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Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos ministro pirmininko A. Ku-
biliaus vadovaujama delegacija vasa-
rio 18–23 d. su darbo vizitu lankosi
Japonijoje. Lietuvos premjeras susi-
tiko su Japonijos premjeru Yoshihiko
Noda, kuris teigiamai įvertino Visa-
gino atominės elektrinės (VAE) pro-
jekto pažangą, pažymėjo jo didelę
reikšmę regiono energetiniam sau-
gumui ir pabrėžė aukštų branduoli-
nės energetikos saugumo reikalavi-
mų svarbą. Abiejų šalių premjerų tei-
gimu, Lietuvoje investuosianti ben-
drovė „Hitachi” tiesia kelią kitoms
japonų bendrovių investicijoms tiek
mūsų šalyje, tiek ir visoje Europos
Sąjungoje. 

Kiek anksčiau premjeras A.
Kubilius susitiko su Japonijos ekono-
mikos ministru Yukio Edano, kuris
taip pat patikino, kad VAE projektas
sulauks visokeriopos Japonijos Vy-
riausybės paramos, įskaitant ir vals-
tybės turimus finansinius instru-
mentus.

Premjeras lankėsi gamykloje „Hi-
tachi Works”, kurioje Vyriausybės
vadovui buvo parodyta branduolinės
jėgainės garo turbina – ji yra tokia

pat, kuri bus statoma VAE. Ši turbina
yra dvigubai galingesnė, nei veiku-
sios Ignalinos AE.

A. Kubiliaus vadovaujamos dele-
gacijos viešnagės pagrindinis tikslas
yra aptarti dvišalių santykių plėtrą,

Japonijos premjerui ir Vyriausybės
nariams pristatyti VAE projekto pa-
žangą ir numatomus bendrus projek-
tus, susipažinti su pažangiomis Ja-
ponijos branduolinėmis technologi-
jomis. 

Dviratininkei 
S. Krupeckaitei – auksas

• Tema: Lietuvos tarptautinė
pa dėtis – 2, 11

• Kaip katalikams švęsti sek -
ma   dienį? – 3

• ,,Cituoti lektorių minčių
nega lima” – 3

• Gražus vidudienio
koncertas St. Petersburg,
FL – 4

• New York paminėta
Valstybės atkūrimo diena
– 5

• G. Gelgotas: Nenoriu būti
kom pozitorius, ,,kuriantis į
stalčių”  – 6

• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Paskutinė kadencija (5) – 9

Latvijos gyventojai 
balsavo prieš rusų 

kalbos statuso pakeitimą

Japonijos Vyriausybė remia VAE projektą

Apsilankęs „Hitachi Ltd.” bendrovės gamyklose, premjeras A. Kubilius pažymėjo, jog
„Hitachi“ technologijos – įspūdingos.                                                                       lrv.lt nuotr.

Ryga (ELTA) – Vasario 18 d. vyku-
siame referendume dėl antros valsty-
binės kalbos statuso suteikimo rusų
kalbai latviai balsavo prieš. Latvijos
centrinio statistikos biuro duomeni-
mis, referendume dalyvavo 1,087,326
rinkėjai. Pagal pirminius rezultatus,
448,580 rinkėjų balsavo prieš valsty-
binės kalbos statuso suteikimą rusų
kalbai. 1,593 balsavimo biuleteniai
laikomi negaliojančiais, todėl net jei
visi kiti rinkėjai būtų balsavę už, to
nepakaktų, kad rusų kalba taptų
antra Latvijos valstybine kalba. Kons-
titucijos pataisos būtų priimtos, jei
referendume už tai balsuotų ne ma-
žiau kaip pusė rinkėjų, tai yra dau-
giau nei 770,000 žmonių.

Latvijoje vasario 18 d. įvykęs na-
cionalinis referendumas dėl Konsti-
tucijos pataisų įstatymo projekto pa-
rodė nuoseklų demokratijos princi-
pų laikymąsi ir pagarbą piliečių
konstitucinėms teisėms ir laisvėms
Latvijoje. 

Kiekvienas turime ką nors 
nuveikti lietuvybei – 10 psl.

Londonas (ELTA) – Lietuvos dvi-
ratininkė Simona Krupeckaitė Lon-
done (Didžioji Britanija) vykusio pas-
kutinio, ketvirto, pasaulio dviračių
treko taurės varžybų etapo moterų
keirino rungtyje iškovojo aukso me-
dalį. 29-ejų metų lietuvė finale vasario
19 d. pranoko penkias varžoves ir
atvyko pirma.

S. Krupeckaitė pirmojoje atran-
kos grupėje lenktynes baigė pirma, o
pirmame ketvirtfinalio važiavime
užėmė trečią vietą. Kelialapį į pusfi-
nalį lietuvei užtikrino laimėtas paguo-
dos važiavimas. Pusfinalio važiavime
mūsiškė buvo trečia. 17-metė Gabrielė
Jankutė galutinėje įskaitoje liko 15-a.
Varžybose dalyvavo 44 dviratininkės.

Bendrojoje pasaulio taurės varžy-
bų įskaitoje S. Krupeckaitė su 38 taš-
kais užėmė pirmą vietą. Antroji vieta
atiteko rusei Jekaterina Gnidenko,
trečia – ukrainietei Liubov Šulika.
Abi jos surinko po 21 tašką. G. Jan-
kutė su 2 taškais tarp 28 dviratininkių
liko 24-a.

Dviratininkė Simona Krupeckaitė. 
ELTA nuotr.

„Amerikos balso” lietuviški įrašai – per Lietuvos radiją 
Vilnius (Delfi.lt) – Neįkainoja-

mos vertės „Amerikos balso” lietu-
viškų laidų archyvų galima bus klau-
syti per Lietuvos radiją. Vasario 16-
ąją, Valstybės atkūrimo dieną, buvo
galima išgirsti pirmosios lietuviškos
„Amerikos balso” laidos įrašą, etery-
je skambėjusį prieš lygiai 61-erius
metus, 1951 m. vasario 16 d.

Kartą per savaitę „Amerikos
balso” lietuviškų laidų atkarpas bus
galima girdėti Lietuvos radijo laido-
se „Ryto garsai” ir „Lietuvos diena”.
Klausytojai išgirs įdomiausius
„Amerikos balso” lietuviškus pokal-
bius ir reportažus, kuriuos pavyko
išsaugoti ateities kartoms. 

Šiemet vasarį 70-metį minintis

„Amerikos balsas” visus lietuviškus
garsinius įrašus, kurių yra beveik
8,000, perdavė Lietuvai prieš ketve-
rius metus. Šiuo metu įrašai saugomi
Lietuvos centriniame valstybės ar-
chyve. Paskutinė „Amerikos balso”
laida lietuvių kalba nuskambėjo 2004
m. vasario 27 dieną.
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Nereikėtų� stebėtis� vytauto� Di-
džiojo�universiteto�prof.�vyčio�Čiubrin-
sko� nusistebėjimu,� jog� jo� vadovau-
jamo� vDU� Socialinės� antropologijos
centro�atliktas�tyrimas�apie�šiuolaikinę
lietuvių�migraciją�taip�ir�nesulaukė�di-
desnio� atgarsio� tarp� Lietuvos� valsty-
bės�politikų,�nors�buvo�surengtos�trys
konferencijos,� kurių� metu� pristatytos
tyrimų�išvados,�pateikti�siūlymai.�Ką�gi
–�ne�pirmas�ir�turbūt�ne�paskutinis�kar-
tas.� Tarp� įdomesnių� prof.� Čiubrinsko
vadovaujamo� centro� pastebėtų� daly-
kų�išskirčiau�išvadą,�jog�nemažai�daliai
šiuo�metu� svetur�gyvenančių� lietuvių
tebekirba� mintis� sugrįžti� į� Lietuvą.
Svarbi� ir� kita� įžvalga,� pasak� kurios,
naujieji� lietuviai� imigrantai�saistosi�ki-
taip� nei,� tarkime,� pirmos� ar� antros
emigracinės�bangos�lietuviai.�,,Nebėra
žūtbūtinio� poreikio� (...)� turėti� savo
bendruomenę”,�–�pastebi�profesorius.
Ir�priduria,� jog�ne�paslaptis,� kad�nau-
jieji� imigrantai� nesilaiko� griežto� etni-
nio�saistymosi�–� jie�nevengia�ryšių�su
rytų� europiečiais,� taip� pat� – mišrių
santuokų.�

vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: LieTuvos TarpTauTinė padėTis

Man ši popietė prime-
na vieną vakarą Wa-
shington, DC, kai tuo-

metinis Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas pakvietė Kongreso
narį Thaddeus McCotter ir
mane į LR ambasadą, į medalių JAV
senatoriui John McCain ir Joe Biden,
dabartiniam JAV viceprezidentui,
įteikimą. Tada Biden sakė: ,,Aš daug
metų eidavau į Vasario 16-osios minė-
jimus Wilmington, Delaware, ir ma-
tydavau moteris su lietuviškais tau-
tiniais drabužiais, [pasipuošusios]
gintaro karoliais, ir beveik su liūde-
siu į jas žiūrėdavau, nes niekada ne-
galvojau, jog Lietuva kada nors bus
laisva.” Kai mes dalyvaujame tokiuo-
se kaip šis minėjimas, kai senatoriai
ir kiti tai įvertina, tai yra labai svar-
bu. Ačiū Jums, kad atvykote. 

Nors iš pirmo žvilgsnio Lietuvos
politinis vaizdas atrodo ramus: išei-
vijos lietuviai lanko Lietuvą, gimines
ir draugus, džiaugiamės dainų ir
šokių šventėmis, esame laimingi, kad
laimime medalius krepšinyje, tačiau
reikia pastebėti, kad tai – tik išorė, į
kurią, nors ir šiek tiek sustingusią,
negalima nekreipti dėmesio. Mes
buvome pripratinti nuo Šaltojo karo
laikų sėdėti Maskvos kailyje. Matėme
pėstininkus, kariuomenę, ginklus,
raketas ir komunistinės propagandos
mašineriją. Šiandien grėsmės yra
subtilesnės: energetinis šantažas,
kibernetiniai įsilaužimai, oligarchai,
Kremliaus pinigai, karo pratimai
prie Lietuvos sienos. Didelę grėsmę
kelia dideli pinigai. Šiandien Mask-
voje yra 286 milijardieriai (angl. bil-
lionaires), daugiau nei New York
mieste ar kai kuriose kitose pasaulio

šalyse. Turint tiek pinigų, gal ir kai-
mynus galima nusipirkti? Tad nors
šių dienų grėsmė galbūt atrodo ki-
taip, bet vis tiek reikia būti pasi-
ruošusiems apsisaugoti ir stebėti,
kas darosi Lietuvoje.

Tad kokie yra šių dienų iššūkiai?
Tuoj po 2008 metų Gruzijos užpuo-
limo Breste, Baltarusijoje, vyko pir-
mos karinės pratybos, kuriose daly-
vavo 15,000 rusų ir 6,500 baltarusių.
Taip pat porą kartų karinės pratybos
vyko ir Kaliningrade. Antrose praty-
bose dalyvavo 10,000 rusų kareivių,
priklausančių žemės ir jūros pajė-
goms. Žinovai aiškina, kad tų praty-
bų tikslas buvo parodyti NATO, jog
Rusija tebelieka gyvybinga ir galinga
jėga šiame regione. Bendradarbia-
vimas su Baltarusija turėjo parodyti,

kad ji priklauso Rusijos sferai.
Antra – Kaliningrado militariza-

cija. Kaliningrado sritis istoriškai
turėjo [sutelkusi] vieną didžiausių
karo įrengimų ir ginklų kiekį Euro-
poje, skaičiuojama, kad ten dabar yra
apie 12,000 rusų karių. Kaliningrade
yra Rusijos laivyno ,,Baltija” centras
ir kelios aviacijos bazės. 2009 metais
ten buvo įrengta priešraketinio rada-
ro sistema. 

Trečia, kibernetiniai įsilaužimai
(angl. cyberwarfare). Sausio 27 dieną
buvo užpulta Lietuvos banko infor-
macinė sistema, sugadinta interneto
svetainė, nukentėjo kitos banko pas-
laugos. Anksčiau buvo nukentėję kiti
valstybės svarbūs internetiniai ry-
šiai. Kitas didelis kibernetinis išpuo-
lis Lietuvoje įvyko 2008 metų birželio
mėnesį, kai po Lietuvos priimto
sprendimo uždrausti sovietinius sim-
bolius, sulyginant juos su nacių sim-
boliais, sutriko 300 internetinių sve-
tainių.

Turbūt Amerikoje geriausiai
žinomas 2007 metų atvejis, kai kiber-
netiniai įsilaužimai buvo nukreipti į
Estijos valdžios ir žiniasklaidos in-
ternetines svetaines, taip keršijant
už sovietinio bronzinio kario statu-
los, kuri priminė sovietų „išlaisvi-
nimą” Taline, perkėlimą. Visi šie
puolimai turi tikslą. Rusija siunčia
žinią ir bando pasitikrinti, ar suge-
bės pakenkti finansų, kariniams ir
verslo ryšiams, kurie palaikomi in-

ternetu. 
Kitas klausimas yra energetinis

šantažas. Rusija tebenaudoja energi-
jos šaltinius kaip lengvo pobūdžio
ginklą. Rusijos lėšomis statomos dvi
atominės jėgainės Baltarusijoje ir
Kaliningrade, abi – netoli Lietuvos
sienų. Šios dvi jėgainės, kontroliuo-
jamos Kremliaus, Rusijos oligarchų,
sumažina kitų energijos šaltinių kū-
rimo galimybę regione. 2005 metais
Vladimir Putin su Gerhard Shroeder
pasirašė 6 bilijonų dolerių sutartį
nutiesti dujų vamzdyną Baltijos jūra
iš St. Petersburg iki Vokietijos. Ke-
letą metų prieš Gruzijos karą Rusijos
naftos įmonė ,,Gazprom” išleido šim-
tus milijonų dolerių nutiesti vamz-
džius į Osetiją, kur rusai yra mažu-
ma. Yra daug tokių atvejų, kai mato-

me, jog rusai pasitelkia ener-
getiką, siekdami įgyti dau-
giau politinės jėgos prieš
Lietuvą, prieš Europą. 

Kitas dalykas – artimasis
užsienis (angl. „The near ab-
road”). Vienoje iš savo kalbų

Rusijos užsienio reikalų ministras
Andrei Kozyriov Pabaltijį pavadino
artimuoju užsieniu, taip pareikšda-
mas Rusijos teisę primesti savo įtaką
šiam regionui. 2008 metais Rusijos
prezidentas Vladimir Putin pareiškė
pasauliui, kad visas šis regionas pri-
klauso Rusijos įtakos sferai ir yra
strategiškai būtinas Rusijai. 

Kartą teko skristi kartu su Kon-
greso nariu McCotter į Londoną, kur
jis turėjo kalbėti Lordų rūmuose.
Mes ten sutikome Rusijos užsienio
reikalų ministrą, kuris priklauso
partijai ,,Rodina” (The Motherland).
Ministras pažvelgė tiesiai mums į
akis ir pasakė, kad Pabaltijo kraštai
priklauso Rusijai.

Amerikos politikos mokslinin-
kas Yoshihiro Francis Fukuyama
savo knygoje „Istorijos pabaiga ir
paskutinis žmogus” (angl. ,,The End
of  History and the Last Man”) teigia,
kad sovietų komunizmo žlugimas
reiškia ideologinės kovos pabaigą.
Jis tai pavadino istorijos pabaiga, ka-
da demokratija tapo galutine žmoni-
jos valdymo forma. 2008 metais isto-
rikas Robert Kagan parašė knygą
,,Svajonių pabaiga, istorijos sugrįži-
mas” (angl. ,,End of  Dreams, Return
of  History”). Jo nuomone, autokratai
mokosi ir prisitaiko. Taip Rusijos ir
Kinijos autokratai sugalvojo žmo-
nėms leisti vien tik ekonominę veik-
lą, nesuteikiant politinės laisvės. Jie
suprato, kad žmonės, darantys pini-

gą, nekiš nosies į politiką, ypač ži-
nodami, jog jos gali būti prispaustos.
Kagan įsitikinęs, kad Rusija kaip val-
stybė gali atsisakyti ekonomikos
strategijos, bet jos kultūrinis pavel-
das yra priešingas liberaliai demok-
ratijai. Rusijos viešosios nuomonės
tyrimų centro atlikta apklausa, kuri
buvo daryta prieš dvejus metus, rodo,
kad 72 proc. Rusijos žmonių labiau
vertina tvarką nei demokratiją, ir
bendrai jie menkai vertino laisvą
spaudą, laisvą rinką, religinę laisvę
ir t.t.

Ką tai reiškia Lietuvai ir ką tai
pasako apie mūsų politiką? 2006 m.
JAV viceprezidentas Dick Chaney,
viešėdamas Vilniuje, pasakė: „Mus
jungia bendri idealai. Šių dienų pa-
saulyje yra aišku,     Nukelta į 11 psl.

