,Vilniaus kanklės’’ (įkur-
tos 1905 m.), priglaudė ją po savo
namų stogu ir sudarė sąlygas  užgim-
ti pirmajai lietuviškai operai – Miko
Pet rausko „Birutei’’ (1906 m.). Repeti-
cijos vy ko Petro Vileišio rūmuose
Anta kalnyje.

Petro brolis Jonas Vileišis (1872–
19421), Dalios Bobelienės senelis, Lie -
tuvos Nepriklausomybės Akto sig-
nataras, dar labiau gilino tarnavimo
Lietuvai tradiciją. Būdamas teisinin -
kas, jis juridiškai įteisino fi nansa-
vimą tautos kultūrai ir menui remti:
1905 m. buvo vienas iš draugijos „Vil-
niaus kanklės”        Nukelta į 15 psl.
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Alena Devenienė-Grigaitienė su dukra Dalia Bobeliene.
Vytauto Kasniūno nuotr. ,,Draugo” archyvas

Praėjusiais metais Marquette
Park užsidariusi ,,Seklyčia’’
nu liūdino daugelį tame rajone

gyvenančių lietuvių, kurie buvo
įpratę užsukti pasi stiprinti po sek-
madienio Mišių ar šiokią dieną at-
vykti pavalgyti ska naus lietuviško
maisto. Šiandien jiems tu rime gerų
naujienų – tik 15 minučių kelio nuo
Marquette Park atsidarė nauja lietu-
viška kavinė ,,Rito’s Coffee”, kurioje
galima gardžiai pavalgyti, išgerti
skanios kavos.

Nė vienas neišeis tuščiu
skrandžiu

Rytė ir Alvydas Kilikevičiai nau-
jos kavinės ,,Rito’s Coffee’’ duris at-
vėrė pir mąją šių metų dieną lankyto-
jams. Neatsispy rėme pagundai apsi-
lankyti naujoje kavinėje, į kurią vos
įžengus mus su šypsena pasitiko ka-
vinės savi ninkai Rytė ir Alvydas. Su
kiek vienu atvykusiu svečiu Rytė
atranda laiko pasilabinti, pasikal-
bėti, pasiūlyti jam šviežiausio, jos pa -
čios rankomis pagaminto maisto –
karštos sriubos, antro patiekalo. Al-
vydas pasiūlo skanios kavos su deser-
tu. Nė vienas, užsu kęs apsidairyti,
neišeina iš kavinės tuščiu skrandžiu.

Apie Rytę ir jos gaminamą mais -
tą Čikagos apylinkėse gyve nantiems
lietuviams daug pasakoti tikrai ne-
reikia. Kulinarės patiekalų turėjo
progos išban dyti įvairiuose priva-
čiuose vakarė liuose besilankantys
žmonės, kur ji dažnai būdavo kviečia-
ma kaip šeimininkė. Rytės gamina-
mas maistas ne tik gražus, skanus,
bet ir svei kas. Moteris net kavinėje
stengiasi gaminti taip, kaip savo šei -
mai, naudoja savo pačios raugintus
kopūstus, darytas dešreles, pa ga -
mintus koldūnus. Rytė pati kepa py -
ragą, kuriuo vaišina kavinės lankyto-

jus. 
Kavinėje patiekiama labai ska ni

itališka ,,Bristot’’ kava, o tiems, kas
mėgsta stipresnę kavą, specia liai tam
skirtu kavos virimo apa ratu ją pa-
darys Alvydas. Čia taip pat galima
išgerti arbatos, karšto šokolado, šaltų
gėrimų, prie kurių galima paragauti
lengvų užkandžių ir saldumynų.

Ne tik kavinė, bet ir vieta rengti
vakarėlius, susirinkimus, 

parodas

Jau dabar kavinėje yra vieta, kur
gali žaisti vaikai, yra židinys, prie
kurio galima sušilti ir paskai tyti
spaudą, yra televizorius, kur ga lima
pasižiūrėti mėgstamą programą.
Artimiausiu laiku kavinėje pradės
veikti nemokamas internetas, todėl
tai bus puiki vieta tvar kyti ir verslo
reikalus. 

Ateityje Rytė ir Alvydas pla nuo ja
ne tik rengti įvairius pobū vius, va-
karėlius, susirinkimus, su augusiųjų
ir vaikų gimtadienius, bet ir leisti

kavinėje organizuoti me no parodas,
nes kavinės erdvė tam puikiai tinka. 

Rytė ne tik puiki kulinarė, ji
mėgsta įvairius rankdarbius, todėl ji
neatmeta ga li mybės ateityje kavinėje
organizuo ti rankdarbių klases, mais-
to gami nimo pamokas. Begeriant
kavą ga lima pasigėrėti ir pačios ka-
vinės savininkės rankomis sukurtais

rankdarbiais – odiniais papuo ša lais
moterims, ažūriniais po pie riaus kar-
piniais ir jos pačios su kurtais paveik-
slais.

Kavinės savininkai sako, kad
kviečia tautiečius ateiti pas juos su
įvairiausiais pasiūlymais, kaip ga -
lima panaudoti kavinės patalpas ir,
žinoma, pritraukti kuo daugiau
klientų. 

Džiaugiasi kiekvienu 
lankytoju

Paklausėme kavinės šeiminin kų,
kaip jie ryžosi tokiam atsakin gam
žingsniui. Pasak Rytės, ,,Ma nau, kad

taip yra užprogramuota kaž kur
mūsų likime. Jau prieš ke lis metus
galvojome, kad reikia nusipirkti kokį
nedidelį restora nėlį. Tada aš lankiau
specialius kursus ir gavau leidimą
gaminti ir saugiai laikyti maistą.
Praėjusiais metais įmonė, kur dirbo
Alvy das, bankrutavo ir jis neteko
darbo. Mano darbo apimtis taip pat
sumažėjo, todėl nutarėme, kad tai
likimo ženklas – laikas imtis savo
verslo. Pradėjau dairytis, kur galima
išsinuomoti patalpas nuosavam ver-
slui. Atradau labai gražią ir jau kią
kavinukę, kuri man iš karto pa tiko.
Pagalvojau, kad norėčiau su kurti to-
kią vietą, kur atėjęs žmogus pasi-
jaustų kaip savo namuose, kur galėtų
ne tik pavalgyti, išgerti ka vos, bet ir
pabendrauti su draugais, kur galėtų
atsivesti savo vaikus, kur jam būtų
gera ir jauku. Aš labai myliu žmones,
o ypač vy resnius, kurie man primena
mano tėvus ir iš kurių galima
pasisemti gyvenimo išminties ir ra-
mybės. Džiaugiuosi kiekvienu nauju
kavinės lankytoju.”

Kai paklausiame, kaip Rytei
pavyksta taip skaniai pagaminti
maistą, ji nusišypso: ,,Paslaptis sly pi
vienoje sudėtinėje dalyje, kurią jums
galiu išduoti. Į visus savo patie ka lus
įdedu po du šaukštelius mei lės.”

* * *
Kavinė įsikūrusi labai ramia me,

nedideliame Hometown miestelyje,
sankryžoje, kur susikerta trys di-
delės gatvės 87th. St., Pulaski Rd. ir
Southwest Highway.  Adresas: 4116
Southwest High way, Hometown, IL
60456,  tel. 708-424-1555.

,,Rito’s Coffee’’ dirba kasdien
nuo 8 val. ryto iki 7 val. vakaro, šeš-
tadieniais ir sekmadieniais – nuo 9
val. ryto iki 7 vak. vakaro. Daugiau
informacijos rasite internete www.
ritoscoffee.com 

Naminis maistas – kavinėje ,,Rito’s Coffee’’

Lietuviško baleto renesansas
IRENA  SKOMSKIENĖ

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Rytė ir Alvydas Kilikevičiai kviečia apsilankyti jų kavinėje.    D. Kavaliauskienės nuotr.
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Pasaulio pažinimas vertas pastangųPasaulio pažinimas vertas pastangų
arba kelionė po Artimuosius Rytus

RAIMONDAS ŠENAUSKAS
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Ir buvome nustebę, kad Betliejų
pasiekėme be jokių pa tikrinimų.
Aišku, tik išlipus iš autobuso, apspi-
to visokių paslaugų siūlytojai. Bet
iki Jėzaus gimimo vietos galėjome
nueiti ir patys, o į Mar Sa baos vie-
nuolyną, į kurį planavome nu va-
žiuoti po pietų, iš karto susira dome
vairuotoją. Tai žmogus, kuris ke lias
valandas sekiojo iš paskos ir gynė
nuo konkurentų. Apsilankę kuk lioje
Jėzaus gimimo vietos bažny čioje,
aplankėme dar kelias religines vie-
tas, pabendravome su vietiniais ir
sutiktais tautiečiais. 

Valanda vin giuo tais kalvų ke-
liais, ir pasiekiame vieną seniausių
gyvenamų pasaulio vienuolynų Mar
Saba. Graži ir rami vieta. Tolumoje
matyti Negyvoji jūra. Šiose vietose
Jėzus praleido daug dienų pasnin-
kaudamas.

Per ilgus šimtmečius nė vienos
mo ters koja nėra peržengusi šio vie -
nuolyno slenksčio. Net moteriškos
gi minės gyvūnų! Moterims skirtas
tik vienas, nuošaliai stovintis bokš-
tas. Kiek teko patirti, moterys nela-
bai linkusios laukti savo vyrų tarp
niū rių ir senų sienų. Maloniau jau
lauke, gryname kalnų ore. Kelios
valandos pra eina nepastebimai. Atsi-
skyrėlių uo los, avių kaimenės, mėly-
nas dangus, įstabi tyla ir vienuolyno
rimtis šiai vietai suteikia nepakarto-
jamą aurą. Jau grįžtant į Izraelį teko
pereiti griež tą patikrinimą.

Akko miestas, dar žinomas 
Akro pavadinimu

Ir kaip gera buvo pasivaikščioti
Jeruzalėje už senamiesčio ribų! Po
kelių savaičių pertraukos matyti
euro pietiškas kavines, parašytas kai -
nas, girdėti savą muziką ir nebesi de -
rėti. Tiesiog būti sau artimesnėje ap -
linkoje. Dar vakarienė armėniška me
restorane, ir rytoj jau laukia ke lionė
į senovinį Akko miestelį, esantį
Vidur žemio jūros pakrantėje.

Ryte dar pasivaikštau po Alyvų
kalną. Pataikau į Mišias. Visų tautų
bažnyčioje, kurios altorius pastaty-
tas ant vietos, kurioje buvo ištarti
vieni prasmingiausių žmonijos
istorijoje žodžiai. Paskutinė Jėzaus
malda.

Kelios valandos kelio patogiu
auto busu ir štai jau matyti Vidurže -
mio jūra. Apsistojame mažame vieš -
bu tėlyje, iškyšulyje, kuris yra se-
niausia Akko (dar žinomas Akro pa-
vadi nimu) miesto dalis ir apgyven-
dinta arabų. Taip netikėtai pakliūni
šimtmečiais atgal. Senovinės gyny-
binės sienos, mečetės, bažnyčios,
siauros ir vingiuotos gatvelės. Įvai-
rūs garsai ir egzotiški kvapai. Kaž-
kada uosto ati darymo iškilmėse daly-
vavo pats Ce za ris. O kur dar Marco
Polo, Ričar das Liūtaširdis, Napoleo-
nas ir nesu skaičiuojami maldinin-
kai, mums liūd  nai pažįstami kry-
žiuočiai, įvai rių likimo kelių vedami,
apsilankė šia me uoste. Diena praeina
ramiai, gė rin tis pajūrio miesto gyve-
nimu, gal dėl to, kad esu klaipėdietis.
Saldus kaljano dūmas, gražus saulė-
lydis ka vinėje, įrengtoje tarp tūk-
stantmečių sienų, pabaigia dieną.

Saulėtekis – ant viešbučio stogo

Saulę pasitinku stovėdamas ant
viešbučio stogo, skambant giesmėms
iš mečečių garsiakalbių, pučiant gai -
viam jūros vėjui. Tą akimirką tik -
riau siai nesugebėčiau pasakyti, kur
aš ir ką veikiu čia. Tai vienas iš di -
džiausių kelionių malonumų – tie-
siog būti ir jausti aplinkinį pasaulį,
būti toli nuo kasdienių rūpesčių. 