Šių dienų iššūkiai
ANDRIUS ANUŽIS

Amerikos lietuvių tarybos Vasario 16-osios minėjimas; pagrindinis šventės prelegentas Andrius Anužis (trečias iš dešinės).
Jono Kuprio nuotr.
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Prieš dvi savaites Lietuvoje buvo
minimas Tarptautinių santy-
kių ir po litikos mokslų institu-

to (TSPMI) dvi de šimtmetis. TSPMI
nueitas kelias pa žy mėtas skaitant
viešas paskaitas. Pas kaitos – ne bet
kokios, o mums vi siems aktualiais
klausimais, pavyz džiui, ,,Lietuvos
energetikos politika: ar jau pasie-
kėme proveržį?”, ,,Jauni mo vaidmuo
Lietuvos politikoje”, ,,Ko dėl reikėtų
sugyventi su kaimynais”, ,,Ar mums
dar reikia teisės?”, ,,Kaip numatyti
rinkimų rezultatus”, ,,Kodėl Europos
Sąjunga nežlugs?” ir kt.

Nesijaučiu veltui sugaišęs laiko.
Nepaisant aplinkybės, jog kai kurie
pranešėjai nebuvo linkę atvirauti –
nepateikė nei konkrečių įžvalgų, nei
konkrečių rekomendacijų, nei kon -
kre čių receptų, nevalia tvirtinti, esą
,,pilstyta iš tuščio į kiaurą”. Ir vis
dėl to kai kuriose paskaitose nei aš,
nei gausiai susirinkę studentai, drįs-
tu ma nyti, neišgirdo svarbių darbų.
Ome nyje turiu kad ir istoriko doc.
Česlovo Laurinavičiaus atsargius,
dip lomatiškus, aptakius svarstymus,
kodėl lietuviams verta sugyventi su
savo kaimynais. Akivaizdu, kad Lie -
tu vai geriau nesipykti nei su Len kija,
nei su Rusija, nei su Baltarusija, net
ir su Latvija nėra ko mums bartis,
jau vien dėl aplinkybės, jog daž nu syk
esame silpnesni. Tačiau ką daryti, jei
mes norime su kaimynais gra žiai bi-
čiuliautis, o kaimynai slapta siekia
mus praryti, val dyti? Ir, užuot drau-
giškai ištiesę ran ką, vieną po kito
mums žeria žeminančius ultimatu-
mus? Atsakymo į šį klausimą taip ir
neišgirdau. Istorikui Laurinavičiui
būtų galima padėkoti nebent už tai,

kad nepiršo minties, esą Lietuva,
pakliuvusi į nesantaiką su kaimy-
nais, teturi vieną vienintelę išeitį –
kapituliuoti.

Keistai skambėjo ir žymaus teisi -
ninko Egidijaus Kūrio paskaita ,,Ar
mums dar reikia teisės?” Būtų kvaila
teigti, esą daugelis Kūrio pateiktų pa-
vyzdžių apie teisinį nihilizmą – ne-
verti dėmesio ar rimtesnės ana lizės.
Įsiminė kritiški jo pastebėjimai, kaip
netinkamai kuriami įstatymai, reg-
lamentuojantys kai kurių mū  sų vals-
tybinių institucijų veiklą, pavyz-
džiui, Generalinės prokuratū ros įsta-
tymas. Akivaizdu, jog kuriant šį
įstatymą, būtina atsižvelgti ne tik į
prokurorų, bet ir į visuomenės porei -
kius ir interesus. Vaizdžiai tariant,
prokurorams nevalia patiems kurti
savo veiklą reglamentuojančių teisės
aktų. Tačiau Lietuvoje nūnai vis la -
 biau įsigali nuostata, kai konkrečių
institucijų darbą prižiūrin čius įsta-
tymus bando kurti ir vėliau Seime
bet kokia kaina siekia prastumti... tų
pačių institucijų vadovai. Akivaizdu,
kad tokie teisės aktai prieštarauja
bent jau sveikam protui. Deja, teisi-
ninkas Kūris tvirtino, jog panašių
stebuklų Lietuvoje jau pasi tai ko ir
neatmeta galimybės, jog to kių reiški-
nių gali net daugėti. 

Tačiau labiausiai suklusti pri-
ver tė Kūrio svarstymai, ar mūsų teis-
mams reikalinga prisiekusiųjų arba
bent jau tarėjų institucija. Klau si-
mas, be abejo, – aktualus. Juk lietu-
vių pasitikėjimas teismine sistema
nukritęs iki labai pavojingo lygmens.
O tai reiškia, kad dėl autoriteto kriti-
mo greičiausiai kalta ne vien teisinių
niuansų neišmananti visuomenė, bet
ir patys teisėjai – profesionalai, pri-
iman tys kai kada visuomenei visiš -
kai nesuprantamus sprendimus.

Šį klausimą aptarti nutaręs Kū -
ris netikėtai ėmė remtis oficialiai at -
liktų apklausų duomenimis, bylojan -
čiomis apie lietuvių polinkį imti bei
duoti kyšius. Be abejo, šis netiesiogi-
nis palyginimas – iškalbingas, skau -
dus, nerimą keliantis. Jį suvokiau
būtent kaip paaiškinimą, kodėl Lie-
tuvos Temide nusivylusiai vi suome-
nei nederėtų žavėtis priesie kusiųjų
ar tarėjų institucijomis – juk lietu-
viai mėgsta imti bei duoti ky šius! O
jei kam nors iš lietuvių ir ne teko duo-
ti kyšio, tai, suprask, tik to dėl, kad
nepasitaikė tinkamos progos arba
tiesiog nežinota, ką galima pa malo-
ninti grynaisiais ir brangiomis dova-
nomis. Taigi mintis aiški: tarp tarėjų
ar prisiekusiųjų taip pat gali atsirasti
nesąžiningų žmonių. Bet ar tai reiš-

kia, kad mums nereikalingi nei tarė-
jai, nei prisiekusieji?

Mano supratimu, Kūris pateikė
nekorektišką palyginimą. Jei apklau-
sos byloja, jog lietuviai šiuo metu
daž  nai neišsiverčia be kyšio davimo,
tai dar nereiškia, jog lietuviškoji Te-
midė gali apsieiti be prisiekusiųjų.
Vadovaudamiesi Kūrio palyginimu,
ne galėtume nieko nei išsirinkti, nei
pas kirti į atsakingas pareigas, teisėjų
– taip pat. Nes visuomenės apklausos
byloja esą kyšininkavimas Lietuvoje
tapęs vos ne masiniu reiškiniu.

Bet labiausiai nustebino vasario
10-ąją surengta paskaita ,,Kodėl
Europos Sąjunga ne žlugs?” Tiksliau
tariant, nustebino ne pati paskaita.
Nemaloniai tądien nuteikė diskusi-
jos metu nuskambė jęs perspėjimas,
esą paskaita skirta ne spaudai, todėl
diskusijos organizatorių minčių ne-
valia cituoti laik raš čiuose, interne-
tinėse svetainėse. Dis kusijai vadova-
vusios viešnios žo džiais tariant, šiuo
konkrečiu atveju lektoriai tiesiog at-
virai dėsto savo privačias mintis, ku-
rios galbūt ne vi suomet sutampa su
jų atstovaujamų institucijų oficialia
nuomone. 

Štai čia norom nenorom prisimi -
niau žymaus rusų rašytojo, politinio
veikėjo, buvusio sovietinio disidento
Vladimir Bukovski žodžius, esą ,,Eu-
ro pos Sąjunga – tai ta pati diktatoriš-
ka Sovietų Sąjunga, tik suma niau,
išradingiau suręsta”, o ,,politkorek-
tiškumas, kuriuo ji neva visur ir
visada vadovaujasi, – žymiai blogiau
už leninizmą”. Buvęs sovietinis disi-
dentas pirmasis pavadino ES „naują-
ja ESSR”. 

Nukelta į 9 psl.

Prieš akis – Užgavėnės – žiemos
šven tė, kurios paskirtis – išvyti
žie mą ir prisišaukti pavasarį.

Kitą dieną po Užgavėnių prasideda
Gavėnia, trun kanti iki Velykų. Šiuo
laikotar piu skatinamas pasninkavi-
mas. Šven tė yra pagoniška, tačiau
vėliau glau džiai susieta su krikščio-
nybe. Seniau ji buvo vadinama Ra-
gučio švente. 

Pe lenų diena yra pirmoji diena
po Užga vėnių. Pelenų dieną bažny-
čioje žmo nėms ant galvų barstomi
pelenai, primenant, kad žmogus – iš
dulkių gimęs, dulkėmis ir pavirsiąs.
,,Pelenų dieną nepriimta dirbti, ilgai
miegoti, kad lempų degti nereiktų,
net nepriimta išeiti iš namų” (Iš lais-
vosios interneto enciklopedijos ,,Vi-
kipedija’’). Tik trumpai prisimenu
Užgavėnes ir Pe lenų dieną, nes šįkart
dėmesį noriu nukreipti į klausimą –
kaip šių dienų katali kams švęsti sek-
madienį?  Juk, kaip sako mums vie-
nas iš dešimties Die vo įsakymų –
,,Šventadie nį švęsk.”

Būdavo laikai, kai sekmadienis
buvo tikrai švenčiamas. Ryte žmonės
eidavo į bažnyčią, popiečius praleis-
davo su gera knyga, aplankydami
drau gus bei kaimynus, kartais net
trumpai priguldavo. Šeimos rinkda -
vosi bendrai vakarienei. Vaikai žais-
davo su savo pusbroliais ir pusse-
serėmis. Parduotu vės, bankai, mo-
kyklos, bibliotekos bū  davo uždary-
tos. Buvo negalima skalbti rūbus ar
valyti namus. Tai tik rai buvo speciali
diena – diena švęsti ir ilsėtis. 

Dabar sekmadienis yra tapęs tik
dar viena savaitės diena. Automobi-
lių statymo aikštelės prie apsipirki-
mo centrų – sau sakimšos nuo auto-
mobilių. Darbo statistikos biuro žinio-
mis, per trečdalis gyventojų sekma-
dieniais dirba. La bai mažai šeimų
randa laiko bendrai vakarienei ar

žaidimams su pusbro liais ir pussese-
rėmis. OSV leidyklos paruoštame
lankstinuke teigiama, kad vis mažiau
ir mažiau katalikų švenčia sekmadie-
nius.  Kas atsitiko?

Gyvename pa sau lyje, kuriame
ekonomikos laikro dis sukasi visą
parą, sepynias dienas per savaitę.
Tėvai stengiasi suderinti savo dienot-
varkę su vaikų, kurie eina į mokyklą,
sportuoja, dalyvauja jauni mo organi-
zacijose, lanko muzikos pamokas.
Tokiems sekmadienis yra pasivijimo
diena.  Tačiau reikia savęs klausti, ar
tai naudinga mūsų fi zi niams, proti-
niams ir dvasiniams porei kiams?

Žinovai sutinka, kad svarbu   už-
siėmimus de rinti su poilsiu. Kūno
bei jausmų išsekimas kelia įtampą ir
didina nuovargį. Poilsis duoda progą
kūnui ir protui atsigauti. Čia reikia
prisiminti ir dvasinius reikalus. Tei-
singai popiežius Bene dik  tas XVI sa-
ko, kad šiame technolo gijos amžiuje
žmonės rizikuoja tapti savo intelektu-
alinių ir technologinių pasiekimų
aukomis, kur jų laukia dva  sinės dy-
kumos ir širdies tuštuma. Švęsdami
sekmadienį kaip poilsio dieną, gau-
name progą atgaivinti ne tik kūną,
bet ir dvasią. Ta diena yra tikrai gera
proga apmąstyti savo dva singumą ir
suartėti su savo Tvėrėju. 

Pasakojama istorija apie vieną
Afri kos kaimelį, kur gyventojai tu-
rėjo per nešti gėrybes iš vieno kaime-
lio į kitą. Pirmą dieną darbininkai

nukeliavo toliau, negu tikėjosi. Kitą
rytą  jie atsisakė toliau eiti, nes buvo
įsitikinę, kad pirmą dieną jie per
greitai ėjo, tai dabar turi palūkėti,
kol jų dvasia juos pasivis. Ar tai ne
pamokanti isto rija?

Jeigu sekmadienį paliktume šven  -
timui, ką tada darytume? Ko tą dieną
nedarytume? Ar pradėtume ko kią
nors naują tradiciją? Ar atgaivintume
jau užmirštą šeimos tradiciją? Pata-
riama pradėti pamažu. Parin kime
vieną dalyką, kurio sekmadie niais
nebedarytume ir jį pakeiskime kuo
kitu, ką pradėtume daryti. Tai sėk-
mingai įvykdžius, imkime kitą at vejį
ir jį pakeiskime kuo kitu, tinkan čiu
sekmadienio paskirčiai. Jei apleido-
me dalyvavimą šv. Mišiose, gera pro-
ga būtų tai atitaisyti. Tai taip pat bū-
tų proga sau pasakyti, kad apsipirki -
nėjimus parduotuvėse ir nesibai-
gian čius darbus namuose atliksime
prieš sekmadienį. Tai nereiškia, kad
neva lia grįžtant iš bažnyčios nusi-
pirkti pieno ar vaistų. Tačiau tai reiš-
kia, kad stengsimės sekmadienį susi-
val dyti nuo nereikalingų užsiėmi-
mų.  Jei mūsų darbas reikalauja, kad
dirbtume sekmadienį, dėl to jo nerei-
kėtų mesti, bet ir tokiu atveju siūlo-
ma rasti laiko susikaupimui ir mal-
dai. Jeigu susilaukiame pakvietimo į
teatrą sek  madienio popietės spektak-
liui, tuo galima drąsiai pasinaudoti,
dėkodami Dievui už suteikiamą pro-
gą pa sidžiaugti kitų talentais ir bi-

čiulių draugyste. 
OSV lankstinuke primenama, kad

pasaulį tverdamas Dievas septintą
dieną ilsėjosi ne todėl, kad Jis buvo pa-
vargęs, bet norėdamas mums duoti ge-
rą pavyzdį, kaip tinkamai gyventi. Mo-
zei apreikštuose įsakymuose Jis lie-
pia šventą dieną švęsti. Žydai švęsda-
vo šeštadienį, bet po Kristaus mirties
pirmieji krikščionys tą dieną per  kėlė į
sekmadienį dėl dviejų prie žasčių.
Sekmadienį Kristus prisikėlė iš numi-
rusiųjų, ir Sekminių sekma dienį Šv.
Dvasia pasirodė apaštalams. Su ant-
rojo šimtmečio pradžia sekmadienis
tapo privaloma švente. Tą dieną tikin-
tieji susirinkdavo kar tu laužyti duo-
ną ir prisiminti Kris taus prisikėlimą. 

321 metais naujai atsivertęs im -
pe ratorius Konstantinas paskelbė,
kad šeštadienis yra krikščionių sek-
madienis ir yra privaloma šventė vi -
soje Romos imperijoje. Tą dieną dar-
bas buvo uždraustas. Krikščionys tu -
rėjo lankyti šv. Mišias. Romos im pe -
rijai žlugus, Katalikų Bažnyčia toliau
skatino ,,Dievo dienos” šventimą. Vė -
liau per daugelį šimtmečių buvo pri-
imti įvairūs įstatymai, remiantys
sek madienio šventimą.  Dabar, papli-
tus sekuliarizmui, daug tų įstatymų
panaikinta arba į juos nekreipiamas
dėmesys, tačiau tebegalioja Dievo
įsa  kymai, o vienas iš jų mus įpareigo-
ja  sekmadienį švęsti. 

Štai pasakiau, ką norėjau. Dabar
matau, kad yra lengviau pasakyti ar
parašyti, negu pačiam padaryti. Tu -
riu prisipažinti, kad šią skiltį pa ra -
šiau sekmadienį. Gal tokio įpročio
rei kėtų atsisakyti, nes girdžiu nusi -
skundimų, kad per daug rašau ir skai-
 tytojai nespėja vytis. Tad štai mano
viešas pasiryžimas sekmadie niais ne-
rašyti, kad skaitytojai galėtų pasivy-
ti, ir visi kartu galėtume ke  liauti
Amžinojo miesto link. 

,,Cituoti lektorių 
minčių negalima”
GINTARAS VISOCKAS

Kaip katalikams 
švęsti sekmadienį?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



4 2012�vASARIO�21,�ANTRADIENIS DRAUGAS

TeLKiniai

Lietuvių naujienos

Hutenfeld,�vOKIETIjA

Vasario 15 d. Vasario 16-osios gimnazijoje vyko iškilminga Gedimino pilies bokšto vė-
liavos pakėlimo ceremonija.  Trispalvė, plėvesavusi Gedimino pilies bokšte 2011 me-
tais, 2012 m. sausio 1-ąją buvo perduota saugoti visiems pasaulio lietuviams tarnau-
jančiai Vasario 16-osios gimnazijai. Šį sprendimą priėmė LR Švietimo ir mokslo bei Kraš-
to ap-saugos ministerijos.                                                                   Marytės Šmitienės nuotr.