Šian dien vykstame į dar vieną
žydų šventą miestą, priklausantį oro
stichijai – Zafeda (kitas pavadinimas
Tsfatas). Tai išskirtinai žydų apgy-
vendintas miestas aukštai kalnuose.
Pamėgtas menininkų ir kabalos (ju-
daizmo mis ticizmas) pasekėjų. Kai
žydus XV am žiuje pradėjo persekioti
Ispanijoje, šią vietovę įsikurti pasi-
rinko garsieji Izraelio tautos misti-
kai – kabalos žinovai, kai kurie tu-
rintys ir pranašų statusą. Jų kapai,
nors ir labai kuklūs, nudažyti mėly-
na spalva. Kad žmo nės pažintų tarp
daugelio vieno dų ir neišvaizdžių
akmeninių masy vų. Dažnas vaizdas,
kai ortodoksai (tai tie su juodomis
skrybėlėmis, barz domis ir peisais),
apsikabinę autoritetų kapus, karštai
meldžiasi. Prie vieno, ką tik nudažy-
to kapo ir prisiglaudė visu kūnu
išminčių pase kėjas. Teko iš pasku-
tiniųjų laikytis nesusijuokus, kai
žmogus atsikėlė mėlynu veidu, barz-
da ir pilvu. Pasi tai sė skrybėlę ir
nuėjo. Kiek žinau, labai nelengva
išplauti barzdos plau kus, ištepliotus
aliejiniais dažais.

Miestas, kur dera gamta, 
žmonės ir architektūra

Vienoje iš daugelio meno galeri-
jų susipažinome su dailininke ir
galerijos savininke Rachele. Mane
sudomino jos ryškūs, labai emocingi
paveikslai. Pasirodo, ji kilusi iš
Kamerūno žydų šeimos, daug metų
gyveno JAV, ištekėjusi už turtingo
vyro. Po skyrybų vaikai liko su tėvu.
Tai Rachelė ir išlieja visus savo jaus-
mus, skausmą dro bėje. Mums buvo
pasiūlyta kartu nutapyti paveikslą ir
tiesiog apsistoti pas ją, nes artėjo
didelės šventės ir buvo laukiama
daugiau svečių. Deja, teko mandagiai
atsisakyti. Aplankė me kelias garsias

sinagogas, įdomią meno galeriją,
įrengtą buvusioje me četėje. Šiame
mieste labai dera gam ta, žmonės ir
architektūra. Tokia me niškai-reli-
ginga atmosfera persipi nanti su
ramybe. Ne veltui žydai tikėjo, kad jų
Mesijas gims šiose vietose.

Pažintis su prancūzu 
ir net Nijole Oželyte

Vakare viešbučio savininkas Sa -
ledas ramiai vakarieniavo, laikas
nuo laiko įsipildamas sau į stiklinę
„Fin landia” degtinės. Nors, kaip vė-
liau ir paaiškėjo, yra musulmonas.
Malonus ir ramus žmogus, daug pa-
pasakojo apie vietinį gyvenimą. Apie
politiką sakė, kad šimtus metų per-
gyveno tur kų jungą, pergyvens ir
žydų. Nėra ko jaudintis ir skubėti.
Istorija viską sudėlios į savo vietas.
Jo viešbutyje gyvena ir dirba visada
geros nuotai kos prancūzas. Neatsi-
menu jo vardo. Neturi jis jokių doku-
mentų, su ilgesiu pasakė, kad labai
pasiilgo gimtojo Marselio, kurio nie-
kada nepamatys (progresuojantis vė-
žys). Varlių kojy čių, gero sūrio, pran-
cūziškos atmosferos jam labai trūks-
ta. O laisvalai kiu domisi kabala,
žmogaus likimo spėjimu pagal veido
bruožus. Maudo si jūroje kiekvieną
rytą ištisus me tus. Už kelių metrų
buvęs Rusijos žydas jau skundžiasi
musulmonais. 

O po kelių minučių prieina uk-
rainietis, kuris po sunkios ligos išsi-
ruošė aplan kyti šventas vietas. Įsi-
kalbėjus paaiškėjo, kad žmogus prieš
kelias dienas išlošė savo išsvajotą ža-
liąją kortelę, apie kurią jam pranešė
ma ma iš Kijevo. Ji ir įkalbėjo sūnų
ap lankyti Šventąją žemę. Mums be-
kal bant priėjo pasisveikinti vaikinas
ir paklausė, ar neatsimenu jo? Atsa -
kiau, kad ne. Pasirodo – tai vienas iš
tų kanadiečių, kurie buvo neįleisti į
Siriją, o jų taksi automobiliu laimin-
gai pasiekėme Damaską. Ir susitik tu
man po kelių savaičių mažo viešbu -
čio fojė. Bet šiose vietose tai visai ne -
stebina. Prieš kelias dienas Jeruzalės
turguje sutikome aktorę ir politikę
Nijolę Oželytę. Trumpai pasišnekėję
palinkėjome vienas kitam gero kelio.
O juk seniai, seniai mėgau jos vaidy-
bą, kai ji dar vaidindavo.

Tiberia paragauju 
šv. Petro žuvies

Kitą dieną išsiruošiame aplan -
kyti Tiberia, miestą pastatytą ant

Ga li lėjos ežero kranto. Jau pats pava-
dinimas sako, kad taip pavadintas jis
buvo imperatoriaus Tiberijo garbei.
Žydų tradicijoje tai trečias iš mūsų
aplankytų šventųjų miestų. Ir, be
abejo, krikščionims labai svarbi vie -
ta. Ežeras yra žemiau jūros lygio, tai
beveik ištisus metus ten šilta. Mies -
tas daug kartų buvo sugriautas že -
mės drebėjimų, tai nelabai yra ką ir
pažiūrėti. Dideli viešbučiai, neišvaiz -
 dūs namai. Kelios mažytės krikš čio   -
niš  kos bažnyčios. Pavalgome restora -
ne šv. Petro žuvies, pagautos ežere, ir
patraukiame toliau už miesto. Graži,
saulėta diena, ramus ežero vanduo,
žalios kalvos. Tiesiog gerai įsitaisyti
ant pakrantės akmenų, pasimaudyti
gėlame ir vėsiame ežero vandenyje.
Gal ant kai kurių iš šių akmenų prieš
2000 metų sėdėjo Petras, taisė sau tin-
klus ir dar nežinojo, kad jam skirta
išskirtinė vieta žmonijos istorijoje.

Kelionės pabaiga: nesinori
niekur išvažiuoti

Paskutinis kelionės vakaras.
Gra žus saulėlydis. Žvejai ruošia val -
tis rytdienos žūklei. Ruošiuosi ir aš
daiktus rytdienos skrydžiui. Kitą
dieną dar spėjame pagulėti paplūdi -
myje, pasimaudyti jūroje. Nesinori
niekur išvažiuoti iš šios tūkstant-
mečių paliestos vietos, kur keistai
jau tiesi, jog jau esi buvęs. Patogu
traukiniu nuvažiuoti iš Akko tiesiai į
oro uostą. Perone buriuojasi dau-
giausia jauni, ginkluoti kareivukai.
Mer ginos užsirūko, atrėmusios auto-
matus į kuprines. Lūpos padažytos,
su šiaušti plaukai. Retas jaunystės,
nerū pestingumo ir karo derinys. Ge-
ležin kelio atkarpa gana ilgai eina
palei jūrą. Leidžiasi saulė, tarsi siųs-
dama atsisveikinimo spindulius.
Žinau, kad ji visur ta pati. Ir pasi-
matysime jau kažkur kitur.

Izraelis tikriausiai vienintelė
šalis pasaulyje, į kurią daug lengviau
įvažiuoti, nei išvažiuoti. Kelių lygių
patikrinimai, daugybė klausimų,
kruopščiai perkratomi tvarkingai
sudėti daiktai. Atvertusi mano pasą
pareigūnė nusišypsojo. Pasirodo ji
taip pat kilusi iš Klaipėdos. Geras
ženklas prieš išskrendant. Pagaliau
įsitaisau patogiame lėktuvo krėsle.
Keli pagyvenę žydai užsideda jar-
mulkas ir atsiverčia „The New York
Times”. Paliekame Tel Avivą ir pasu -
kame link New York miesto.

Pabaiga.
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Mirė vienuolė misionierė – Hawaii pionierė
Ses.�Maria�Seraphina�Mazi�liauskaitė,�SS.CC�(1907.07.10.–�2011.12.�29)

Sakoma, kad palyginti su kitų
JAV valstijų gyventojais, Ha-
waii vals tijoje žmonės gyvena

ilgiausiai. Tai įrodo vienos lietuvai-
tės gyvenimas.

2011 m. gruodžio 29 d., sulaukusi
104 metų, Hawaii mirė vienuolė se -
selė Maria Seraphina Maziliauskaitė
(krikštyta Marijona). Į Hawaii ji at -
vy ko 1937 m. dirbti misioniere Šven -
 čiausių Jėzaus ir Marijos Šir džių
vienuolyne. Tuo metu Hawaii dar bu-
vo tik Amerikos teritorijų da lis, ir
Romos Katalikų bažnyčia šias salas
laikė misijų vieta. 

Tėvo Damijono pėdomis

Kad pa siektų šias, labiausiai nuo
visų žemy nų nutolusias salas, ses.
Sera phina, būdama 30 metų, per-
plaukė Atlantą, traukiniu pervažiavo
visą Amerikos žemyną, vėl laivu per-
plaukė Ramųjį vandenyną. Jas jau
buvo išgarsinęs tos pačios Švč. Jė-
zaus ir Marijos Šir džių kongregaci-
jos kunigas, tėvas Da mijonas (Father
Damien), kuris 1864 m. atvyko į Ha-
waii iš Belgijos ir dirbo čia su raup-
suotaisiais, kurie buvo prievarta iš-
tremti į Mo lokai salą ir palikti bai-
siam likimui. Tėvas Da mijonas prisi-
prašė, kad vyskupas leistų jam sa-
vanoriškai vykti į tą salą padėti pas-
merktiesiams. Ten jis išgyveno 16
metų, pats užsikrėtė raupais ir mirė
1889 m. Dabar jis pa skelbtas šventuo-
ju, o jo palaikai pervežti į Belgiją, iš
kur jis kilęs.

Jauna paauglė Marijona, augda -
ma Suvalkijoje, perskaitė apie Dami -
jono gyvenimą ir nutarė pati tapti
mi sioniere. Vyskupas Jurgis Matu-
laitis patarė jai ir kitoms lietuvai-
tėms, degan čioms tuo pačiu noru,
1932 m. vyk ti į Olandiją ir Prancūziją
ir ten įstoti į Švč. Jėzaus ir Marijos
Širdžių kongregaciją. Buvo planuota,
kad tos lietuvaitės su laiku grįš į Lie-
tuvą ir įsteigs vienuolyno padalinį, į
kurį ga lėtų stoti kitos lietuvaitės,

norinčios dirbti misionierėmis. Per
kelis metus iš Lietuvos išvyko nema-
žas jaunų lietuvaičių būrys – apie
penkiolika. Tarp jų buvo ir vėliau į
kongregaciją įstojusios Marijonos
dvi jau nes nės seserys (seselė Coralie
mirė 1952 m. Rouen mieste, seselė Be -
nigna – 2002 m. le Mans mieste). 

Nuostabaus ryžto jaunos 
mer ginos

Deja, prasi dėjus Antrajam pa -
sauli niam karui, tos vienuolės nieka-
da negrįžo į Lietuvą. Išsibarsčiusios
po pasaulį, jos vykdė savo vienuo -
liškus uždavi nius, o jų palai kai ilsisi
įvai riuo se pasaulio kraštuo se. Lieka
dide lis uždavinys vienuolyno archy -
vuose surasti duomenis apie tas vie -
nuoles, ištirti jų istorijas. 

Tai būta tikrai nuostabaus ryžto
jaunų mer ginų – su stipriu tikėjimu
ir gilia krikščioniška mąstysena. Jos
nebijojo palikti įprastą lietuviško
kai mo ap linką ir, net kalbos nemo-
kėda mos, iškeliauti į svetimą Pran-
cū ziją. Jos yra tų laikų ,,išsilaisvinu -
sių” mote rų pavyzdžiai. Kaip pati se -
selė Mari jona ne kartą sakė: ,,Aišku,

kad daug ko bijojom, bet pasitikėjom
Dievu. Ir Jis mus laimino, ir viskas
susiklostė pagal Jo valią.” Ji išmoko
prancūziš kai, o vėliau – ir  puikiai
angliškai. Mo kytojavo katalikų mo -
kyklose Ho nolulu mieste, net 21 me -
tus mokė vaikus Kaui saloje. Labiau -
siai mėgo ruošti vaikus Pirmai ko -

mu nijai, o jos buvę mokiniai pasako-
ja, kad Marijo na buvo labai visų my -
lima, labai gera mokytoja tiek ma te-
matikos, tiek ang lų gramatikos, labai
įdomiai pasakojusi apie platųjį pa-
saulį.