St.�Petersburg,�FL

St. Petersburg Lietuvių klubo
Kul   tūros būrelio pirmininkė
Angelė Karnienė po sekmadie-

ninių pietų sau sio 29 d. pakvietė vi-
sus vasario 1 d. po pietę atvyti į solis-
tės Michelle Rego koncertą, kuris
vyks Episkopalų Šv. Petro katedroje,
St. Petersburg miesto centre.

Tad vasario 1 d. gražų trečiadie-
nio ry tą vykome į koncertą. Gana
lengvai suradome  katedrą – mūrinę,
su aukštu bokštu ir didžiuliu kryžiu-
mi jos šone. Įdomu tai, kad įėjimas į
katedrą buvo iš šono. Pirmiausia įė -
jome į iš stiklo padarytą priestatą,
kuriame įsikūrusios katedros rašti-
nės. 

Pa ėmus programą ir įėjus į vidų,
buvo galima matyti bažnyčios didin-
gumą. Tai labai ilga, gana siaura erd-
vė, su nuostabiai gražiais langų vit-
ražais. Didysis altorius atrodė labai
toli, bažnyčios gale jį puošė beveik
per visą sieną nusi drie kęs didžiulis
lango vitražas. Taip pat buvo įdomu
matyti dešinėje altoriaus pusėje kė-
dę-sostą, kurios viršų puošė  apver-
stas kryžius, simboliškai reiškiantis,
kad šv. Petras buvo nu kry žiuotas
galva žemyn. Šioje kėdėje sėdi vy-
riausias katedros dekanas.  

Nuėję į priekį pamatėme solistę
Michelle Rego ruošiantis koncertui.
Buvo malonu matyti ir Michelle Rego
uošvius Albiną ir Angelę Karnius su
kartu atvykusiomis J. Vienužiene ir
L. Vitkausiene, taip pat Michelle Re -
go vyrą Rimą Karnavičių.  

Solistė Rego koncertą pradėjo su
,,Les Angelus, Op. 57”, sukurtu Louis
Vierne. Jai vargonais akompanavo
Dwight Thomas. Nors solistė buvo
ga na toli nuo sėdinčiųjų, jos nuos-
tabiai gražus ir stiprus soprano bal-
sas baž nyčios skliautuose skambėjo
galingai. Po to atliko Antonio Vivaldi
,,Do mine Deus” iš ,,Gloria, RV 598 in
D major”.  Vėliau fleita atliko George
Frederic Handel ,,Sonata No. 5 in F
major”, ,,II Siciliana”, ,,III Giga”.  To-
liau progra mą tęsė prie fortepijono,
subtiliai ir jausmingai paskambinusi
Ludwig van Beethoven ,,Sonata in C
minor, Op. 13”, ,,Pathetique”. Vėl gro-
jo fleita Gabriels Faure ,,Morceau de
Con cours”.  Fleitos garsai, lyg bur-
tininko laz delė, užbūrė klausytojus
ir sklido bažnyčios gilumoje. Koncer-
tą Rego tęsė gro  dama fortepijonu, su
įsijautimu pa skambinusi Claude De-
bussy ,,Clair de lune”. Toliau solo at-
liko Giacomo Puccini ariją ,,O Mio
Babbino” iš Gia nni Schicchi. Koncer-
tą baigė pas kam binusi Frederic Cho-
pin ,,Valse, Op. 64, No. 1”  (,,Minute”). 

Susirinkę klausytojai, kurių,
gai la, nebuvo daug, nuoširdžiai plojo
po kiekvieno solistės pasirodymo.
Tai bu vo tikrai reto grožio koncertas.
Su susižavėjimu klausėmės šios ne-
paprastai gabios muzikės, daininin-
kės, pianistės ir fleitininkės. Rego
turi muzikos (fortepijono) ir pedago-
gikos laipsnius, kuriuos jai suteikė
Col lege-Conservatory of  Music, Uni -
ver si  ty of  Cincinnati, magistro laip-
snį ji apsigynė University of  Notre
Dame. Ji koncertuoja su Florida or-
kestru, Sarasota orkestru, Grand Ra-
pids (Michigan) Symphony, Tampa
Bay Symphony ir kitais garsiais an-
sambliais. Michelle Rego yra para-
šiusi knygą ,,The Church Musician’s
Soul Survival Gui de”. Šiuo metu ji yra
St. Mary, Our Lady of  Grace Church,
St. Petersburg, mu zikos direktorė,
taip pat ,,Herald Vocal Arts Ensemb-
le” di rektorė, dalyvauja kituose an-
sambliuose. Kartu su vyru Rimu Kar-
na vičiumi, taip pat solistu, dainuoja
St. Petersburg Operoje. Jie abu kon-
cer tuoja ir pasirodo St. Petersburg
Lie tu  vių klube ir kitose vietose. 

Kaip puiku, kad teko pabuvoti
toje 1899 metais pastatytoje Episko-
palų Šv. Petro katedroje ir išgirsti to-
kį nuos  tabų talentą kaip Michelle
Rego.

Gražus vidudienio koncertas
ELVYRA VODOPALIENĖ

Lietuvių klubo metinis
susirinkimas

Sausio mėn. 21 d., šeštadienį, 2
val. p. p. vyko Lietuvių klubo ataskai-
tinis susirinkimas, kurio metu daly-
vavusieji nariai susipažino su meti-
ne Klu bo finansų ir pajamų bei išlai-
dų ataskaita. Klubo pirmininkei Vi-
dai Meiluvienei pristačius Klubo
įstatuo se nurodytą darbotvarkę, sek-
retorė Rima Kilbauskienė buvo pa-
kviesta perskaityti 2011 m. mirusių
11 narių pavardes, jie buvo pagerbti
atsistoji mu ir susikaupimo minute.
Sekretorė perskaitė rinkiminio susi-
rinkimo, įvykusio lapkričio mėn. 19
d., proto kolą, kuris buvo priimtas be
pataisų.

Klubo pagalbinių skyrių vadovai
pranešė apie praėjusių metų veiklą:
Kultūros būrelio – Angelė Karnienė,
apie ,,Lietuvių žinias’’ – redaktorius
Albinas Karnius ir administratorius
dr. Pranas Budininkas, kuris yra ir
Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas,
todėl pranešė ir apie bibliotekos veik-
lą. Susirinkime nedalyvavo ,,Ban-
gos’’ atstovė, ir raštu nebuvo gautas
organizacijos pranešimas.

Pramoginių šokių grupė ,,Rit -
mas’’, praeityje veikusi kaip atskira
grupė, prisijungė prie Klubo veiklos.
Grupės vadovė Rima Kilbauskienė
pranešė, kad ,,Ritmas’’ atliks progra-
mą Klubo rengiamame Užgavėnių
pokylyje.

Klubo iždininkė Elena Radvilie -
nė smulkiau paaiškino ir atsakė į na -
rių klausimus. Revizijos komisijos
pirmininkė Angelė Karnienė per-
skaitė jos vado vaujamos komisijos
metinį protoko lą, kuriame, be finan-
sų ir bendros veik  los apžvalgos, pa-
stebėta, kad vi sos iždo knygos yra ve-
damos tvarkin gai.

Pirmininkė Vida Meiluvienė pla -
čiai apžvelgė Klubo veiklą. Nupasa -
kojo valdybos dedamas pastangas pa -
didinti Klubo iždą, įteisinti pelno ne -
siekiančios korporacijos padėtį, at -
lik ti pastato bei inventoriaus prie -
žiūros darbus. Dėkojo visiems, kurie
savo darbu bei finansais prisidėjo
prie Klubo gerovės ir pakvietė visus

Klubo šeimininkės paruoštoms vai -
šėms.

Klubo Kultūros būrelio
popietė

Sausio mėn. 12 d., ketvirtadienį,
Lietuvių klubo virtuvė 1 val. p. p. pa tei-
kė priešpiečius, o 2 val. p. p. vyko Kul tū-
ros būrelio pirmoji šių metų po pie tė.

Būrelio pirmininkė Angelė Kar -
nie nė apžvelgė buvusių metų veiklą,
pastebėdama, kad darosi vis sunkiau
organizuoti renginius. Menininkų
honorarai ir kelionės išlaidos smar -
kiai išaugo, o popietės dalyvių dėl
am žiaus ir sveikatos negalių mažėja.

Susirinkimo dalyviai nusprendė
šiais metais vėl rengti VDU studentų
šalpos vajų. Be anksčiau paskelbtų
St. Petersburg bendruomenės suau -
ko tų 8 vienkartinių (po 500 litų) ir
Jad vygos Giedraitienės kasmėnesi-
nės (po 60 dol.) stipendijos, įsteigtos
trys kasmėnesinės prof. Broniaus
Vaškelio stipendijos (po 350 litų), ku-
rios bus skiriamos kiekvienais metais.

Angelė Karnienė, jau keliolika
metų vadovaujanti Kultūros būre-
liui, kreipėsi į dalyvius, kviesdama
perim ti jos pareigas. Savanorei ar sa-
va noriui neatsiradus, ji pasiliko šio-
se parei go se dar vieneriems metams.

Pirmininkė pranešė, kad mirė
dra maturgas, literatūros istorikas ir
kritikas Kostas Ostrauskas, kuris,
prieš išsikeldamas į Pennsylvania,
gy veno St. Pete Beach ir buvo didelis
Kultūros būrelio talkininkas. Artima
šeimos draugė Stasė Vaškelienė pasi-
dalino mintimis su dalyviais apie ve -
lionio paskutines dienas.

Popietės paskaitininkas prof. dr.
Bronius Vaškelis kalbėjo apie vieną
iš žymiųjų Lietuvos ir išeivijos akto -
rių, režisierių Stasį Pilką, kuris visą
savo gyvenimą pašventė teatrui.

Stasys Pilka gimė 1898 m. gegu -
žės mėn. 8 d. Petrapilyje. Baigęs Pet -
ra pilio Šv. Kotrynos gimnaziją, studi-
javo karo medicinos akademijoje,
aka deminiame rusų dramos ir Petra -
pilio profesinių sąjungų scenos meno
mokyklose. 1922 m. grįžęs į Lietuvą
reiškėsi režisūroje.  Nukelta į 11 psl.

Iš kairės į dešinę sėdi: L. Vit kauskienė, J. Vienužienė, Angelė ir Al binas Karniai; stovi
Rimas Kar navičius.

Fortepijonu skambina Michelle Rego. 

St.�Petersburg,�FL



52012�vASARIO�21, ANTRADIENISDRAUGAS

Juozas Mikulis, gyvenantis Westchester, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Vasario 16 d. Valdemaras Sarapinas sveikina atlikėjas Goldą Vainberg Tatz ir Agnę
Radzevičiūtę.                                                                                          L. Lukoševičiaus nuotr.

New�York,�NY

Vasario 12 d. New York Lietu-
vių Bendruomenė pakvietė
tautiečius į Lietuvos Valsty-

bės atkūrimo dienos šventę, kurią
lietuviai pradėjo dalyvaudami iškil-
mingose šv. Mišiose Švč. Mergelės
Marijos Apreiškimo bažnyčioje. Vė-
liau renginys tęsėsi Our Lady of  Mt.
Carmel parapijos sa lėje. 

Susirinkusius NY ir aplinkinių
valstijų lietuvius pasveikino jung-
tinio šventės organizacinio komiteto
nariai – Ramutė Žukaitė, dr. Giedrė
Kumpikaitė ir Salvijus Kungys. Sigi -
ta Šimkuvienė-Rosen JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdybos var -
du už ilgametę visuomeninę veiklą
įteikė padėkos raštą NY apygardos
pirmininkei R. Žukaitei. Pag rindinis
renginio prelegentas – Lietuvos Res-
publikos gen. konsulas Valdemaras
Sarapinas pasveikino tautiečius, lin-
kėdamas vi siems šventinio džiaugs-
mo, tikėjimo ateitimi. ,,Tegul Vasario
16-osios dvasia mumyse išlieka dau-
gelį metų, te gul mažos valstybės di-
delis pasidi džiavimo savo tauta jaus-
mas būna perduodamas iš kartos į
kartą. Kartu kurkime atviros, moder-
nios Lietuvos istoriją. Kad ir kur be-
būtume ir ką bedarytume, didžiuo-
kimės, kad esa me lietuviai. Nors ir
susiduriame su sunkumais, nepri-
tekliais ar skauduliais, Valstybės
gimtadienį pasitiki me susitelkę ir
pasiryžę drąsiai eiti pirmyn. Pasi-
džiaukime gražiais Tė vynės labui
nuveiktais darbais, pui kiais pasieki-

mais mokslo, meno, kul tūros, sporto
ir kitose srityse’’, – kal bėjo V. Sara-
pinas.

Meninę renginio dalį atliko NY
Maironio lituanistinės mokyklos
moksleivė, pianistė Lina Mockutė ir
dainininkė Audronė Simanonytė.

Vasario 16 d. vakarą New York
Šv. Petro bažnyčioje įvyko LR gen.
konsulato New York ir Nuolatinės
misijos Jungtinė se Tautose (JT)
rengtas iškilmingas Lie tuvos Valsty-
bės atkūrimo dienos minėjimas, ku-
riame gausiai dalyvavo NY reziduo-
jantys užsienio šalių diplomatinių
atstovybių vadovai, New York lietu-
viai, JAV žydų organizacijų atstovai,
Lietuvos Respub likos Seimo nariai  –
Aplinkos komiteto vicepirmininkas
Vincas Babilius ir Andrius Burba.

Lietuvos nuolatinis atstovas JT,
ambasadorius Dalius Čekuolis susi -
rinkusiuosius pasveikino Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienos proga.
„1918 m. Vasario 16-iosios dvasia ly -
dėjo mus per audringus XX a. istori-
jos įvykius. Ji padėjo mums išlikti
vieningiems, pasitikintiems Dievu,
laisve ir teisingumu. Šiandien mes
reiš kiame gilią pagarbą ir nuoširdų
dėkingumą mūsų tėvams ir protė -
viams, visoms kartoms, kurios tiek
daug paaukojo kovoje už laisvę, kurią
turime šiandien. Valstybingumo tęs -
tinumą ir gilų atsakomybės jausmą
mums kasmet primena trys datos:
1918 m. vasario 16-oji – Valstybės at -
kū rimo diena, 1990 m. kovo 11-oji –

Paminėta Valstybės atkūrimo diena
Kalba amb. Dalius Čekuolis.LR gen. konsulas Valdemaras Sarapinas.Ren ginio svečiai. 

Nepriklausomybės atkūrimo diena ir
1253 m. liepos 6-oji – Karaliaus Min -
daugo karūnavimo diena’’, – kalbėjo
D. Čekuolis. Pasak ambasadoriaus,
per 20 nepriklausomybės metų Lietu -
va perėmė ir įprasmino JT vertybes
ir principus, išmoko vertinti dialogo
ir daugiašališkumo svarbą tarptauti -
nėje arenoje. 

Vėliau susirinkusieji klausėsi
Lietuvoje gimusios, šiuo metu New
York gyvenančios pianistės, profeso -
rės Goldos Vainberg-Tatz ir Man -
hattan School of  Music studijuo-

jančios talentingos jaunos pianis tės
Agnės Radzevičiūtės atliekamo kon-
certo – skambėjo Sebastian Bach,
Frederic Chopin, Claude Debussy,
Mi kalojaus Konstantino Čiurlionio
kū ri niai. 

Po meninės dalies susirinku sieji
buvo pakviesti į priėmimą. Ren ginio
metu buvo galima pasigrožėti Lai -
mos Reiss fotografijomis iš parodos
,,Lietuva. Į antrąjį tūkstantmetį...’’

LR gen. konsulato 
New York info

Veronika Švabienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Wanda Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenu-
meratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, pratęsdama me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū Jums už paramą.

Kazys Kazlauskas, gyvenantis Gurnee, IL, kartu su metiniu „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.

Vaclovas Jakovickas, gyvenantis Palos Hills, IL, pratęsdamas meti-
nę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Joseph Vidziunas, MD, gyvenantis Tucson, AZ, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai
dėkingi.
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Gediminas Gelgotas: Nenoriu būti 
kompozitorius, „kuriantis į stalčius“

– Nuo ko prasidėjo kūrybinė
Tavo ir NI&Co veikla?

– 2005 metais įstojau į kompozi -
ci jos specialybę Muzikos ir teatro
aka demijoje, kur įgijau bakalauro ir
magistro diplomus, teko studijuoti ir
aukštojoje Muzikos ir dramos mo -
kykloje Hamburg. Nuo vaikystės bu -
vau atlikėjas – grojau fortepijonu, tri-
mitu, dainavau – todėl pradėjus kurti
vis kėlė nerimą mintis, kad galiu
būti tik kompozitorius, „ku rian tis į
stalčius”. 