Įsi minė gražus, apvalus 
lietuviškų bruo  žų veidas

Pirmą kartą seselę Seraphiną
sutikau per Vasario 16-tos minėjimą

Hawaii 1985 metais.  Ji atvyko su kita
prancūze vienuole, abi jos baltais
rūbais atrodė lyg kokios gulbės. Įsi -
minė gražus, apvalus lietuviškų
bruo  žų veidas ir skaisčiai mėlynos
akys, plati šypsena ir graži suvalkie -
tiška tarmė. Sunku buvo tikėti, kad ji
čia jau išbuvusi beveik 50 metų, o vei -
de – jokių raukšlių! Paklausiau jos:
,,Kaip taip gali būti, kad atrodote ge -
riau už mus, daug jaunesnes?” Seselė
nu si juokė ir atsakė: ,,O gi, mano su-
žadėtinis Jėzus man niekad nekelia
jokių bėdų, su manim nesiginčija. O
jums su žemiškais vyrais – daug dau-
giau bė dų.” Kai ją lankydavau, vi-
suomet kal bėdavome tik lietuviškai,
padainuodavome, pagiedodavome,
pasimelsda vome. Per tuos pašneke-
sius sužinojau jos gyvenimo istoriją.

Vaikystė ir jaunystė

Ses. Seraphina gimė 1907 m. lie-
pos 10 d. Mergutrakiuose, tarp Kal -
varijos ir Marijampolės, giliai ti kin -
čio je šeimoje. Per Pirmąjį pasau linį
karą tėvelį Vincą suėmė rusų ka riuo -
menė, ir jis žuvo. Liko mama Ma rijo -
na su penkiais mažais vaikais. Per
ka rą mama su vaikais ir savo se se-
rimi atsirado Minske. Ten įsigijo siu-
vimo mašiną ir dirbdamos siuvė-
jomis šiaip taip išmaitino save ir vai-
kus.  Po karo grįžo į Marijampolę,
kur džiaugėsi Lietuvos atgauta ne-
priklausomybe.

Marijampolėje veikė kunigų se -
 minarija, įvairios katalikų jaunimo
organizacijos, chorai. Seselė priklau -
sė chorui ir net pasigyrė, kad turėjo
gražų balsą. Ten besimokydama ji
susipažino su jaunais klierikais ir
kitu šviesiu katalikišku jaunimu.
Tarp jų buvo ir Vincentas Brizgys,
vė liau tapęs vyskupu, ir Čikagoje gy -
venę a. a. Daugirdai. 

Visus rankpinigius leido 
pašto ženklams

Seselė visą gy ve nimą susiraši-
nėjo su savo jau nystės  draugais ir
draugėmis. Vienos savo retos kelio-
nės metu ji juos aplankė Čikagoje ir
labai džiaugėsi tais pasimatymais.
Ses. Seraphiną aplankydavo lietu-
viai, kurie užsukdavo į Hawaii, ji su
jais palaikė ryšį laiškais tol, kol ga -
lėjo rašyti. Sakė, kad tiek, kiek jai
skir ta rankpinigių, viską išleidžian  ti
pašto ženklams, kad galėtų susira-
šinėti su lietuviais Austra li joje, Ame-
rikoje, Lietuvoje, Prancūzi joje ir Ita-
lijoje. 

Po visą pasaulį pasklidę 
seselės darbai

Seselė Seraphina, išėjusi į ,,pen-
siją”, pradėjo rimtai dirbti prie siuvi-
mo mašinos, lyg ir tęsdama kadaise
savo Mamytės pradėtą darbą. Surin -
ku si medžiagų atraižų su gražiais
havajietiškų gėlių raštais, ji skonin-
gai derindavo spalvas ir iš tų atraižų
siūdavo virtuvinius karštų puodų
laikytuvus. Ji jų prisiūdavo šimtus, o
vienuolės juos pardavinėdavo – rink-
davo lėšas misijoms. Ses. Seraphina
aiškino, kad taip ji netinginiauja ir
savo rankų darbu padeda kitiems.
Tie minkšti, spalvoti ses. Seraphinos
laikytukai, pado va noti visiems ją
pažinojusiems, dabar yra pasklidę po
visą pasaulį.

ELENA BRADŪNAITĖ
AGLINSKIENĖ

Straipsnio autorė su vyru dr. Audriumi Aglinsku stovi prie supilto seselės kapo. Užnugaryje – Koolau kalnai Oahu saloje.

Nežinoma  jauna lietuvai tė,  apsirengusi
vienuolės rūbais,  tokiais, kuriuos dėvėjo
lietuvaitės, kai sto jo į misionierių vie-
nuolyną. Nuo trau ka užrašyta ses. Serap-
hinai – ,,Mū sų jaunų dienų prisimini -
mui. Paryžius. 04 liepos 1933 m. po įža dų.”

Vienuolė se selė Maria Seraphina Mazi-
liauskaitė.
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Atkelta iš 3 psl.     prašydamas nus-
tatyti, kokia papildoma veikla gali
užsiimti parlamentarai. Jei KT būtų
turėjęs žiupsnelį proto, jis būtų at-
sisakęs nagrinėti šį klausimą, nu-
rodydamas Seimui, jog tai – jo vidaus
reikalas. KT turėjo numatyti, kad
nebus priemonių jo nutarimo įgyven-
dinimui užtikrinti ir kad skelbdamas
nutarimą, kurio bus nepaisoma, jis
pakerta savo, aukščiausio šalies teis-
mo, autoritetą, silpnina pasitikėjimą

teisėsauga.
Bet KT neiškentė ir paskelbė tra-

faretais perpildytą, nieko nesakantį
nutarimą, kuris nenustatė konkrečių
gairių Seimo narių veiklai vertinti.
Tad Valinskienė jaučiasi laisva elgtis
kaip nori, savo elgesiu dar kartą pa-
tvirtindama, kad Lietuvos įstatymai
yra kaip švediškas stalas, kad kiek-
vienas įtakingesnis asmuo pagal sa-
vo skonį gali rinktis, kurių įstatymų
laikysis, kurių nepaisys. Delfi.lt