Taigi, pasirinkęs kompozicijos
studijas, norėjau, kad mano muzika
būtų girdima ir atliekama, pačiam
norėjosi eiti į sceną ir ją groti. Il gai
nelaukęs subūriau savo draugus iš
M. K. Čiurlionio menų mokyklos bei
Mu zikos ir teatro akademijos, kad ga-
lėčiau nieko nelaukdamas iš girsti, ką
sukūriau, dalyvauti gims tant kū ri-
niui. Pradėjau studijuoti dirigavi mą.

Stengiuosi kiekvieną kūrinį pa-
leisti į gyvenimą kaip galėdamas
geriau. Parašęs naują kūrinį rengiu
specialų vakarą, kuriame atliekamas
tik jis. Žiūrovų jau nestebina porą
kartų per metus įvykstantis penkio-
likos minu čių NI&Co koncertas nau -
jo kūrinio gimimo proga – klausyto-
jai mėgsta tuos premjerinius vaka -
rus, jie tikrai būna ypatingi. Malonu,
kai jauti, kad žmonės susirenka iš
visų Vilniaus ir Lietuvos kraštų pa-
siklausyti keleto minučių muzikos.
Kiek vėliau pada romas mu zikos įra-
šas, galiausiai ku riamas vaizdo įra-
šas, dar vėliau Vo kietijoje leidžiamos
partitūros. Kū rinį žmonės pradeda
atpažinti, su juo susidraugauja, jis
skamba koncertinėse NI&Co pro-
gramose. 

– O kodėl iš karto viskas pra -
sidėjo nuo minimalistinės muzi -
kos?

– Prasidėjo ne nuo minimalis-
tinės muzikos, bet gana greitai į ją
perėjau. Minimalistinė muzika man
pačiam bu vo visad labai artima. Pir-
ma su žavėjo labiau europietiška to-
kios kryp ties muzika – A. Parto, J.
Ta veneri, M. Goreckij ir kitų. Vėliau
eilė atėjo ir amerikietiškam minima -
lizmui. O tai, ką groja NI&Co, lemia
mano muzikinis skonis ir mano pa -
ties kūryba. Beje, tai nėra griežtai tik
minimalistinė muzika. Tai gali būti
kažkaip su šia muzika susiję kūri -
niai. Tarkim, karatis Bach irgi mini-
malistas. Žinoma, čia jau kalbame
labai laisvai. Bet tikrai nesu ant mū-
sų natų dėžės įstaigoje uždėjęs ženk-
lo: „Neminimalistiniams kūriniams
įeiti draudžiama!”

– Lietuvos muzikos ugdymo
įstaigose daugiau toleruojami tra -
dicinės klasikinės muzikos kūri -
niai. Ar tai netrukdė ieškojimams,
ar, priešingai, padėjo surasti sa-
vitą muzikos pajautimą?

– Tai yra natūralu ir manau, kad
tai tik padėjo. Ir man, ir daugeliui
kitų. Tiek Čiurlionio menų mokyklo-
je, tiek Muzikos ir teatro akademijoje
ar kituose muzikos mokymo įstai -
gose klasikinė – plačiąja prasme –
muzika ilgą laiką yra mokymo pag -
rindas, ir taip turi būti. Pirmiausia
yra įsisavinamas klasikinės muzikos
žinių bagažas, ir tuomet gali žengti
kitą žingsnį jau į šiuolaikinę muziką.

Visa tai, ką aš gavau kaip kla -
sikos atlikėjas, man padeda ir dir -
bant su NI&Co. 

– Lietuvoje minimalistinė mu -
zika dar nėra itin gerai atpažįsta-
ma. Kaip būtų galima ją apibūdin-
ti?

– Dažniausiai minimalistinę mu -
ziką daugelis apibrėžia kaip „mažai
kažko”. Suprantama, tokios apibrėž-
tys miglotos. Minimalistinėje muzi -
koje svarbiausia skambesys, jo akus -
tika, erdviškumas, grožis ar estetika.
Atsisėdi, atsipa laiduoji ir pasineri į
kūrybinę kelio nę. Po paskutinio kon-
certo Filhar monijoje mano draugas
Viktoras Diawara atėjo į užkulisius,
apkabino ir pasakė: „Totaliai ‘nune-
šėt’ ma ne...” Tai ir dar daugiau gali
minima listinė muzika. Joje pats gar-
sas, gar so grožis tampa tikslu, o ne
prie mone.

– Tačiau ar minimalistinio
muzikos kūrinio neapriboja erd -
vė? Juk ilgai kartojamos, tęsia -
mos natos, pauzės, galiausiai ir ty -
la gali nesuskambėti, jei bus pa -
sirinkta netinkama erdvė.

– Taip, erdvė yra labai svarbi,
nes pirmiausia pats garsas kuria erd -
vę ir svarbu, kur turi būti tai atlieka-
ma. Pvz., amerikiečių minimalisti -
nės muzikos kūrėjo Philip Glasso
muziką sunku įsivaizduoti bažnyčio-
je, o tuo tarpu estų kompozitoriaus
Arvo Parto kūrinius sunku būtų iš -
girsti ar atlikti erdvėje, kur prasta
akustika. Mano muzikos didelė dalis
geriau skamba bažnyčiose ar akus -
tiškai „drėgnesnėse” salėse. Tačiau
ir prastesnėje akustikos požiūriu
erdvėje įmanoma surasti tam tikrų
sprendimų. Tenka tai daryti.

– Kaip formuojamas kūrinys?
– Nežinau, ar galiu tiksliai at -

sakyti į tą klausimą... Yra kažkoks

aiš kus vidinis noras perduoti, pasa -
kyti, pasidalinti, išskleisti susikau-
pusį turinį. Kartais skamba kažkokia
viena muzikinė tema, kuri išsigryni-
na natose. Žinoma, ar tai būtų galvo-
je skambantis muzikinis motyvas, ar
pora garsų, ar tiesiog formos idėja,
prieš tai įvyksta kažkas gyvenime.
Arba staiga, arba kaupiasi pusę me -
tų. Kiekvienas kūrėjas turi įkvėpimo
šaltinį. Man galbūt svarbiausias
įkvėpimas – žmonės.

– Kokią nišą Lietuvos muzikos
padangėje užima NI&Co?

– Labai gera niša, kai vieni joje
esame. Juokiuosi, tačiau iš tiesų pa -
tys muzikologai tai įvardija. Įdomu,
nes ir mano muzika, ir ją atliekančio
kolektyvo samprata yra kažkas, Vac -
lovo Augustino žodžiais, tarp „aka -
demizmo ir popchuliganizmo”. Ne sa -
me etatiniai filharmonijų atlikėjai,
bet ir nuo gyvenimo būdo žurnalų
vir šelių nesišypsom. Esame kažkur
„tarp”.

Minimalistinei muzikai nereikia
itin didelio intelektinio klausytojo
pasiruošimo, matyt, todėl tokia mu -
zikinė  kalba suprantama didesniam
žmonių skaičiui. Tačiau tai yra kartu
ir sudėtinga.

– Kas lemia tą sudėtingumą?
– Kažkada sėdėdamas koncertų

salėje suvokiau, kad daug koncerti -
nių salių lankytojų nesiklauso ar ne -
įsiklauso į grojamą muziką. Kai kam
ėjimas į koncertus tėra tik socialinis
veiksmas ar siekis pasirodyti prieš
kitus. Iš tiesų, norint kad įvyktų tai,
kas turi įvykti, ne tik atlikėjas ar kū-
rėjas, bet ir klausytojas turi dėti savo
pastangas koncerto metu. Vis kal-
bam apie atlikėjų darbo etiką. Bet už-
sienyje egzistuoja ir publikos klausy-
mo etika. Muzikai, ypač minimalisti-
nei, reikia nuoširdaus pasinėrimo ir
nuoširdaus klausymosi. 

– Klasikinė muzika turi savo
tikslinę auditoriją. O ar minima-
listinės muzikos auditorija Lietu -
voje jau gali būti kažkaip apibrė-
žiama?

– Taip, klasikinė muzika turi
savo tikslinį klausytoją, minimalis -
tinės muzikos auditorija čia irgi pra -
deda formuotis. Tie, kurie mėgsta
NI&Co koncertus, ar, tarkim, ieško
afišose Phillip Glasso, Arvo Parto ar
kitų minimalistų pavardžių – suras
mus, kad ir kur būtume. Vis dėlto, ką

pastebėjo daugelis po pastarojo kon-
certo Filharmonijoje, nemažą NI&Co
auditorijos dalį sudaro jaunimas.
Drįstu teigti, kad tai intelektualus ir
menui paruoštas jaunimas.

– O patys daugiau kritikos ar
palaikymo sulaukiate Lietuvoje?

– Kritika Lietuvoje man dažnai
siejasi su siauru požiūriu arba tie -
siog nežinojimu, į ją kreipti dėmesį
būtų neišmintinga. Dėl dėmesio Lie-
tuvoje mes nesidraskome. Mes jau
turime susiformavusią savo auditori-
ją ir sulaukiame vis didesnio Lietu -
vos klausytojų palaikymo. 

– Kaip pavyko taip greitai iš -
populiarėti užsienyje, sulaukti
pri pažinimo iš garsių minimalis -
tinės muzikos kūrėjų?

– Kol kas tikrai nesame stipriai
išpopuliarėję užsienyje. Apskritai
NI&Co dar tik pačioje savo raidos
pradžioje. Pradedam žengti pirmus
reikšmingus žingsnius. O visi pripa-
žinimai, kurių sulaukėme, priklauso
tik nuo didelio mūsų įdėto darbo.
Pirmo reikšmingo mano muzikos ir
NI&Co veiklos pripažinimo sulaukė-
me iš amerikiečių kompozitoriaus ir
minimalizmo pradininko Terry Ri-
ley, kuris pamatęs mūsų vaizdo įrašą
atsiuntė man laišką. Jis buvo sužavė-
tas, kaip mes grojame, ir taip pat la-
bai teigiamai įvertino mano kūrybą.

Kitas, galbūt net lemiamas, žings-
nis – tai mano studijos Ham burg (Vo-
kietijoje), kur patekau pas žymų
kompozitorių Peter Michael Hamel.
Per 25-erius jo pedagoginio darbo me-
tus, aš tapau pirmuoju ir kol kas vie-
ninteliu kompozitoriumi, ku rį jis
pasiūlė didžiulei Vokietijos – JAV lei-
dybinei grupei „Peermusic”. Praėjus
pusmečiui nuo šios rekomendacijos,
pasirašiau sutartį, o tada man ir vi-
sam NI&Co pradėjo vertis visiškai
naujos galimybės, artimiausiu metu
laukiame daug stiprių pokyčių.

Ir Lietuvoje smagu būti įvertin-
tiems, turėti Vilniaus savivaldybės
globą, galimybę dirbti Rotušėje. Visa
tai taip pat svarbu – Lietuva yra
mūsų kūrybinė bazė, mūsų uostas.

– Sausį viešėjote New York,
kur vyko 34-ojoje kasmetinė Ame-
rikos kamerinės muzikos konfe-
rencija. Joje buvo pristatyta ir Jū-
sų muzika, kokios numatomos
ateities perspektyvos?

– Jau greitai ruošiamės vėl ten
skristi.  Ketiname dalyvauti viename
dideliame konkurse New York, kur
yra galimybė pasirašyti sutartį su
JAV vadybos kompanija. Todėl ren-
giame tam naują programą, dary -
sime įrašus ir ruošimės konkursui.

– NI&Co koncertuoja jau še -
šerius metus. Jei susitiktume dar
po šešerių metų, kokių pokyčių
labiausiai norėtųsi?

– Yra daug siekių, tik nesinori
dar apie juos kalbėti. Galbūt labiau-
siai norėtųsi, kad mes visi būtume
tokie pat laimingi. Aš pats kasmet
jaučiuos vis dėkingesnis daugeliui
žmonių, daugeliui situacijų ir  sau
vis dažniau sakau „ačiū”.  Tai dažnai
verčia mane jaustis taip, kaip noriu –
laimingam ir ramiam.

Sutrumpinta.
Bernardinai.lt

DALIA RAUKTYTĖ

Nors minimalistinė muzika Lietuvoje galbūt ir nėra stipriai įleidusi savo
muzikinių šaknų, tačiau apie šešis stygininkus iš Lietuvos ir jų 25 metų diri-
gentą bei kompozitorių Gediminą Gelgotą žinia užsie nio spaudoje sklinda
sparčiai.

Ansamblis NI&Co atlieka šiuolaikinę art krypties muziką, didžiąją reper-
tuaro dalį sudaro kolektyvo vadovo G. Gelgoto kūriniai. Grupė sėkmingai kon-
certuoja įvai riose salėse Vilniuje, Rygoje, Sankt Peter burg, Maskvoje, London,
Duisburg, Hamburg ir kitur, per metus surengia apie 50 koncertų.

NI&Co nuo savo įsikūrimo pradžios kito, augo, tobulėjo, šiandien bran-
duolį sudaro šeši jauni, talentingi ir profesionalūs muzikantai, daugelio tarp-
tautinių konkursų laureatai: Augusta Jusionytė (smuikas), Dalia Simaškaitė
(smuikas, altas), Julija Ivanovaitė (smuikas), Lora Kmieliauskaitė (smuikas),
Justas Kulikauskas (violončelė) ir Arnas Kmieliauskas (violončelė).

Apie NI&Co atliekamą minimalistinę muziką, kompozitoriaus duo ną ir
kūrybinius ieškojimus pasa koja ansamblio įkūrėjas ir kompozitorius, dirigen-
tas Gediminas Gelgotas.

Gediminas Gelgotas.
www.koncertusale.lt nuotr.
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V. Putin rėmėjai surengė demonstracijas

Washington, DC (BNS) – Netoli
JAV Kapitolijaus vasario 17 d. sulai-
kytas vyriškis, kuris manė turįs
sprogmenų išpuoliui; šis sulaikymas
yra antiteroristinio tyrimo dalis,
skelbiama Federalinio tyrimų biuro
(FTB) pranešime. Sulaikytasis 29-
erių metų amžiaus Amine El Khalifi
yra nelegalus emigrantas iš Maroko. 

,,Sprogmenis, kurių įtariamasis

stengėsi įsigyti rengdamas išpuolį,
teisėsaugos pareigūnai padarė nepa-
vojingus, todėl jie nekėlė jokios grės-
mės žmonėms”, – sakoma FTB pra-
nešime.

Televizija ,,Fox News” pranešė,
kad įtariamasis atskleidė slaptiems
FTB agentams, kuriuos manė esan-
čius susijusius su ,,al Qaeda”, kad jam
rūpi surengti išpuolį Kapitolijuje.

Programišiai grasina išjungti visą internetą

Mirė kalbininkas prof. Vytautas Vitkauskas

Naujos kartos litvakai sieks puoselėti 
draugystę su Lietuva

Teheranas (BNS) – Du kariniai
Irano laivai vasario 17 d. įplaukė į Vi-
duržemio jūrą per Sueco kanalą.
Pasak agentūros šaltinio, laivai kirto
kanalą, gavę leidimą iš Egipto val-
džios. Anot šaltinio, laivai greičiau-
siai juda Sirijos krantų link – su šia
šalimi Iranas sutaręs rengti bendras

karines pratybas.
2011 m. vasarį du Irano laivai –

,,Alvand” ir ,,Harg” plaukė ta pačia
kryptimi per Sueco kanalą ir Vidur-
žemio jūrą iki pat Sirijos Latakijos
uosto. Irano karinių pajėgų veiks-
mus Izraelio valdžia tuomet pavadi-
no ,,provokacija”. 

Vilnius (ELTA) – Programišiai
iš ,,Anonymous” grupės paskelbė,
kad  jie planuoja kovo 31 d. išjungti
visą internetą. Kaip sakoma prane-
šime, šitaip bus protestuojama ,,prieš
SOPA (‘The Stop Online Piracy Act’,
Wall Street, neatsakingus vadovus ir
bankininkus, kurie verčia visą pa-
saulį badauti, kad patenkintų savo
savanaudiškus poreikius”. Tekstas
paskelbtas su antrašte ,,Operacija
‘Globalus išjungimas’”. Kad pasiektų

savo tikslą, programišiai ketina iš-
jungti 13 pagrindinių serverių ir jau
nurodė jų IP adresus. Programišių
nuomone, kai šių tarnybinių stočių
darbas bus sutrikdytas, nė vienas
vartotojas negalės susieti interneto
vardų su IP adresais. Vienas iš ,,Ano-
nymous” grupės atstovų pareiškė,
jog programišiai atidžiai stebi padė-
tį, susijusią su antipiratiniu susita-
rimu ACTA, kuris sulaukė ryžtingo
pasipriešinimo.

Vatikanas (BNS) – Per iškilmes
vasario 18 d. Romoje popiežius Bene-
diktas XVI paskyrė 22 naujus kardi-
nolus, kurie turės teisę rinkti jo įpė-
dinį. Pastaruoju metu 84 metų ponti-
fikas vis labiau silpsta. Kiekvienas jų
davė iškilmingą ištikimybės priesai-

ką, jiems įteiktos kardinolo regalijos:
kardinolų triragės kepuraitės, bire-
tai ir auksinis žiedas. Dabar, pasky-
rus naujus kardinolus, Katalikų Baž-
nyčia turi 129 kardinolus, kurie galės
išrinkti naują popiežių. Anot kai ku-
rių žinovų, jis greičiausiai bus italas.

Šiaurės Korėja grasina Pietų Korėjai 

Hamburge atidarytas garbės konsulatas Irano kariniai laivai įplaukė į Viduržemio jūrą

Tytuvėnų muziejuje – vertybių paieška

Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja
perspėjo Pietų Korėją, kad apšaudys
netoli ginčijamos jūrų sienos esan-
čias salas, jei Seulas per karines pra-
tybas šią savaitę pažeis šalies terito-
rinius vandenis. Valstybinė Šiaurės
Korėjos naujienų agentūra citavo ša-
lies kariuomenę, kuri ragino penkių
prie ginčijamos teritorijos esančių
salų gyventojus palikti salą prieš

karines pratybas. 
Šiaurės Korėja ir anksčiau grasi-

no Pietų Korėjai imtis veiksmų prieš
karinius mokymus, bet Pchenjanas
dažniausiai neužsimena apie civilių
iškeldinimą dėl karinių pratybų. Pie-
tų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad
Pietų Korėjos ir JAV kariai šią savai-
tę Geltonojoje jūroje vykdys bendras
penkių dienų karines pratybas.

Prie JAV Kapitolijaus suimtas asmuo,
įtartas teroro išpuolio rengimu 

Hamburgas (ELTA) – Hamburge
vasario 17 d. atidarytas Lietuvos gar-
bės konsulatas, vadovaujamas garbės
konsulo Kurt Hubert Bodewig. Jo
veikla apima tris federalines žemes –
Hamburgą, Šlėzvigą-Holšteiną ir Mek-
lenburgą-Priešakinę Pomeraniją. 

K. H. Bodewig 2000–2002 m. buvo
Vokietijos federalinis susisiekimo ir

infrastruktūros ministras. Šiuo metu
jis yra Hamburge įsikūrusio Baltijos
jūros forumo valdybos pirmininkas,
taip pat eina Europos Komisijos įga-
liotinio jūros klausimais pareigas. K.
H. Bodewig – septintas šiuo metu vei-
kiantis Lietuvos garbės konsulas Vo-
kietijoje. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Kuni-
gų, leidusių į Tytuvėnų muziejų iš-
vežti retas sakralines relikvijas, ku-
rios sudegė gaisre, gali laukti bau-
dos, nes anot paveldosaugininkų, jie
apie meno kūrinių pergabenimą tu-
rėjo pranešti. Taip pat šiose bažny-
čiose atliekami patikrinimai, norima
įsitikinti, ar tikrai vertybės buvo iš-
vežtos. Gaisre galimai sudegė verty-
bės, suvežtos iš 13 Šiaulių apskrities
bažnyčių. Anot paveldosaugininkų,
vertybės suvežtos į muziejų, kurio
net neturėjo būti, nes vienuolyne ne-
buvo nei tinkamos signalizacijos, nei
saugyklų.

Tytuvėnų vienuolyno gaisras su-
naikino retus auksakalių dirbinius –
gotikines taures, kryžiaus formų
monstrancijas, relikvijorius, komu-
nines. Sidabrinės ir auksinės verty-
bės buvo puoštos brangakmeniais, jų
amžius siekia XVI–XIX amžius, vertė
skaičiuojama milijonais, tad gaisras
apaugo įvairiais gandais.

Jų išsklaidyti nepadėjo ir Tytu-
vėnų piligrimų centro vadovai, kurie
paveldosaugininkams nepateikė tiks-
laus sunaikintų meno kūrinių sąra-
šo. Porą savaičių tikinę, kad jis yra,
vėliau pripažino niekada sąrašo ne-
turėję, tik vertybių paėmimo aktus. 

Šiauliai (ELTA) – Vasario 18 d.
mirė 76 metų kalbininkas Vytautas
Vitkauskas. Pastaruoju metu jis sun-
kiai sirgo. Kalbininkas palaidotas
gimtųjų Kuršėnų kapinaitėse.

,,Šis žmogus, būdamas silpnos
sveikatos, visą laiką buvo tikras dva-
sios Milžinas ir nuveikė labai
daug”, – apie V. Vitkauską yra
atsiliepęs kal-bininkas Zigmas
Zinkevičius.

V. Vitkauskas gimė 1935 m. rug-
pjūčio 1 d. Kuršėnuose. Nuo 1958 m.,
baigęs Vilniaus universitetą, dirbo

Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar–
Lietuvių kalbos) instituto Kalbos is-
torijos ir dialektologijos sektoriaus
jaunesniuoju moksliniu bendradar-
biu. Nuo 1963 m. – to paties instituto
Žodynų sektoriaus jaunesnysis mok-
slinis bendradarbis. 1975 m. apgynė
filologijos mokslų kandidato diserta-
ciją, 1999 m. apgynė habilitacinį dar-
bą. 1990–2001 m. vadovavo Žodynų
skyriui. Dėstė Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje, profesorius (2001
m.). ,,Lietuvos TSR upių ir ežerų var-
dyno” vienas sudarytojų, akademi-
nio ,,Lietuvių kalbos žodyno” auto-
rius ir redaktorius, nuo 1994 m. – vyr.
redaktorius. Šiam veikalui užrašė
apie 65,000 žodžių iš įvairių tarmių.
Už darbą prie Žodyno kartu su kitais
1996 m. paskirta Lietuvos Respubli-
kos mokslo premija. V. Vitkauskas
daug dirbo rengiant ,,Lietuvių kalbos
žodyno” elektroninį variantą, ,,Da-
bartinės lietuvių kalbos žodyno” 3 ir
5 leidimus. V. Vitkauskas – lietuvių
tarminės leksikografijos pradinin-
kas. Paskelbė straipsnių lietuvių dia-
lektologijos, kalbos kultūros, teatro
klausimais. Keliolikos knygų auto-
rius. ,,Lietuvių kalbos atlasui” ištyrė
22 gyvenamąsias vietas. 2002 m. ap-
dovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino Riterio kryžiumi.
2005 m. paskirta kalbininko P. Būtėno

Vilnius (Bernardinai.lt) – 2012
m. vasario 16 d. šalia Tel Avivo esan-
čio Natanjos miesto merijoje įvyko
šventinis Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos minėjimas. Iškilmingo mi-
nėjimo metu oficialiai buvo paskelb-
ta apie Izraelio ir Lietuvos draugys-
tės asociacijos ,,Israelita”  įsteigimą.
,,Israelita”  steigėjai yra naujos kar-
tos litvakai, išeiviai iš Lietuvos, at-
vykę į Izraelį per pastaruosius kelis
dešimtmečius. 

Asociacijos ,,Israelita” tikslai

yra plėtoti visapusį dviejų tautų ir
valstybių bendradarbiavimą, prisi-
dėti prie abipusių kultūrinių, sporti-
nių ir meninių ryšių palaikymo, pa-
dėti mokslo, pramonės ir verslo ryšių
plėtrai, skatinti palankų Lietuvos
pristatymą Izraelyje, glaudžiai bend-
radarbiauti su visomis abiejų šalių
suartėjimo siekiančiomis organizaci-
jomis. Asociacijos ,,Israelita”  nariai
taip pat kreipėsi į Lietuvos visuo-
menę kviesdami įsteigti atitinkamą
giminingą organizaciją Lietuvoje.  

Maskva (BNS) – Vasario 18 d. de-
šimtys tūkstančių žmonių įvairiuose
Rusijos miestuose rengė demonstra-
cijas ir reiškė paramą ministrui pir-
mininkui Vladimir Putin. Demonst-
racijos prasidėjo Vladivostoke ir  bai-
gėsi Maskvoje. Rusijos sostinėje vai-
ruotojai išvažiavo į gatves, iškėlę pla-
katus ir šūkius. Daugumą demonst-
racijų organizavo glaudžius ryšius
su Vyriausybe turinčios profesinės
sąjungos. 

Demonstrantai ragino žmones
per kovo 4 d. vyksiančius prezidento
rinkimus balsuoti už V. Putin ir tei-
gė, kad taip galima ,,apginti teisę į
ramią ateitį”. Demonstracijų orga-
nizatoriai siekė parodyti, kad, nepai-
sant sumažėjusio populiarumo, prem-
jerą vis dar palaiko dauguma gyven-
tojų. Jei V. Putin prezidento rinki-
mus laimės du kartus iš eilės, jis val-

džioje liks iki 2024 m. V. Putin prieši-
ninkai sako, kad darbininkams daro-
mas spaudimas dalyvauti demonst-
racijose. Pasitelkiami grasinimai ir
siūlomas užmokestis už dalyvavimą. 

Popiežius paskyrė 22 naujus kardinolus

A. a. prof. V. Vitkauskas.    ELTA nuotr.

Demonstrantai reiškė paramą ministrui
pirmininkui V. Putin.             EPA nuotr.



Neretai girdime kalbant apie
„gerumą”, tačiau čia pat ir
klausimą, „o kokia prasmė

daryti gera, jei paskui sulauksi vien
nedėkingumo ar abejingumo? Kokia
prasmė būti sąžiningam, jei daugelis
paiso vien savo interesų ir nusigręžia
nuo tavęs, vos tau prireikia jų pagal-
bos? Pasaulis visada buvo pilnas
smurto, neteisybės, piktavališko el-
gesio... tikrai jau ne aš pakeisiu šios
visuomenės veidą...”

Šiandien kaip niekad stipri pa-
gunda užsidaryti mažame savo pa-
saulėlyje, džiaugiantis, kad kiti tau
„trukdo” kaip galima mažiau. Ir vis
dėlto yra tokie Jėzaus žodžiai, kurie
negali nepriversti susimąstyti žmo-
gaus, vadinančio save „tikinčiu”:
„Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus
patrauksiu prie savęs!” Tikėti ne-
reiškia vien kažkaip žinoti, kad jis
egzistavo prieš 2000 metų, bet, kaip
teigia evangelistas Jonas: „Kas sa-
kosi jį tikintis, turi ir elgtis taip kaip
Jis.“

Pasak Jėzaus, nėra nė vieno, net
didžiausio „pašlemėko” išskirto iš Jo
atperkamojo darbo, Jo meilė nori pa-
siekti visus. „Pakeltas nuo žemės” –
Jėzaus kryžius yra aštriausia mora-
linė ir dvasinė kančia: vienatvė, ne-
dėkingumas, fariziejų kerštas, mo-
kinių apleidimas... Siekis išvysti pa-
saulį, kuriame „visi” kviečiami gy-
venti kaip vieno Tėvo vaikai, yra
neatsiejamai susijęs su Jėzaus „ken-
tėjimu”: vienas kyla iš kito.

Vienas žmogus, toks kaip mes,
sekė Juo, pilnai išgyveno Jo likimą
tiek, kad susitapatino su Jo kančia.
Tai – Marija. Susidurdama akis į akį
su „kalaviju”, pervėrusiu jos širdį, ji
nepuolė į nevilties ar kaltinimo aša-
ras, bet atnaujino ir praplėtė meilę:
„Moterie, štai tavo sūnus.” Nauja
Marijos širdyje kilusi meilė nebuvo
tarsi atlygis už tai, ką prarado, bet
tąsa – jau nauju būdu – tos pačios
meilės, kurią jautė Sūnui.

Mūsų pasaulio vienybė šiandien
dar tokia tolima tikrovė tikriausiai
todėl, kad laikas (kurį žino tik Die-
vas) dar nepribrendo, bet galbūt dar
ir todėl, kad Jėzaus mokiniai vis dar
bijo sekti Jo pavyzdžiu. Kartais gal-
vojama, kad krikščionybė verčia
žmogų susitaikyti su aplinkybėmis
ar net bėgti nuo atsakomybės: tai –
kovoje su blogiu užmigusios sąžinės
laikysena.

Blogio, papiktinimo, priespau-
dos akivaizdoje krikščionis negali
užmerkti akių. Tačiau jis tiki, kad
tikrai teisingą visuomenę įmanoma
sukurti tik einant Jėzaus pramintu
keliu: jokiu būdu ne keršto, neapy-
kantos, abejingumo ar slaptos kovos
keliu. Jis laukia nušvintant naujo pa-
saulio ir yra pasiryžęs pats asmeniš-
kai už jį sumokėti, aktyviai dalyvau-
damas ten, kur nemato pasirodant
meilės sėklų ar ten, kur žino, jas
esant  sunaikintas.

Ir visa tai ne vien išskirtinėmis
didingomis progomis, bet pačiomis
paprasčiausiomis kasdienybės ap-
linkybėmis, kurias Robert Kennedy
vadino „buitiniais” kryžiais, – jų
paprastai stengiamės išvengti. Evan-
gelija Mariją pristato mums labai
neįprastai, turint omenyje, kad ji pa-
kliuvo į aplinkybes, kuriose kažkas
ją įskaudino ir sutrikdė: „Grįžo na-
mo, apmąstydama visa tai, kas buvo
jai nutikę.”

Galbūt jei sugebėtume, susidūrę
su tuo, kas mus skaudina, sugrįžti
savo „vidun” ir ten atpažinti balsą
To, kuris tapo mūsų gyvenimo šviesa
ir prasme, rastume jėgų nepasiduoti
apmaudo, pagiežos ar keršto pagun-
dai. Ieškodami, kaip pagrįsti savo ar-
gumentus ir teises, sugebėtume su-
prasti, kad pats giliausias argumen-
tas yra tas, kuris pagrindžia mūsų
pastangas nenutraukti ryšio su bro-
liais.

Pagal Citta nuova portale
parengė S. Žiugždaitė

Bernardinai.lt
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7 Eilinis sekmadienis

Krikščionys – su viskuo 
susitaikantys žmonės?

ŠvenTadienis sveiKaTa

Padidėjęs skrandžio sulčių rūgš-
tingumas tarp suaugusiųjų yra gana
paplitęs nusiskundimas. Negaluojan-
tįjį kamuoja skausmas po duobute,
už krūtinkaulio, ėda rėmuo. Daugu-
ma į panašius požymius nėra linkę
kreipti per daug dėmesio, vis dėlto
negydomi šie simptomai gali tapti
rimtesnių ligų pradžia.

Visiškai sveikas žmogus nejau-
čia, koks yra skrandžio rūgštingu-
mas lygiai taip pat, kaip nejaučia, jog
turi skrandį, kuris gamina skrandžio
rūgštį, tam, kad būtų virškinamas
suvalgytas maistas. Nemalonūs pojū-
čiai skrandžio srityje jau yra neigia-
mo rūgšties poveikio rezultatas, ga-
lintis turėti nemalonių pasekmių.

Padidėjęs rūgštingumas gali at-
sirasti dėl greito kasdienybės tempo,
gyvenimo būdo, netinkamo maitini-
mosi. „Rėmens ėdimu” dažniausiai
skundžiasi tie asmenys, kurie valgo
paskubomis, valgo nereguliariai,
vartoja sausą maistą, daro ilgas per-
traukas tarp pusryčių, pietų ir vaka-
rienės arba iš viso valgo tik dukart
per dieną. Be to, rūgštingumas didėja
vartojant daug konservuotų produk-
tų, pusfabrikačių ir per mažai balty-
mingų produktų, vaisių, daržovių,
natūralių sulčių.

Negalavimui įtakos turi ir dvasi-
nė žmogaus pusiausvyra. Nuolatinis
stresas darbe, alkoholio vartojimas,
cigaretės taip pat didina rūgštin-
gumą, o neretai tampa ir prasidėju-
sio gastrito priežastimi. Taigi nenuos-
tabu, jog kuo toliau, tuo dažniau
skrandžio negalavimais ima skųstis
vis jaunesni žmonės.

Laimė, nemalonaus gyvenimo
palydovo, kylančios rūgšties, visai
nesunku išvengti, jei tai nėra tapę lė-

tiniu susirgimu. Žinoma, tiksliausiai
sveikatos būklę galite įvertinti ne
patys, bet jūsų gydytojas, kuris, esant
ligai, paskirs tinkamiausią gydymo
kursą.

Vis dėlto, jei neturite lėtinių
negalavimų, tačiau kartais skrandy-
je kyla nemalonus jausmas, ligoms
galima užbėgti už akių. Medikai siū-
lo keisti gyvenimo būdą ir susitvar-
kyti chaotišką mitybą. Visų pirma,
reikės atrasti dvasinę pusiausvyrą,
be to, dienos metu reguliariai valgyti
bent penkis kartus per dieną. Taip
patariama į dietą įtraukti kuo įvai-
resnių natūralių, šviežių ir maistin-
gų produktų, turinčių daug baltymų,
vaisių, daržovių, natūralių sulčių.