Teisėsaugos bejėgiškumas

Giminę aplankė per televiziją

Bet labiausiai ses. Seraphina
džiaugėsi, kad tuos laikytukus nuve -
žiau jos seseriai, kai ją aplankiau
Ma rijampolėje, jau laisvoje Lietu-
voje. Tos viešnagės metu jos sesuo pa-
pasa kojo keistą nuotykį. Prieš kele-
rius metus ji ruošė vakarienę virtu-
vėje, o kitame kambaryje buvo įjung-
tas  televizorius. Staiga ji išgirdo mi-
nint Hawaii ir ses. Seraphi nos vardą.
Atbėgusi į kambarį, nega lėjo patikėti
savo akimis – ekrane pa matė savo se-
sutę, pasakojančią apie savo gyveni-
mą. Pasirodo, tai buvo lietuvio kino
režisieriaus Hen riko Šablevičiaus
sukurtas filmas apie jo viešnagę Ha-
waii. Jis aplankė seselę, ją nufilma-
vo, ir taip ji atsirado televizoriaus
ekrane. Kai papasakojau apie tai
seselei Seraphinai, ji nusijuokda ma
pasakė: ,,Nu va, dabar jau nerei kės
ke liauti į Lietuvą. Giminėlę ap lan-
kiau per televiziją.” 

Itin daug pasakojo apie 
besilaisvinančią Lietuvą

Atvežtas se sers nuotraukas ses.
Seraphina visuo met laikė pasidėjusi
ant savo rašomojo stalo. Šalia stovėjo
Rūpintojėlis, at ke lia  vęs iš Lietuvos,
Lietuvos žemėla pis, Aušros Vartų
Marijos paveikslas ir nutapyta rūta
su paaiškinimu, jog tai – Lietuvos
nacionalinė gėlė. Seselė visoms ki-
toms sesėms dažnai pasakodavo apie
Lietuvą ir itin daug aiškino, kai Lie-
tuva laisvinosi iš Sovietų Sąjungos.
Pasakojo apie pogrindinę Katalikų
Bažnyčios kroniką ir labai didžiavo-
si, kad tikintieji prisidėjo prie sovie-
tinės sistemos žlugimo.

Kristus ant kryžiaus 
daugiau kentėjo

Ses. Seraphina mylėjo Dievą ir
Tėvynę. Atsidavusi pildė Dievo valią,
visada su šypsena ir be jokių nusi -
skundimų. Kantri ir tyli, anot vie-
nuo lyno viršininkės, ji visoms vie-
nuolėms buvo šventumo pavyzdys.
Kar tą paklausta, kaip ji pakelia artri-
to skausmus kojose, atsakė, kad ji
pagal voja, jog Kristus ant kryžiaus
kentėjo daugiau, tada ir skausmas ne
taip die  gia. Ji pati visuomet meldėsi
ir  pra šydavo, kad ir kiti melstųsi už
Lie tuvą. Sakydavo, kad žino, jog Lie-
tu voje visiems sunku, net ir po išsi-
lais vinimo, todėl malda labai reika-
linga. Ji sielojosi, kad daug kam
trūksta tikė jimo ir vis ragino, kad
prašytu mėme Dievo palaimos  Lietu-
vos jaunimui.

Priglaudė tolima žemelė

Laidotuvių dieną saulė buvo ypa -
tingai skaidri. Per atsisveikinimą vie-
nuolyno koplyčioje vienuolės gra žiai
dalijosi prisiminimais, giedojo pran-
cūziškas giesmes, į karstą įdėjo  tra-
dicinį ilgą gėlių vainiką. Vienuo lyno
vyresnioji detaliai nupasakojo sese-
lės Seraphinos biografiją, o aš pabrė-
žiau se selės ryšį su Lietuva ir lietu-
viais. Kapinėse, Koolau kalnų papė-
dėje, užbėrėme gintaro gabalėlių ant
kars to ir sugiedojome ,,Viešpaties
ange lą”. Sustoję ratu ir susikabinę
ranko mis visi sugiedojome ,,Aloha
oi” – havajietišką atsisveikinimą. 

Ses. Seraphiną Maziliauskaitę,
lie tuvaitę misionierę, priglaudė Ha-
waii žemelė, visu puse pasaulio nuto-
lusi nuo jos mylimos Lietuvos.

Dramaturgui, literatūros kritikui, Šviesos-Santa-
ros federacijos garbės nariui

A † A
KOSTUI OSTRAUSKUI

mirus, žmonai DANUTEI, jos sūnui DARIUI su šeima
ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.

Šviesa-Santara

PADĖKA
A † A

ANDRIAUS ALGIMANTO
BUCHO

šeima dėkoja kun. Gražuliui, SJ už šv. Mišias Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, Ričardui Sokui už puikią piano-
vargonų muziką ir giesmes.

Dėkojame karsto nešėjams, dalyvavusiems šv. Mišiose, paly-
dėjusiems velionį į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, už aukas šv.
Mišioms ir visiems pareiškusiems užuojautą.

Ačiū laidotuvių direktoriui David Gaidas už malonų patar-
navimą.

Liūdinti šeima

ĮVAIRūS SkELBIMAI

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su grįžimu
namo. Tel. 708-691-6996.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti,
kalbanti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai,
ieško senelių  priežiūros darbo naktimis arba
rytais. Tel. 773-387-7232.

* Vienam mėnesiui, vasario antroje pusėje
ieškau išsinuomoti butą Floridoje, prie Atlanto
vandenyno. Tel. 630-334-2906.

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slau-
gymo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.

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

Mylimo sūnaus

A † A
ANDRIAUS ALGIMANTO BUCHO

netekus, nuoširdžiausią užuojautą tėveliams BIRU-
TEI ir PETRUI reiškia

Žibutė ir Antanas Masaičiai
Stasė ir Juozas Žemaičiai

Regina Padleckienė

Atkelta iš 12 psl.  steigėjų, 1907 m.
išrinktas į komitetą Lietuvių tautos
namams steigti, 1922 m. drauge su
kun. J. Tumu-Vaižgantu, E. Prūsiene,
S. Šilingu, A. Smetona ir kitais subū -
rė Tulpių Rūmų Fondą Operos ir dra -
mos teatro pastatams Kaune pas-
tatyti, 1928 m. su grupe menininkų
įkūrė Lietuvos muzikos ir dainos
centrą, 1931 m. išrinktas į Lietuvos
Fil har monijos valdybą, daug prisi-
dėjo prie lietuvių profesionalios mu-
ziki nės kultūros finansavimo ir jos
iškė limo. Skatindamas Baltijos šalių
kul tūrinį bendravimą, 1940 m. Jonas
Vi leišis dalyvavo Baltijos šalių konfe -
ren cijoje ir birželio 15 d. Taline žiū-
rėjo operos spektaklį „Karmen’’, kur
pag rindinį Karmen vaidmenį atliko
mūsų operos pažiba Vincė Jonuš -
kaitė-Zaunienė. Deja, spektakliui
įpu sėjus, atėjo baisi karo žinia, ir Jo-
nas Vileišis išskubėjo į jau okupuo-
jamą Lietuvą. 