Gydytojai pataria nepersivalgyti,
nepiktnaudžiauti alkoholiu, stipria
kava ir arbata, atsisakyti riebių ir
riebaluose virtų produktų. Vietoj jų
geriau rinktis garuose virtą liesą mė-
są ar žuvį, kuriose nestinga baltymų,
gerti pieno. Privalu atsisakyti sūrių,
marinuotų, rūkytų valgių, tačiau
šiek tiek druskos vartoti būtina. Die-
tologai taip pat siūlo bent du kartus
per parą valgyti sriubos. Labai svar-
bu neprivalgyti prieš miegą.

Jeigu graužia rėmuo, negalima
vilkėti labai ankštų drabužių, su-
veržti liemenį diržu ar korsetu. Be to,
pavalgius nesiūloma lankstytis, kil-
noti sunkių daiktų ir jokiu būdu
negalima gulėti. Svarbų vaidmenį
mityboje vaidinantis vanduo irgi gali
teigiamai paveikti skrandį. Kliniki-
nių tyrimų metu įrodyta, jog tam
tikros rūšies mineralinis vanduo ne
tik naudingas dėl jame ištirpusių
organizmui būtinų mikroelementų,
bet ir dėl to, kad mažina skrandžio
rūgščių sekreciją.

Patarimai,�kaip�kovoti�su�padidėjusiu
skrandžio�rūgštingumu

TONINO GANDOLFO

Aušrelė Izokaitis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Antanas Adomaitis, gyvenantis Manchester, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio išlaidoms sumažin-
ti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Larisa ir  Aleksas Jankūnai, gyvenantys Cicero, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai
dėkingi.

Genovaitė Narbutas, gyvenanti Vista, CA, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū Jums už paramą.

Julius Jarulaitis, gyvenantis Royal Oak, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Irene Kuras Checchia, gyve nanti Palos Heights, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Gediminas Indreika, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū Jums už paramą.

Daugelio mūsų rytas prasideda
nuo puodelio karštos arbatos ar
kavos bei sviestu užteptos duonos
riekės. Sviestą vartojame beveik kas-
dien: juo tepame mėgstamus sumuš-
tinius, jį naudojame gamindami įvai-
rius patiekalus, jame kepame ir t.  t.
Ką gi reikėtų žinoti apie šį produktą?

Svarbiausia sudedamoji sviesto
dalis yra pieno riebalai. Jų produkte
yra ne mažiau kaip 80  proc., bet ne
daugiau kaip 90 proc. Sviestas – mais-
tingas, gerai pasisavinamas, didelės
energinės vertės produktas. Be pag-
rindinių sudedamųjų dalių – riebalų
ir vandens, svieste yra ir neriebalin-
ių medžiagų: baltymų (0,3– 2,5 proc.),
laktozės (0,6–1,7  proc.), mineralinių
medžiagų (0,1–1,9  proc.), vitaminų
(A, E, B1, B2, C, PP, D) bei karotino.

Svieste esantys pieno riebalai
vertingi žmogaus organizmui. Ta-
čiau dėl produkte esančio nemažo
kiekio sočiųjų riebalų rūgščių mity-
bos specialistai rekomenduoja šį
maisto produktą vartoti saikingai.
Per dieną žmogui turėtų pakakti 3
arbatinių šaukštelių sviesto.

Gaminamas ir mažesnio riebu-
mo sviestas: trijų ketvirčių riebumo,
pusiau riebus. Tokiame svieste pieno
riebalų yra mažiau. Yra ir sviesto pa-
kaitalų – margarino ir tepiųjų rie-
balų mišinių, tačiau mitybos specia-
listai rekomenduoja rinktis tikrą
sviestą. Margariną sudaro kieti ar
skysti augaliniai arba gyvūniniai
riebalai, kuriuose yra ne daugiau

kaip 3  proc. pieno riebalų. Neretai
aliejus, iš kurio gaminamas margari-
nas, būna spaustas iš genetiškai mo-
difikuotų sojų. Nors margarine ma-
žiau sočiųjų riebalų rūgščių nei
svieste, dėl transriebalų rūgščių po-
veikio jo pranašumas abejotinas. Te-
piesiems riebalų mišiniams gaminti
įvairiu santykiu naudojami augali-
niai ir gyvūniniai arba tik augaliniai
riebalai bei aliejai. Procentai ant te-
piojo riebalų mišinio pakuotės reiš-
kia ne pieno riebalus, o bendrą mi-
šinio riebumą.

Sviestas turi būti jam būdingo
kvapo, skonio, be jokių prieskonių ir
kitų kvapų. Vienas iš svarbiausių šio
produkto kokybės požymių – spalva:
ji gali būti nuo baltos iki gelsvos.
Sviestas neturi būti trapus, purus,
tąsus, lipnus, kietas ar minkštas. Jis
priskiriamas prie greitai gendančių
maisto produktų, todėl jei ima gelsti
ir įgyja nemalonų, kartų skonį bei
kvapą, jo vartoti nebereikėtų.

Išsiaiškinkite, kokios yra sviesto
laikymo sąlygos (jos nurodytos gami-
nio etiketėje), prieš įsigydami šį pro-
duktą patikrinkite jo galiojimo laiką.
Sviestą laikykite uždengtoje pakuo-
tėje ar inde, bet ne polietileniniame
maišelyje. Jei sviestą laikote tam
skirtame inde, žiūrėkite, kad jis ne-
būtų įtrūkęs, nes pro įtrūkimus pate-
kusios bakterijos gali apkrėsti ir kitą
maistą.

Parengta pagal  
,,Valstiečių laikraštį”

Sviestas�naudingas,�jei�vartojate�jį�saikingai



Atkelta iš 3 psl.
Jo giliu įsitikinimu, Europa

pasuko totalitarinės valstybės kū-
rimo keliu. Pagrindinis SSRS ir ES
panašumas: tiek viena, tiek ir kita
trokšta „sunai kinti tautas”. Tik so-
vietiniai veikėjai šio tikslo siekė gru-
biai, stačiokiškai, naudodami fizinę
ir karinę jėgą, o ES biurokratai sura-
do patrauklesnių tau tų suvienodini-
mo priemonių. 

Pasirodo, paskutiniojo praėjusio
amžiaus dešimtmečio pradžioje Bu -
kovski buvo gavęs leidimą tyrinėti
slaptuosius sovietinės vadovybės do -
ku mentus. Jis tvirtina buvęs labai
nus tebintas, kai atidžiai susipažino
su Prancūzijos politiko V. Giscard
d'Estaing ir tuometinio Sovietų Są -
jungos vadovo Michail Gorbačiov
kon fidencialaus pokalbio stenogra-
ma. Buvęs Prancūzijos vadovas tada
pareiškęs Gorbačiov, kad ,,po 15 metų
Europa taps federacine valstybe”.
Tie sa, Jungtinių Europos Valstijų
pro jektas po nesėkmingų 2005 m. re -
ferendumų trumpam buvo atidėtas,
bet įtakingi Europos vadovai Lisabo -
noje jį sugebėjo vėl įtraukti į darbot-
varkę. 

Tad sėdėdamas TSPMI auditori-
joje mintyse svarsčiau, ko vertos ES
vadovybės kalbos apie žmogaus tei-
ses, spaudos laisvę, pagarbą kitai
nuomonei, jei ES žemesniojo rango
darbuotojai bijo ištarti bent kiek

aštresnę pastabą? Kilo ir kur kas
liūdnesnių palyginimų: bendrovė,
ku  rios darbuotojai sukaustyti cen-
zūros ir savicenzūros, pasmerkta lė -
tai mirčiai, nes joje nėra nei kūrybiš -
kumo, nei iniciatyvumo. 

Tad kokia prasmė gilintis į įžval-
gas, jei iš anksto žinoma, kad jos nėra
iki galo atviros ir nuoširdžios? Tokiu
atveju visuomet mieliau išklausyti
filosofo Vytauto Radžvilo kritiškų,
skeptiškų pastebėjimų. Taip, tądien
paskaitoje ,,Kodėl Europos Sąjunga
nežlugs?” dalyvavo filosofas Radžvi -
las, keletą sykių griežtai pabrėžęs,
jog ,,ES žlugimas būtų baisus visais
atvejais”. Tačiau filosofas taip pat
sakė, kad žlugimo išvengti įmanoma
tik ta da, jei organizuosime tikrą, at-
virą, nuo širdžią diskusiją. Jis apgai-
lestavo, kad svarbiausi ES išlikimo
klausimai paverčiami vien techni-
niais svars  tymais ir prieštaravo
tiems paskaitos dėstytojams, kurie
įrodinė jo, esą ,,čia svarbiausi – eko-
nomi niai dalykai”.  
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
vIDAUS�LIGŲ�GYDYTOjAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIjA
219�N.�Hammes�Avenue

joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOjAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOjA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 5

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Stipriausią smūgį R. Pakso re pu -
tacijai užsienyje sudavė žurnalo
„The Economist” straipsnis. O dar
vokie čių, prancūzų, lenkų spaudoje
gausu jam nepalankių komentarų.

Nieko nepaisydamas, R. Paksas
vis dar planuoja vykti vizito į Va -
šingtoną ir susitikti su George’u W.
Bushu. Ambasadorius Vygaudas
Ušac kas pasiūlė keturis variantus,
kaip būtų galima atšaukti šią kelio -
nę, bet visi jie buvo atmesti. V. Ušac -
kas sakė, kad R. Paksas tikisi nuvy -
kęs į Baltuosius rūmus atskleisti tik -
rąją tiesą ir išsklaidyti neva visus
apie jį skleidžiančius melus. Koks
nai vumas! Negi jis iš tiesų mano, kad
G. W. Bushui įdomu ir svarbu išgirsti
jo paaiškinimus?

2003 metų lapkričio 20 diena,
Vilnius. Man skirtame kabinete Pre -
zidentūroje priėmiau naująjį Rusijos
ambasadorių Lietuvoje Borisą Cepo -
vą jo prašymu. Jis gerai kalba angliš -
kai, todėl galėjome beveik valandą
lais vai aptarti mūsų valstybių san-
tykius. Aišku, nepraleidau progos iš -
sa kyti nerimo dėl netoli Neringos
statomos platformos naftai iš gręži -
nio D-6 siurbti. Pasirodo,  B. Cepovas
buvęs ekologas, todėl jam turėjo būti
gerai suprantami mano argumentai,
kokį pavojų trapiai Kuršių nerijos
gamtai gali kelti šis projektas.

Pasiteiravau jo: „Ar  Rusijai taip
trūksta naftos, kad jau reikia brautis
į UNESCO paveldu paskelbtą vietovę,
kurios ekologija avarijos atveju būtų
neatkuriamai pažeista?”

B. Cepovas pripažino, kad jo ša-
lis dar turi daugybę kitų alternaty-
vų, kur būtų galima išgauti naftą, bet
esą tai privačios bendrovės sprendi-
mas, pagrįstas jos ekonominiais inte-
resais. Nesusilaikiau ironiškai nepa-
klausęs: „Negi Rusijoje privati bend-
ro vė drįstų imtis tokio tarptautiniu
po žiūriu jautraus, prieštaringo pro-
jekto negavusi vyriausybės palai-
minimo?”

B. Cepovas į tai atsakė tyla. Tai
inteligentiškas, vakarietiškų manie -
rų žmogus. Supratau, kad jis nieko
daugiau pasakyti negali.

2003 metų lapkričio 22 diena,
Vilnius. Šiandien prie Prezidentū-
ros jaunimas surengė mitingą, kuria-
me buvo reikalaujama, kad Rolan-
das Pak sas atsistatydintų, bet šis vis
at kakliau skelbia, kad nė už ką to ne -
darys. Į Daukanto aikštę susirinko
apie penkis tūkstančius protestuoto-
jų, o tuo pat metu į tą pačią vietą Sei -
mo nariu išrinktas pagarsėjęs gatvės
politikas Vytautas Šustauskas, kurį
kauniečiai vadina tiesiog alkoholi-
ku, iš Kauno trimis autobusais atve-
žė apie porą šimtų R. Pakso šalininkų.

Žinoma, buvo sutelktos didžiulės
policininkų pajėgos, net raitoji poli-
cija su šunimis. Incidentų pavyko iš -
vengti, tik kartą kitą keli priešingų
stovyklų mitinguotojai nesmarkiai
susistumdė.

R. Paksas nusprendė išeiti sargy-
binių apsuptas iš rūmų pasisveikinti
su šustauskininkais. Buvo gražus
vaizdelis: jis spaudžia rankas kone
kaip šventąjį jį sutikusiam daugiau-
sia pagyvenusių rėmėjų būreliui, o
aplinkui didžiulė jaunimo minia
skanduoja: „Gėda! Gėda!”

2003 metų lapkričio 23 diena,
Vilnius. Prabėgo lygiai metai, kai
Lietuvoje, tada ką tik sulaukusioje
kvietimo stoti į NATO, lankėsi JAV
prezidentas George’as W. Bushas ir
Vilniaus Rotušės aikštėje pasakė is-
to rinę kalbą, kurioje pareiškė: „Kas
tap tų Lietuvos priešu, tas taptų ir
Jungtinių Amerikos Valstijų priešu.”

Sukaktuvių proga prie Rotušės
fasado pritvirtinta atminimo lenta.
Atidengti ją buvome įpareigoti mudu
su JAV ambasadoriumi Stephenu
Mullu.

2003 metų lapkričio 26 diena,
Vilnius. R. Pakso skandalas jau vi -
siems įgrisęs, bet žiniasklaida at -
sklei džia vis naujų faktų. LNK tele-
vizija paskelbė rusų dokumentą, įro-
dantį R. Pakso aplinkos ryšius su Ru-
sijos kriminaliniu pasauliu.  Aiš kė ja,
kad jo rinkimų kampanijai buvo
skirta bene 20 milijonų litų! Kad jie
švaistėsi pinigais kaip įmanydami,
jau anuomet visi matė savo akimis. O
dabar sužinome ir konkrečias sumas,
ir kas jas dalijo.

R. Paksas atsisakė liudyti Seimo
laikinajai tyrimo komisijai, bet ėmė
intensyviai važinėti po Lietuvos
mies tus ir miestelius. Televizijos ro-
do muose reportažuose keistai skam -
ba jo aiškinimai. „Kaip Dievą myliu,
nieko bendra su Borisovu neturiu”, –
tokiais argumentais verks mingu
balsu jis teisinasi žmo nėms.

Šiandien pusę penkių vakaro
Seimo laikinoji komisija sušaukė
nenumatytą posėdį, nes, pasirodo, R.
Paksas pareikalavo visą jos surinktą
medžiagą tučtuojau perduoti Prezi -
dentūrai. Komisija ofcialiai jam atsa -
kė, kad to nedarys, o visi dokumentai
Ir dar pasiūlė pasiskaityti Konstitu -
ciją.

Paskelbta, kad vakar naktį pro -
ku ratūra padarė kratą J. Borisovo
na muose. Pasitvirtino, jog per Pagė-
gių muitinę atvyko rusų agentūros
„Al max” atstovai Ana Zatonskaja ir
Ana tolijus Potninas, kurie planuoja
R. Pakso propagandines viešųjų
ryšių akcijas. Jie sulaikyti su nau-
jausiais R. Pakso gelbėjimo planais ir
apklausiami prokurorų. Abu rusai
buvo už klupti J.  Borisovo namuose
deginantys kažkokius dokumentus.

Vakare iš Čikagos man paskam-
bino radijo laidos „Margutis” vado -
vas Bronius Siliūnas. Pranešė, kad
įtakingiausias Čikagos dienraštis
„Chi cago Tribune” išspausdino dide -
lį straipsnį apie R. Pakso skandalą,
pavadintą „Lietuviškasis Votergei -
tas”. Taip pat B. Siliūnas papasakojo,
kad Čikagos lietuviai, rengę R. Pak -
sui priėmimą gruodžio 9 dieną, jau
atšaukė šį pokylį.

2003 metų lapkričio 29 diena,
Vilnius. R. Pakso skandalas toliau
dominuoja žiniasklaidoje. Iš „Al-
max” rusų apklausos prokuratūroje
ir J. Borisovo bute rastos medžiagos
pa aiš kėjo, kad jie ruošė specialų laik -
raštį „Tvarka bus!”, kuris turėjo būti
platinamas drauge su „Ūkininko pa -
ta rėju” net 1 milijono 125 tūkstančių
egzempliorių tiražu gruodžio 2-ąją –
tą pačią dieną, kai turi būti skelbia -
mos Seimo laikinosios komisijos iš -
vados.                             Bus daugiau.

O R. Paksas vakar vėl tvirtino,

,,Cituoti lektorių minčių negalima”

Ona Kaselis, gyvenanti St. Petersburg, FL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.