Tada ir jo dukters Alenos Vi lei-
šytės-Devenienės gyvenimas virto
drama – į Sibirą išvežė ir jos vaikų
tėvą Mykolą Devenį. Dukrelei Daly-
tei tada ėjo tik aštunti metai, bet ji
visada galėjo didžiuotis savo tėvu.                               

Mykolas Devenis, baigęs Yale
Uni versity mediciną, vertėsi ne tik
gydytojo praktika, bet  ir garsėjo tarp
Amerikos lietuvių ir kaip meno ir
kultūros mecenatas: rėmė kompozi-
toriaus Miko Petrausko kūrybines
iniciatyvas. Gyvendamas brolių De-
ve nių namuose Waterbury, CT 1921–
1924 m., M. Petrauskas turėjo puikias
sąlygas kurti operą „Eglė žalčių ka -
ra lienė”, kurios  pastatymą 1924 m.
rė mė gydytojas Mykolas Devenis.
Apie tai rašo savo laiškuose pats
kompozitorius. Vėliau brolių Deve-
nių lė šo mis buvo išleisti ir Miko Pet-
raus ko cho rinių dainų rinkiniai

,,Lietu viš kos dainos’’.
Įspūdingą kultūrinę veiklą tarp

Amerikos lietuvių vystė ir Dalios
ma ma Alena Vileišytė-Devenienė.
Atgai vi nusi jau išblėsusią Tėvynės
mylėtojų draugiją, įkurtą 1896 m.,
energingoji Alena nuo 1946 m. iš
naujo kurstė Draugijos veiklą. Nuo
to laiko ši Draugija išvystė lietu-
viškų mokslo kny  gų leidybą, o nuo
1950 m. ak ty viais jos nariais tapo ir
Alenos duk ra Dalia bei jų šeimos
kolega prof. Vac lovas Biržiška.            

Šį visuomeninės veiklos barą
Da lia garbingai pratęsė ir grįžusi į
Lie tuvą. Ji rūpinasi ir Signatarų
namų Vilniuje būkle ir pirmojo kny -
gyno veiklos tąsa bei neatsisako ir
remia Vlado Jakubėno draugijos pro-
jektus. 2011 m. ji pažadėjo finansuoti
Antrojo pasaulinio karo auką – dali-
nai žuvusį V. Jakubėno baletą (sude -
gė partitūra) „Vaivos juosta’’ (1939-
1943 m.). To per 20 Nepriklausomybės
me tų nesulaukėme iš savo valstybės
vadovų kultūrininkų. Būtent todėl
esame nepaprastai dėkingi Daliai
Devenytei-Bobelienei, kuri lyg vaidi-
lutė prie savo giminės uždegto kultū -
ros aukuro tebekursto lietuvybės ir
tautinės kultūros ugnį, kai tie daly -
kai mažai jau kam ir berūpi. 

Tikėkimės, kad baleto ,,Vaivos
juosta’’ pastatymas 2013 m. – 2014 m.
Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungai metais, atstovaus Lietuvai
taip, kad galėsime pasididžiuoti savo
tautos dvasinių vertybių išraiška
baleto žanre. Ir kas žino, gal ta prem-
jera ir bus taip ilgai laukto, išsvajoto
tikrai nacionalinio baleto mokyklos
premjera? 

Irena Skomskienė  – kompozito-
riaus Vlado Jakubėno draugijos Vil-
niuje pirmininkė. 

Lietuviško baleto renesansas
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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

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišias va -
sario 4 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Moti -
niškame name (2601 W. Mar qu et te
Rd., Chicago) atnašaus St. Benedict the
African parapijos kunigas Paul Whi -
ttington, OP. 

� Šeštadienį, vasario 4 d. 8 val. v. Wi -
l lowbrook Ballroom kviečia į braziliš ką
karnavalą. Gros ,,Chicago Sam ba”, da -
ly vaus sambos šokėjos, vyks sambos
pa  mokėlės. Vietas prašoma užsisakyti
tel. 708-839-100 arba tel. 312-375-
2728. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), vasario 5 d., 10:30  val. r.
šv. Mišias atnašaus  kunigas iš Taura -
gės kapelionas majoras Remigijus Mont -
vilas.  Po pamaldų parapijos salėje – ka -
vutė.   2012-aisiais sukanka 25 metai
nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio pas -
kel bimo Palaimintuoju. Visus šiuos me -
tus prieš kiekvienas sekmadienio šv. Mi -
šias kalbėsime Palaimintojo J. Matu lai -
čio litaniją bei melsimės už ligonius bei
Palaimintojo kanonizaciją.

� Filisterių skautų sąjungos (FSS) Či-
kagos skyrius kviečia savo narius daly-
vauti iškilmingoje sueigoje, kuri vyks va -
sario 11 d. 3 val. p. p. Pa saulio lietuvių
cen tre, 123 kamb., Lemont, IL. Apie
da lyvavimą pranešti skyriaus pirmi -
ninkei fil. Aušrelei tel. 630-243-6302.

� Vasario 11 d. 9 val. v. Valentino die -
nos vakarėlis ,,Bunkeryje” su ,,Ciga rais”.
Šokiai, žaidimai, laimėjimai ir staig me -
nos. Vietas užsisakyti  prašoma tel. 708
-839-100 arba tel. 312-375-2728. 

� Čikagos Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopa vasario 11 d. 7 val. v. kviečia į
Va lentino dienos puotą Pasaulio lietuvių
centre (14911 E. 127th St., Le mont,
IL). Vietas prašoma užsisakyti  tel. 773-
550-4609 (Sigitas).

� Vasario 12 d., sekmadienį, 11:30
val. r. pamaldos ir Vasario 16 d. minėji-
mas lietuvių evangelikų liuteronų Tė viš -
kės parapijoje. Kviečiame visus į lin k s -
mą lietuvišką popietę su gardžiais ce -
pelinais, lietuviška muzika ir dainomis.

�  Cicero, IL, miestelio Rotušės aikštė-
je vasario 16 d. 10:30 val. r. bus iškelta
Lietuvos tris palvė. Iš kilmes organizuoja
Cicero miestas ir JAV LB Cicero apy -
linkė. 

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. 6 val.
v. koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v.
va  ka rienė. Veiks baras, susirinkusiųjų
laukia įvairios staigmenos. Daugiau in -
for ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi lieto
kaina – 50 dol.

� JAV LB Cicero apylinkės valdybos
rengiamas Vasario 16-osios minėjimas
įvyks vasario 19 d., sekmadienį, Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių. Prelegentė –

is torikė, spaudos bend ra darbė Violeta
Rut kauskienė. Bus meninė programa ir
vaišės. 

� Vasario 21 d., antradienį, PLC Mote -
rų renginių komitetas kviečia pasivaišin-
ti Užgavėnių blynais. Laukiame jūsų Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje,
Le mont, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v.

� Vasario 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. kviečiame į Lietuvos Nepri k -
lau  somybės šventę Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St. Lemont, IL).
Paminėsime Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-
ąją. ALT'o pirmi ninkas Saulius Kuprys
skai tys paskaitą ,,Žvilgsnis į ateitį”. D a -
lyvaus Gen. Daukanto jūros šauliai, gros
pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”, skam-
bės Nidos Grigala vi čiūtės ir Agnės Gied -
raitytės atliekamos dainos. Bus vaišės.
Šventę organizuoja JAV LB Lemont
apylinkės valdyba ir PLC.

� Vasario 5 d. Šv. Andriejaus parapijo-
je (19th and Wallace St., Philadelphia,
PA 19130) pradėsime ruošti vaikus Pir -
majai komunijai.  Apie norą dalyvauti
pa siruošimo pamokose prašome pra neš -
ti Jonui el. paštu jonasvytautas@veri-
zon.net .

� Vasario 16 d. 12 val. p. p., kvie čia me į
Lietuvos Nepriklausomybės šven tę Ocean
County administraciniame pastate, 119
kamb. (101Hooper Ave., Toms River,
NJ). Toms River mies te lio savivaldybė
jau 15 metų, minėdami Lietuvos šventę,
iš kelia trispalvę.

�  Susigiminiavusių miestų Vilnius-Ma -
 dison komitetas vasario 17 d. nuo 6 val.
v. iki 8 val. v. kviečia į Vasario 16-o sios
šventę, kuri vyks Capital Lakes Re ti re -
ment Community pastate (333 W. Main
St., Madison, WI). Bus rodomas do ku -
mentinis filmas ,,Lietuva. Statusas: Ne -
priklausoma”, po to pasivaišinsime lie -
tuviškais skanėstais.

�  Vasario 19 d. 1 val. p. p. Beverly
Sho res lietuvių klubas kviečia į tradicinį
Lietuvos nepriklausomybės mi nė jimą
Šv. Onos bažny čioje. Pagrindinis kalbė-
tojas – Purdue universiteto Krannert
School of Managment prof. dr. Aldas
Kriaučiūnas. Meninę programą atliks
vaikų būrelis. 

� Centrinio New Jersey tautinių šokių
kolektyvas ,,Viesulas” (vadovė Džaneta
Bublienė) kviečia į Užgavėnių šventę,
kuri vyks vasario 25 d. Estų namuose,
4 Cross St. & Veterans Hwy, Jackson,
NJ 08527). Maloniai kviečiame atvykti!

� Vasario 26 d., sekmadienį, Eliza -
beth, NJ bus minima Lietuvos Nepri k -
lau so mybės diena. Šventę pradėsime
11 val. r. šv. Mišiomis St. Peter and Paul
bažnyčioje (211 Ripley Pl., Elizabeth,
NJ 07206). Po Mišių salėje (216 Ripley
Pl.) vyks šventinė programa, kurioje pa -
si rodys vaikų choras ,,Varpelis”, tautinių
šokių grupė ,,Viesulas” bei Dr. V. Ku dir -
kos lituanistinės mokyklos mokiniai. Mi -
nėjime dalyvaus LR generalinis kon su -
las New York Valdemaras Sarapinas.
Dau giau informacijos tel. 732-317-
9195.

IŠ ARTI IR TOLI...

Dainiaus Mačikėno fotografijų paroda ,,Iš meilės šokiui” sausio 28 d. atidaryta LR
ambasadoje Washington, DC. Parodą atidarė žymi Lietuvos baleto solistė Eglė
Špokaitė. Nuotraukoje: E. Špokaitė su parodos autoriumi ir sutuoktiniu Dainiumi
Mačikėnu atsakinėja į susirinkusiųjų klausimus.                 Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Kovo 15–16 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New
York rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją Los Angeles (Santa
Monica, California). Aptarnavimas vyks Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulate, adresu 2806 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų
civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos
deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami prašymai dėl
Lietuvos pilietybės.

Norėdami užsiregistruoti ir gauti išsamesnės informacijos prašome
rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą New York el. paštu
ny@urm.lt   arba skambinti  tel. 1 212-354-7840.

JAV vakarinėje dalyje gyvena daug lietuvių, todėl konsulinių paslaugų
teikimas California yra labai aktualus. Paskutinį kartą konsulinė misija Los
Angeles buvo surengta 2011 m. kovo mėnesį.

LR generalinio konsulato New York pranešimas

California�bus�teikiamos�konsulinės�paslaugos

Lietuvos nepriklausomybės
minėji me vasario 12 d. 1 val.  p. p.

Jaunimo�centre�kalbės�
jaunosios�kartos�atstovas�

Andrius Anužis

A.� Anužis� žinomas� kaip� aktyvus� vi-
suo�menininkas,�dirbo�JAv�Atstovų�rūmuo-
se,� Kongreso� nario� Thaddeus� McCotter
įstaigos�vyriausiuoju�vedėju� ir�Kongreso
nario�Mike� Rogers� vyresniuoju� patarėju
Washington,�DC.�A.�Anužis�– ,,New�Cen�-
turion”�prezidentas,  �Statybininkų�sąjun-
gos�vykdomasis�direktorius� ir  �Michigan
prekybų�rūmų�direktorius.�

Amerikos lietuvių taryba maloniai vi-
sus kviečia dalyvauti minėjime.  Minėjimą
ves Lietuvių studentų sąjungos atstovai. Andrius Anužis.

Kun. Ignas Urbonas, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažin-
ti 100 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.