Aldona ir Arūnas Stasaičiai, gyvenantys  Redford, MI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.   Tariame Jums
nuoširdų ačiū.

Lydia Vadopalas, gyvenanti Willow Springs, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.



jungiasi prie Bendruomenės, esantys
nariai sensta arba palieka šį pasaulį.
Anot Irenos, nors esame šokanti, dai-
nuojanti, sportuojanti tauta, tačiau
čia, išeivijoje, suburti žmones, tę-
siant ir puoselėjant mūsų ilgametes
tradicijas, nėra lengva. Šiandien Ry-
tinės Connecticut apylinkės žmonės
džiaugiasi, kad gali suorganizuoti
bent pagrindines didžiąsias šventes.
Ypatingai jiems smagu sulaukti gau-
sybės svečių Putnam, kur vyksta di-
džiausia Rytinėje pakrantėje lietuvių
susiartinimo šventė-piknikas. Irena
džiaugėsi, kad į Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo seserų so-
dybą žmonės susirenka draugėn ne
tik iš aplinkinių valstijų, bet ir iš
tolimesnių kraštų. ,,Būtų labai liūd-
na ir skaudu, jeigu šios šventės nebe-
liktų. Tiek metų ši šventė, tapusi
gražia tradicija, žmones sukviečia iš
tolimiausių kampelių. Netgi vaikų ir
jaunimo koncertus taip miela klau-
syti ir žiūrėti, – sakė moteris. – Juk
tai taip pat dalis mūsų papročių, ku-
rie iš kartos į kartą eina. Juos turime
išlaikyti.” I. Nakienė-Valys sakė pa-

žįstanti šeimą, iš kurios piknike
anksčiau koncertavo mama, vėliau –
dukros, dabar  – anūkai. Tokių šei-
mų, anot moters, turėtų būti ne viena
ir ne dvi.  

Pasisekė mažajam Connecticut

Be abejo, Bendruomenės gyveni-
me varomoji jėga yra žmonės, kurie
nesavanaudiškai aukojasi lietuviš-
kai veiklai. Irena džiaugiasi – nepai-
sant, jog Rytinės Connecticut apylin-
kės pagrindą sudaro pagyvenę na-
riai, visa apylinkės valdyba dirba
daug ir nuoširdžiai. 

Pasisekė mažajam Connecticut –
šioje valstijoje, kurioje priskaičiuoja-
ma apie 40,000 lietuviškų šaknų tu-
rinčių tautiečių, gyvena ne vienas
gabus, talentingas tautietis. Irena
pasidžiaugė, kad būtent šis kampelis
turėjo (ir dar kai kuriuos tebeturi)
tiek daug garsių talentingų žmonių:
dailininkas, grafikas Vytautas Ignas;
poetė, visuomenininkė Danutė Lip-
čiūtė-Augienė (tikroji poeto, kunigo
prof. J. Mačiulio-Maironio dukterė-
čia); poetė Danguolė Sadūnaitė; dai-
lininkas Jurgis Juodis; dailininkas
Adomas Galdikas; poetas ir eseistas
Aistis Jonas Aleksandravičius; prof.
matematikas, visuomenės veikėjas,

žemaičių etnokultūros tyrinėtojas,
vienas iš Kretingos muziejaus įkūrė-
jų Ignas Končius; dainininkas, var-
gonininkas, chorvedys, pedagogas ir
kompozitorius Jonas Banys; pedago-
gė, istorikė, visuomenės veikėja Emi-
lija Putvytė; moterų šaulių ir visuo-
menės veikėja, V. Putvinskio-Pūtvio
dukra Sofija Pūtvytė-Mantautienė;
dr. Antanas Matukas; prof. dr. Balys
Mikaila; Juozas Vembrė; dr. Juozas
Kriaučiūnas; matematikos prof.,
kompiuterių specialistas ir poetas
Česlovas Masaitis. Pagaliau – Šv.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo seselių vienuolija ir Palaimintojo
Jurgio Matulaičio slaugos namai. 

Visiems duotos tos pačios 
septynios natos

Paklausiau Irenos, ar jų Bend-
ruomenėje jaučiama trintis tarp
skirtingų bangų žmonių. ,,Manyčiau,
kad taip”, – toks buvo jos atsakymas.
Moters nuomone, neturėtume pa-
miršti, kad sunki Lietuvos ekono-
minė padėtis stūmė lietuvį iš savo
krašto dar nuo baudžiavos laikų, be
to, tarp įvairių išeivijos kartų rasime
daugybę panašumų. Deja, šiandien
pastebima trintis tarp skirtingų kar-
tų lietuvių dažnai ir atbaido naujus
žmones nuo noro jungtis prie Bend-
ruomenės. I. Nakienės-Valys nuomo-
ne, būtų kitaip, jei kiekvienas gyve-
nantis išeivijoje galvotų, kad turi ką
nors prasmingo nuveikti lietuvybės
labui. Iš tiesų tai mes kiekvienas ga-
lime, tačiau visų pirma turime pa-
keisti savo mąstymą. Šiuo klausimu
Irenos nuomonė tokia: ,,Visiems duo-
tos tos pačios septynios natos, tik
Beethoven iš jų sukūrė vienokią
muziką, o koks nors Jurgis Jurgelis –
šiuolaikinį popsą. Natos juk tos pa-
čios, tik talento kiekis skirtingas…” 

Lietuvybė išeivijoje puoselėjama
labiau nei Lietuvoje

Tačiau  I. Nakienė-Valys įsitiki-
nusi, kad lietuvybė išeivijoje puose-
lėjama labiau nei pačioje Lietuvoje:
,,Kiek man teko aplankyti išeivijoje
gyvenančių šeimų, visada žavėjausi
jų lietuviškais namais. Kartais atro-
do, kad kitaip ir būti negali, – juk visi
perėjome per namų, artimųjų ilgesio
patirtį. Tie rūpintojėliai, koplytstul-
piai, gintarai, audiniai, lietuviški
suvenyrai, lietuvių autorių knygos,
išeivijos dailininkų paveikslai ant
sienų, lietuviška muzika ir net tris-
palvė – tai mūsų lietuvybės dalis na-
muose. Pagaliau tai parodo, kad mes
– tikri lietuviai, kuriems tai yra arti-
ma. Užsukę pas mane į svečius iš kar-
to suprasite, kad tikrai patekote pas
lietuvius – kieme plevėsuoja ir Jung-
tinių Valstijų, ir Lietuvos vėliavos.
Skaudu, jeigu iš Lietuvos jaunimas
išsilakstys po užsienius, o Lietuvoje
liks tik milijonieriai ir bedarbiai –
jiems tikrai ne lietuvybės puoselėji-
mas rūpės.”

Tai turi rūpėti visai 
mūsų bendruomenei

Irena keletą metų darbavosi
Amerikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA), saugojančiame neįkainoja-
mus mūsų tautos lobius. ,,Bijau būti
blogu pranašu, tačiau tai – ‘mirštanti
gulbė’. Skaudu žiūrėti į nykstančias
relikvijas, išeivijos lobį. Daug kas ten
daroma ne taip, kaip turėtų būti
daroma tokioje tarnyboje”, – sakė I.
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Visada džiaugiamės redakcijoje
sulaukę žmonių, kurie savo
straipsniais kartas nuo karto

džiugina mūsų skaitytojus. O jeigu
mūsų pagalbininkai dar sutinka ir
papasakoti apie save – tai dvigubas
džiaugsmas. Šįkart sulaukėme vieš-
nios iš Rytinio pakraščio – sausio pa-
baigoje Čikagoje viešėjusi Irena Na-
kienė-Valys užsuko pasižiūrėti, kaip
,,gyvai” atrodo ,,Draugas”.  Tąkart
Irena skubėjo apžiūrėti ir kitų Čika-
gos įžymybių, tad sutarėme susira-
šyti elektroniniu paštu. Tuo labiau,
kad šios moters gražiais darbais JAV
LB Rytinės Connecticut apylinkėje
yra džiaugusis JAV LB Krašto valdy-
bos vicepirmininkė organizaciniams
reikalams Sigita Šimkuvienė-Rosen.

Irena, kuri JAV LB Rytinės Con-
necticut apylinkės Valdyboje užima
vicepirmininkės spaudai pareigas, į
Jungtines Valstijas atvyko prieš pen-
kerius metus. Baigusi archyvų ir
raštvedybos organizavimo studijas
Kaune, Lietuvoje ji daug metų dirbo
technikume dėstytoja, vėliau – banke
ir medicinos srityje Vilniuje. Moteris
sako save nuo vaikystės pamenanti
kuriančią – dar būdama maža bandė
rašyti, piešti, jaunystėje ėmė dainuo-
ti, vaidinti scenoje, šokti tautinius
ir pramoginius šokius. ,,Net keista
darosi šiandien, kai prisimenu Vil-
niuje vykusią pirmąją Pasaulio lietu-
vių dainų šventę, kurioje buvau da-
lyvė, o šiandien savo Tėvynėje kol
kas esu viešnia”, – dalijasi mintimis
Irena. Ji sako galvojanti, jog darbš-
tumą, pareigingumą, nusiteikimą
niekada nevėluoti, užjausti silpnes-
nį, padėti kitiems ji tikriausiai pa-
veldėjo iš savo tėvų. Nenustygstanti
vietoje, mėgstanti adrenaliną ir nebi-
janti rizikuoti moteris sako, kad jos
gyvenimas įdomus, įvairus ir neleng-
vas. ,,Bet jeigu iš jo išmokau tai, kas
man buvo skirta, tada aš esu laimin-
ga”, – tokie Irenos žodžiai rodo, kad
šis žmogus į gyvenimą žiūri iš švie-
siosios pusės.

Kelias į Bendruomenę – 
nuo ,,Draugo”

Ką tik atvykusi į Ameriką Irena
gyveno šeimoje, kur galėjo skaityti
,,Draugą” – taip ji plačiau susipažino
su lietuvių gyvenimu šiame krašte.
Progai pasitaikius, nuvykdavo į Long
Island švenčiamas Jonines, dalyvau-
davo lietuviškose šv. Mišiose, kur
džiaugdavosi susitikusi tautiečius.
Prieš trejetą metų atvykusi gyventi į
Connecticut valstiją, I. Nakienė-Va-
lys Rytinėje Connecticut apylinkėje
prisidėdavo prie švenčių organizavi-
mo ir kitų Bendruomenės darbų. Ire-
na džiaugiasi, kad jos pastangos buvo
pastebėtos ir įvertintos – ją pakvietė
dirbti apylinkės valdyboje. 

,,Esu lietuvaitė ir Lietuvą labai
myliu, niekada neišduočiau savo šak-
nų. Čia mus, šioje šalyje gyvenančius
lietuvius, jungia mūsų kalba, papro-
čiai, noras bendrauti, susitikti, pasi-
kalbėti. Kaip yra sakęs Vydūnas,
‘Žmonijos širdin kelias eina per tau-
tos širdį,”– tokia nuostata vadovau-
jasi Irena. 

Dažnai neišnaudojame 
savo galimybių

Nuo to laiko, kai 1955 m. vasario
14 d. Connecticut valstijoje buvo ofi-
cialiai įregistruota JAV Lietuvių

Bendruomenė, praėjo beveik 60 me-
tų. Per tuos metus daug kas keitėsi.
Nors Ireną Bendruomenėje galima
vadinti naujoke, buvo įdomu sužino-
ti, kaip jos akimis atrodo mūsų Bend-
ruomenės istorija. Ji, ruošdama JAV
LB Rytinės Connecticut apylinkės 55-
ajam jubiliejui metraštį ir bevarty-
dama Bendruomenės dokumentus,
sako pastebėjusi, kad anksčiau Bend-
ruomenėje buvo daug daugiau narių,
jie dosniai aukodavo savo lėšas, jiems
rūpėjo kiekvienas Bendruomenės
narys, kiekviena šeima – jei ką ištik-
davo nelaimė ar reikėdavo rimtos
pagalbos, buvo rašomi laiškai aukš-
čiausiems valdžios pareigūnams ar
net šalies prezidentui, kad tik būtų
galima pagelbėti tautiečiams. Netgi
veikusios lietuviškos radijo stotys
buvo noriai remiamos pačių lietuvių,
lietuviškos knygos, enciklopedijos
pasaulį išvydo irgi tik rėmėjų dėka.
Moters nuomone, anksčiau išeivijos
lietuviai glaudžiau ir atsakingiau
laikėsi Bendruomenės kaip pagrin-
dinės pilietiškumo bei tautiškumo
išlaikymo galimybės. ,,Mes, lietu-

viai, turime labai dideles galimybes
keistis. Juk esame stipri ir gyvybin-
ga tauta, deja, dažnai tų galimybių
neišnaudojome”, – apgailestavo I. Na-
kienė-Valys.

,,Dabar, kaip ir visas pasaulis,
lietuviai daugiau rūpinasi savo mate-
rialiniu gyvenimu, savo gerove, pat-
riotiškumas lieka ne pirmoje vietoje.
Gal esame pervargę nuo gyvenimo
tempo, gal trūksta meilės savo tautai,
pasiryžimo aukoti savo ramybę, lais-
valaikį? Vienaip viskas atrodė, kai
kovojome už nepriklausomybę. Šis
jausmas kinta, o gal šiandien pasi-
didžiavimas savo šalimi labai sumen-
kęs? Laikas būtų išbristi iš visų men-
kniekių ir mąstymo tik apie savo
naudą, kiekvienas išeivis turėtų pa-
mąstyti, kad kiekvienas turime ką
nors nuveikti lietuvybei. Juk tik per
susiklausymą, meilę ir pagarbą vieni
kitiems sulauksime vaisių. Man atro-
do, kiekvienas į šią žemę ateiname
tam, kad po mūsų ji taptų geresnė,” –
tokias mintis dėstė Irena. 

Suburti žmones nėra lengva

Vis dėlto į gyvenimą, pasak mo-
ters, turime žiūrėti realiai – jauni
žmonės ar naujos šeimos, atvyks-
tančios paskutiniu metu, nenoriai

Kiekvienas turime ką nors nuveikti lietuvybei

I. Nakienė-Valys keletą metų darbavosi Amerikos lietuvių kultūros archyve.

LORETA TIMUKIENĖ
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Vytautas Matulionis

Prašymas

Kodėl, o, Viešpatie, uždėjai sunkią naštą
Ant mano linkstančių, silpnų pečių?
Ar nežinai, kad mano jėgos mąžta,
Kad kiekvienoje kryžkelėj klumpu?

Menu, be aimanos nešei Tu naštą savo
Jeruzalės gatvelėmis siaurom:
Žemė karščiu, o kūnas vien krauju alsavo,
Ir akmenys pražydo raudonom varsom...

Padėjo Tau ją nešti Simas Kyrenietis.
Nekaltą veidą glostė Veronikos skara.
Atvėrė Tavo šoną aštri romėno ietis,
Nusviro erškėčiuota dieviška galva...

Bet kėleis Tu, tamsos grandis sutraukęs,
Akinantis, lyg žaibas, nemarus!
Pasaulio gėrį savyje sukaupęs
Žengei į Tėvo pažadėtuosius namus.

Meldžiu, palengvink mano žemiškąjį kelią:
Tu – Visagalis, aš – trapus žmogus...
Bekraštė visata juk pildo Tavo valią,
Per amžius garbina Tave dangus.

Ateik, pakelk, suteiki man paguodą,
Nušluostyk ašaras ir širdį nuramink.
Nuskaidrink viltimi vienatvės buitį juodą,
Ramybę mano sielai sugrąžink.

Atkelta iš 2 psl.     kad mūsų verty-
bės ir strateginiai siekiai yra pana-
šūs, net tokie patys.” Chaney patvir-
tino NATO narystės penkto straips-
nio garantiją, kad įsiveržimas į Lie-
tuvą būtų laikomas įsiveržimu į
Ameriką. 

Bet daug kas greitai keičiasi ir
politikoje. Praėjus tik keletui mėne-
sių po Rusijos įsiveržimo į Gruziją,
JAV prezidentu buvo išrinktas Ba-
rack Obama. JAV užsienio reikalų
ministrė Hillary Clinton į susitikimą
su Rusijos užsienio reikalų ministru
Sergej Lavrov atsinešė žaislą – myg-
tuką, kuris vadinosi „reset button”,
kad būtų galima tą mygtuką pas-
pausti, tuomet viskas prasidės iš
naujo. Po to imtasi raketų skydo Rytų
Europoje nusilpninimo. Obama ad-
ministracija šią žinią paskelbė, Len-
kijai minint 70 metų nuo sovietų už-
puolimo. Tad išvada tokia: per visą
Rusijos istoriją visuomet matyti eta-
pai: pirma vyksta pertvarkos, po jų
seka autoritarizmas, vėl pertvarkų
metas, ir vėl autoritarizmas. Taip bu-
vo caro laikais, taip buvo komunistų
laikais, taip yra ir dabartiniais lai-
kais.

Šiuo metu Rusijoje vyksta de-
monstracijos prieš Putin dėl rinkimų
nesklandumų. Kūčių dieną buvo – 17
laipsnių Celsijaus šalčio, bet Mask-
vos aikštėje, prie Kremliaus, vis tiek
susirinko 50,000 demonstrantų. Pana-
šios demonstracijos vyko per visą
Rusiją 70 miestų. Pertvarkų trokštan-
tys rusai tikrai yra nepatenkinti dėl
rinkimų nesklandumų, bet [tuo pat
metu] vyksta didelis pasipriešinimas
prieš autoritarinį Putin valdžios
valdymą. 

Gegužės mėnesį Čikagoje vyks
NATO susitikimas, kur bus kalbama
apie Afganistano ir Kosovo misiją,
bus vertinama, ar NATO turi tinka-
mą jėgų pusiausvyrą. Tik prieš ke-
lias savaites, sausio 19 d., Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ir NATO vadovas Anders

Fogh Rasmussen išplatino prane-
šimą žiniasklaidai, kad Lietuva ir
NATO ragina rusus pripažinti naują
istorinę padėtį ir suprasti, kad Euro-
pa ir NATO nepuls Rusijos. Prezi-
dentė susirūpinusi Kaliningrado mi-
litarizacija ir rusų kariniais manev-
rais prie Lietuvos sienos. Yra ir gerų
žinių iš NATO. Aljansas sutinka iki
2018 metų tęsti NATO oro policijos
misiją Baltijos kraštuose, nes kartas
nuo karto rusų lėktuvai įskrenda į
Bal-tijos šalių oro erdvę.

Nors čia iškėliau tam tikras po-
litines problemas, raginu visus pasi-
džiaugti Lietuvos nepriklausomybe.
Lietuva yra laisva, o jos kultūra –
gaji. Vakar pasižiūrėjau į ,,Lietuvos
vyčių” tinklalapį ir apsidžiaugiau,
kad penktos kartos Pennsylvania lie-
tuvių angliakasių palikuonys dar
švenčia lietuvybę. Ir kad visa Lietu-
vos išeivija dirba, rašo, vysto visuo-
meninę veiklą, moko vaikus lietuviš-
kose mokyklose, vadovauja organi-
zacijoms. Šių žmonių darbai yra
nepaprastai reikšmingi ir naudingi –
jie išlaikys Lietuvos išeivijos lietu-
višką kultūrą. 

Lietuvos išeivija gali prisidėti,
prie Lietuvos politinio gyvenimo ne
mokydama, bet išlaikydama glau-
džius santykius su savo valstijos va-
dovais, pavyzdžiui, per senatorių
Mark Kirk. Tačiau būtų svarbiau
išlaikyti išeivijos kultūrą, kad mūsų
visuomenė būtų Lietuvos užnugaris,
jeigu tarptautiniai santykiai pasi-
suktų nepalankia Lietuvai kryptimi. 

Andrius Anužis – ,,New Centu-
rion” prezidentas, Statybininkų są-
jungos vykdantysis direktorius, Ame-
rikos lietuvių respublikonų federaci-
jos pirmininkas, Amerikos lietuvių
tarybos narys, buvęs Kongreso nario
McCotter įstaigos vyr. vedėjas, Kon-
greso nario Mike Rogers vyr. padėjėjas
Washington, DC.

Užrašė Dalia Cidzikaitė

Šių dienų iššūkiai

Atkelta iš 4 psl.  1926 m. pasitrau kė
iš Valstybinio teatro ir išvyko į JAV,
kur su V. Dineika ir J. Dikiniu pasi-
rodė keliuose vaidinimuose, o vėliau
vasarą su Dineika ir Antanu Vana -
gaičiu dalyvavo vodevilinio ,,Dzim -
dzi-Drimdzi’’ kelionėje po lietuvių
tel kinius. Grįžęs į Lietuvą nuo 1929
iki 1944 metų vasaros buvo Kauno
Valstybės teatro aktorius. Karui
siau čiant, pasitraukė į vakarus ir
1948 m. atvyko į JAV, apsigyveno Či-
kagoje, kur įsteigė Lietuvių teatrą.

Pilka mirė 1976 m. Dauguma po -
pietės dalyvių pažinojo Pilką asme -
niš kai, todėl pasidalino mintimis su
po  pietės dalyviais apie šį išskirtinį
menininką.

Būrelio pirmininkė padėkojo
prof. Vaškeliui už apžvalgą ir pakvie-
tė visus dalyvius prie vaišių.

,,Bayprint’’ atšventė 30 metų
jubiliejų

,,Bayprint’’ spaustuvė, vadovau-
jama Algimanto Karnavičiaus ir jau
daugelį metų spausdinanti ,,Lietuvių
žinias’’, iškilmingai ir nuotaikingai
sausio mėn. 26 d. atšventė 30-tąsias
sukaktuves. Dalyvaujant keliems

šim  tams svečių, klientų, miesto, ver-
slo ir visuomeninių organizacijų ats -
to vų, spaustuvės patalpose buvo gali-
ma apžiūrėti spaustuvės 30 metų
istoriją įamžinančias didžiules nuo-
traukas, plakatus, gautus vietinius,
valstybi nius ir tarptautinius įverti-
nimus, apdovanojimus. Buvo galima
apžiū rė ti ir spaustuvės patalpose
esantį Lietuvos Respublikos garbės
konsu latą, kuriame gražiai pristato-
ma Lie tuvos heraldika, vėliava, kny-
gos apie Lietuvą, liaudies menas.

St. Petersburg meras Bill Foster
sveikindamas pasidžiaugė artimu
miesto bendradarbiavimu ne tik
vers lo, bet ir visuomeninėse srityse
su ,,Bayprint’’ savininkais Algiman-
tu ir Nancy. ,,Tampa Bay Rayes’’,
,,Ameri can Stage’’ ir kitų kultūrinių,
moksli nių bei visuomeninių organi-
zacijų atstovai pabrėžė spaustuvės
kokybišką darbą. Prie spaustuvės
pastato tam vakarui buvo pastatyta
di džiulė palapinė, kurioje svečiai
buvo vaišinami valgiais ir gėrimais.

Sveikiname ,,Bayprint’’ spaustu-
vę ir jos savininkus Algimantą ir
Nan cy Karnavičius.

,,Lietuvių žinios”, nr. 427

Lietuvių naujienos

Nakienė-Valys. Moters pastebėjimu,
per paskutinius trejetą metų pastatas
stovi tiesiog užrakintas, jo durys at-
veriamos labai retai, nebent pasitai-
ko norinčių užsukti. Archyvų spe-
cialistės nuomone, šiame archyve tu-
rėtų dirbti etatinis darbuotojas, o
jeigu tokios galimybės nėra, tikslin-
giausia būtų ALKOS vertybes per-
duoti Čikagoje esančiam panašaus
pobūdžio archyvui ar muziejui. Ir tai,
moters nuomone, reikia padaryti kuo
greičiau. ,,Šias vertybes turėtų maty-
ti lankytojai, jos turėtų būti skirtos
visuomenės plačiam ratui”, – yra įsi-
tikinusi Irena. 

Pernai  I. Nakienė-Valys su vyru
sukūrė pusantros valandos trukmės
dokumentinį filmą apie ALKĄ ir
Mindaugo pilaitę, šiandien jie suka
galvas, kaip suremontuoti kun.
Stasio Ylos rankomis iš akmenų pas-
tatytos pilies stogą. Ši pilis – paliki-
mas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo seserims. ,,Teigiama,
kad remontui nėra lėšų, tačiau skau-
du žiūrėti, kaip nyksta šis šedevras –
sunkiasi vanduo, kuris gadina gar-
sių dailininkų darbus, vitražus. Tai
turi rūpėti visai mūsų bendruome-
nei”, – tokios nuostatos laikosi mote-
ris. 

,,Sau ir kitiems linkiu dažniau
akis pakelti į dangišką šviesą, kad
galėtumėme per gyvenimą keliauti
nepasiklysdami tarp juodų minčių ir

negarbingų poelgių. Nebūkime vieni
kitiems abejingais, savo darbais gar-
sinkime Lietuvos vardą”, – tokį pa-
linkėjimą išsakė Irena.

,,Esame stipri ir gyvybinga tauta” – sako I.
Nakienė- Valys.

Nuotr. iš asmeninio archyvo
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� ,,Seklyčioje” šį trečiadienį,  vasario
22 d.,  2 val. p. p. tradicinėje popietėje
dalyvaus Šv. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos administratorius kun. Jaunius
Kelpšas su Gavėnios pradžiai pritaiky-
tais žodžiais. Kun. Jaunius turės pelenų
paženklinimui tų, kurie neturės progos
tai atlikti savo parapijose.  Po to bus ro-
domas Mel Gibson filmas „The Passion”
(pirma dalis). Po programos – Pelenų
dienos užkandžiai. Visi kviečiami daly-
vauti. Tel. 773-476-2655.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia vasario 22 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po pietę. Bus ro  doma doku men tinio fil -
mo ,,Švėkšna” II dalis (iš ciklo ,,Mūsų
mies te liai”). Po filmo – vaišės.

�  Gavėnia prasideda vasario 22 d. –
Pe lenų diena. Kviečiame visus  dalyvau-
ti tos dienos šv. Mišiose, kurios Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Mar quette Park) bus aukojamos anglų
kalba 9 val. r. ir  lietuvių kalba 10:30
val. r. Gavėnios metu kiekvieną penkta-
dienį seksime Kristaus Kryžiaus keliu po
8 val. r. Mišių lietuvių kalba.

� Lietuvių skautų sąjungos ,,Jaunimo
vakarasa 2012” vyks  šeštadienį,  vasa -
rio 25 d., 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centro Fondo salėje.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vasario 25 d., šeštadienį, 7 val.
v. bus pristatytas naujas dokumentinis
filmas ,,Ledo vaikai” (2011). Taip pat
bus rodomi du trumpametražiniai filmai
iš projekto ,,Sielvarto stotys” (2010).
Filmai įgarsinti anglų kalba. Įėjimas 5
dol. Daugiau informacijos tel. 773-582-
6500, arba www.balzekasmuseum.org

� JAV LB Švietimo tarybos rengiama
Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mo -
kyklų mokytojų konferencija vyks va sa rio
26 d. Jaunimo centro mažojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). 9 val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų
koplyčioje; 10 val. r. konferencijos atidary-
mas. Programoje: dr. Aurelijos Tamošiū nai -
tės paskaita ,,Lituanistinės mokyklos iš -
šūkiai: mokinių nuostatos ir kalbos vartoji-
mo polinkiai”, Austėjos Kubilienės ,,Se -
minaro Lietuvoje lituanistinių mokyklų
mokytojams atgarsiai”, parodomosios pa -
mokos, pasidalinimas patirtimi. 

� Amerikos lietuvių inžinierių ir archi -
tektų sąjunga (ALIAS) kviečia  visus sli-
dinėjimo mėgėjus sekmadienį, vasario
26 d., atvykti į Alpine Valley Resort (W.
2501 County Rd.  D. Elk horn, WI). Jei
ne susitiksime trąsose, pasimatysime 1
val. p. p. pirmo aukšto kavinėje. Keltai
veikia nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p.

� Trečiadienį, kovo 7 d., 1 val. p. p.
Bal zeko lietuvių kultūros muziejaus Mo -
terų gildija kviečia paminėti Lietuvos
Ne priklausomybės atkūri mą. Bus rodo -
mas filmas ,,Gintaro kelias”. 

� Kovo 11 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Le -

 mont, prie didžiosios salės vyks Lietu vos
Dukterų draugijos visuotinis susirin ki -
mas. Bus apžvelgta draugijos veik la,
atei  ties planai, dalinamasi nuomonė -
mis. Visi besidomintys šios organizaci-
jos veikla kviečiami šią sekmadienio po -
pietę praleisti kartu, išgirsti ir paremti
Lietuvos Dukterų veiklą. Bus vaišės.

� Kovo 17–18 dienomis Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje (6812 S.
Wash tenaw Ave., Chicago, IL) svečiuo-
sis vyskupas Rimantas Norvila iš Lie tu -
vos.

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis na -
rių suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo
31 d., šeštadienį, Ateitininkų na muose.
Suva žia vimo pradžia 4 val. p. p. (regis-
tracija). Va karienė – 6 val. v. Kvie ti mus
į  vakarienę galima užsisakyti pas Pra -
nutę Domanskienę tel: 708-246-0049
po 5 val. p. p. arba el. paštu FLD85
@aol. com

� Balandžio 1 d., Verbų sekmadienį,
nuo 8 val. r. iki 3 val. p.p. Lietuvos Duk -
terys Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
rengia kasmetinį pyragų ir tortų iš par da -
vimą PLC, Lemont. Tai pui ki proga savo
velykinį stalą paįvairinti skaniais na -
miniais kepiniais. Taip pat galėsite nu -
sipirkti margučių ir kitokių namų darbo
gaminių. Kviečiame apsilankyti ir  pa -
rem ti draugijos veiklą. Atvykę galėsite
pasivaišinti kavute, užkąsti, pasmagu-
riauti skanėstais.   

� 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. Mi nėjime
da lyvaus LR generalinis kon sulas New
York Valdemaras Sarapinas. In formacija
tel. 732-317-9195.

� New York skautų Neringos/Tauro tun -
to organizuojama Kaziuko mugė įvyks
sek madienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt.
Car mel salėje (275 North 8th St.,
Broo k lyn, NY 11211) tuoj po 10 val. r.
šv. Mišių Apreiškimo parapijos bažny -
čio je. Stalus prekiavimui užsisakyti ir
dau giau informacijos gauti galite el.
paštu dau giau tlora@optonline.net

� ALT’o Lake apskrities skyrius ir JAV
LB East Chicago apylinkės, IN valdyba
kovo 11 d. 1 val. p. p. ruošia Lietuvos
Ne  priklausomybės mi nėjimą American
Legion Griffith Post 66 (132 N. Wiggs
Ave., Griffith, IN). Meninę progra mą at -
liks Algimantas ir Ligita Barniškiai. Apie
da lyvavimą prašoma pranešti Joanai tel.
219-884-2220 arba Birutei tel. 219-
322-4533.

� 2012 m. ŠALFASS Jaunučių krep ši -
nio pirmenybės įvyks gegužės 19–20 d.
Geneva, Ohio (www.spire.org). Iš anks ti -
nė komandų registracija – iki kovo 20 d.
adresu: vtataru nas @gmail.com.   

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Švietimo premija – 2011”
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2011” švietėjui,

kuris ilgus metus dirbo Švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje,
vadovėlių bei knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime
ar ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. vasario 29  d. paštu Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu dona-
vickas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlote kandidatą švie timo premijai
gauti.

Vertinimo komisija – JAV LB Švietimo taryba (pirmininkė Daiva Navic -
kienė).

2010 m. ,,Švietimo premija” buvo įteikta Jūratei Dovilienei ir Audronei
Elvikienei. Laureatais yra tapę Dalilė Polikaitienė, Regina Kučienė, Danutė
Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius Širka,
Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

ieško giminių

Čikagos lituanistinėje mokykloje vasario 18 d. apsilankė Užgavėnių persirengėliai.
Visa mokykla kvepėjo blynais. Jaunimo centro mažojoje salėje ir Čiurlionio ga -
lerijoje skambėjo dainos, buvo šokami šokiai, žaidžiami Užgavėnių žaidimai. Pagal
seną tradiciją tėvų komitetas pavaišino visus mokinius spurgomis. 
Nuotraukoje: darželio vaikučiai su mokytojomis Onute Cvilikiene (kairėje) ir Sand-
ra Gutaravičiene pasiruošę ,,varyti žiemą iš kiemo”.  Laimos Apanavičienės nuotr.

Vasario 16 d. Cicero , IL miestelio aikštėje suplevėsavo Lietuvos vėliava. Iškėlus vė-
liavą visi rinkosi į miestelio rūmus iškilmingam Lietuvos Nepriklausomybės dienos
paminėjimui. Šventėje dalyvavo LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė, šaulių
organizacija ir Cicero lietuviai.                                                 Dalios Cidzikaitės nuotr.  

Gali žinote kas
apie Prano  Rimkaus
likimą, jo artimuo-
sius.

Nuotrauka dary-
ta 1917 m. Nepa tvir-
tintais duomenimis
P. Rimkus galėjo gy-
venti Bostone.

Kas turite infor-
macijos prašome su-
sisiekti su Broniumi
tel. 630-788-1351 Čika-
ga.

Pranas Rimkus

,,Rito’s Coffeehouse” (4116�W.�Southwest�Highway,�Hometown,�IL)�
trečiadienį, vasario 29 d., 1 val. p. p. dr. Vilija kerelytė kviečia pasiklausyti

paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą žmogaus organizmui. 
vietų�skaičius�ribotas,�tad�kviečiame�jas�užsisakyti�iš�anksto�tel.�708-424-1555.���


