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Vilniaus knygų mugėje didžiausias dėmesys –  kultūrinei programai

Paskelbtas išsamus buvusių KGB atsargos karininkų sąrašas 

„Vaiko vartai į mokslą” apžvelgė savo
2011 m. veiklą – 12 psl.

Vilnius (ELTA) – Šiandien, va-
sario 23 d., prasidėjusi tryliktoji Vil-
niaus knygų mugė šįmet kvies atsi-
versti knygą ir pažinti pasaulį, o lei-
dėjai pažadėjo daugiau telktis į di-
džiulę ir įdomią kultūrinę mugės pro-
gramą, o ne į pardavimą.

Pasak knygų mugės projekto
vadovės Mildos Gembickienės, mugė
savo apimtimis yra didesnė, nes prie
jos šįmet jungiasi per trijų šalių
sostines keliaujanti Baltijos knygų
mugė. Knygų mugėje dalyvauja 250
bendrovių iš 9 šalių. Bendras mugės
plotas viršija 11,000 kv. metrų – tai
pats didžiausias plotas mugės istorijo-
je. Per keturias dienas suplanuoti 378
renginiai, pusšimtis renginių vyks
vien kūrybinėje studijoje ,,Tu gali
sukurti knygą”. Mugės Kino ekrane
bus parodyta 14 kino filmų, vyks ketu-
rios diskusijos, taip pat daugybė susi-
tikimų su knygų autoriais, tarp jų –
30-čia užsienio svečių, 12 parodų, 9
apdovanojimų iškilmės ir kt. Mugės
lankytojai turės progos pamatyti visą
vaikų knygų iliustratorių ir jų kūry-
bos panoramą – praėjusiais metais
Bolonijos knygų mugėje Lietuvai

atstovavusioje ,,Iliustrariumo” paro-
doje pristatomi 32 dailininkai ir 164 jų
iliustracijos. 

Tarp garbių mugės svečių – bu-
vęs Lenkijos prezidentas Aleksander
Kwasniewski, kuris su Lietuvos Res-
publikos prezidentu Valdu Adamku-
mi mugėje diskutuos apie prezidento

profesiją. Mugėje laukiama ir išeivi-
jos rašytojos Rūtos Šepetys, kurią į
Vilnių turėtų atlydėti garsios leidy-
binės grupės ,,Penguin” atstovai. 

Rengėjų duomenimis, praėjusiais
metais Vilniaus knygų mugę aplankė
apie 60,000 žmonių. 
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Rusija žada gerinti dialogą su Lietuva 
Maskva (BNS) –  Rusija tikisi su

Lietuva gerinti konstruktyvų, prag-
matišką ir abipusiai naudingą dialo-
gą, pareiškė prezidentas Dmitrij
Medvedev, vasario 22 d. priėmęs Lie-
tuvos ambasadoriaus Renato Nor-
kaus skiriamuosius rašus. D. Medve-
dev komentaras paskelbtas oficialio-
je Rusijos prezidento interneto sve-
tainėje. 

Savo ruožtu R. Norkus pažymėjo,
kad Rusija yra Lietuvos kaimynė,
todėl svarbu palaikyti gerus kaimy-
niškus santykius ir toliau puoselėti
aktyvų dvišalį bendradarbiavimą
tiek valstybės institucijų, tiek verslo,
kultūros bei kitose svarbiausiose
kasdienio gyvenimo srityse. R. Nor-
kus sakė, kad plėtojant santykius su
Rusija, Lietuvai būtų neišmintinga
žiūrėti vien į praeitį. Jis taip pat pa-
brėžė, kad Lietuvai būtina apsišar-
vuoti kantrybe, siekiant sutarimo is-
toriniais klausimais.

R. Norkus yra šeštasis Lietuvos
ambasadorius, akredituotas Rusijai.

Prieš paskyrimą į Rusiją R. Norkus
ėjo Lietuvos nuolatinio atstovo prie
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (ESBO) pareigas.
Anksčiau diplomatas yra dirbęs įvai-

riuose Užsienio reikalų ir Krašto ap-
saugos ministerijų padaliniuose, taip
pat Lietuvos atstovybėje JAV bei mi-
sijoje prie NATO.

Lietuvos ambasadorius Maskvoje Renatas Norkus (k.) įteikė skiriamuosius raštus Ru-
sijos prezidentui Dmitrij Medvedev (d.).                                                                 ELTA nuotr.

Vilniaus knygų mugės spaudos konferencija.                   Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras (LGGRTC) viešai paskelbė
išsamų buvusių KGB atsargos ka-
rininkų sąrašą. Jame – 238 pavardės.
,,Sudėjome viską, ką turime, ką ra-
dome”, – sakė LGGRTC generalinė
direktorė Birutė Burauskaitė.

Internete galima pamatyti ir da-
lies buvusių karininkų asmens bylas.
Anot B. Burauskaitės, ateityje bus
paskelbtos ir kitų buvusių pareigūnų

bylos, jos pamažu skenuojamos bei
viešinamos. Paskelbtame sąraše yra
ir nuskenuotos buvusio Valstybės
saugumo departamento (VSD) vado-
vo Arvydo Pociaus, ir buvusio už-
sienio reikalų ministro Antano Va-
lionio bylos. ,,Pradėjome nuo asme-
nų, kurie dar yra veikiantys šiuo me-
tu, bylų. Stengiamės viską sudėti,
tačiau neturime didelės komandos
tam darbui – prieš skelbiant dar rei-
kia patikrinti, ar tie asmenys anks-

čiau nėra pranešę apie savo praeitį”,
– sakė centro vadovė B. Burauskaitė.

2010 m. birželį Seimas priėmė va-
dinamojo Liustracijos įstatymo pa-
taisas, pagal kurias LGGRTC įparei-
gotas paskelbti KGB dokumentus ir
tokiu būdu baigti liustracijos proce-
są. Paskelbus, kad LGGRTC pavieši-
no išsamų buvusių KGB atsargos ka-
rininkų sąrašą, neatlaikiusi didelio
staigaus lankytojų srauto buvo užstri-
gusi  interneto svetainė kgbveikla.lt.



Atrodo,�jog�Lietuvos�valdžia�tik�da-
bar� praregėjo,� kad� mūsų� šalis� pagal
jaunimo� nedarbo� mastą� velkasi� Euro-
pos� Sąjungos� uodegoje,� šiandien� be-
veik� kas� trečias� jaunas� žmogus� Lietu-
voje�neturi�darbo.�Neseniai�į�Lietuvą�at-
vykę� už� užimtumą,� socialinę� politiką,
regioninius�fondus�ir�švietimą�atsakingi
Europos� Komisijos� specialistai� drauge
su�mūsų�šalies�atstovais�svarstė�būdus,
kaip� sumažinti� didžiulį� nedarbą� ir� pa-
naudoti� Lietuvai� skiriamas� Europos
struktūrinių� fondų� lėšas.� Šalies� aukš-
čiausioji� valdžia� apie� didžiulį� jaunimo
nedarbą�prakalbo�tik�Briuseliui�paragi-
nus.� Prezidentė� Dalia� Grybauskaitė
pareiškė,� kad� atsakingos� institucijos
nelaiko� šios�problemos� rimta.� Premje-
ras�Andrius�Kubilius�sudarė�darbo�gru-
pę,�o�socialinės�apsaugos� ir�darbo�mi-
nistras� Donatas� Jankauskas� pranešė,
kad�per�savaitę�bus�parengti�nauji�pa-
siūlymai� dėl� priemonių,� padėsiančių
mažinti�nedarbą.�Susidaro�įspūdis,�kad
jaunimo�nedarbas�–�tarsi�stichinė�nelai-
mė,�ką�tik�užklupusi�Lietuvą,�nedrįstant
pripažinti,�kad�jaunimo�nedarbas�–�visų
valstybės�„ligų”�pasekmė.�

Redaktorė�Loreta Timukienė

Valstybės saugumo
departamento (VSD)
veikloje jau esama ir

nusikalstamos veiklos prieš
Lietuvą požymių. Šioje
struktūroje nebeliko jokių
principų, jokių ištikimybės
valstybei ženklų, mano Pi-
lietinės visuomenės instituto vado-
vas Darius Kuolys. Būtent taip jis
vertina VSD vaidmenį, remiant libe-
ralcentristo vidaus reikalų ministro
Raimundo Palaičio išpuolius prieš
Finansinių nusikaltimų tyrimų
tarnybos (FNTT) vadovybę.

– Istorija, kurią stebime šio-
mis dienomis, kai vidaus reikalų
ministras R. Palaitis pakilo į žūt-
būtinę kovą su FNTT vadovybe,
kurią palaiko premjeras Andrius
Kubilius, politikos apžvalgininkų
jau vadinama karu. Kokios, Jūsų
manymu, giluminės šio konflikto
priežastys?

– Tai VSD pastangos griauti ge-
rai pradėjusią dirbti Lietuvos teisėt-
varkos struktūrą. Tos pastangos yra
nuoseklios ir akivaizdžiai matomos.
Pažiūrėkime kad ir į vidaus reikalų
ministro aplinką – joje arba buvę, ar-
ba esami VSD pareigūnai, kurie kaip
įmanydami keršija kriminalinės po-
licijos pareigūnams ir kariauja karą
prieš valstybę. Manau, kad šiuos da-
lykus jau reikia įvardyti atvirai – tai
yra karas prieš Lietuvos valstybę.
Saugumo struktūra, išlaikoma už
mokesčių mokėtojų pinigus, kuri
buvo kurta tam, kad gintų demokra-
tinės valstybės santvarką ir rūpin-
tųsi jos nacionaliniu saugumu, pra-
dėjo karą prieš valstybę.

– Apie prastą padėtį VSD jau
kalbama ne pirmą kartą ir ne pir-
mus metus, departamentas jau
buvo vadinamas ir „valstybe vals-
tybėje”. Tai, ką šnekate Jūs – apie

VSD karą prieš valstybę, – labiau
primena siaubo romanus. Kokia
galėtų būti išeitis iš šios fantasma-
goriškos padėties?

– Išeitis yra tik viena – politikų
stuburas ir jų angažavimasis ne sve-
timoms jėgoms, o savai valstybei.
Šiuo atveju kalbu ir apie prezidentę
Dalią Grybauskaitę, ir apie Seimo
pirmininkę Ireną Degutienę, ir apie
premjerą Kubilių. Dabar atėjo jų
pasirinkimo laikas ir reikalas. Kieno
pusėn stos aukščiausi mūsų valsty-
bės pareigūnai, kurie yra davę prie-
saiką ginti valstybę ir jos konsti-
tucinę santvarką, tarnauti Lietuvos
Respublikai? Šiuo atveju, kai VSD
eina prieš Lietuvos Respubliką,
priminsiu, kad pagal įstatymus VSD
yra atskaitingas Seimui ir preziden-
tei.

– Minėjote vidaus reikalų mi-
nistro aplinką, tačiau ar nėra
simptomatiška, kad ir Liberalų ir
centro sąjungos pirmininko Algio
Čapliko aplinkoje taip pat yra ne
mažiau spalvinga figūra ir to
paties VSD – buvęs generalinio
direktoriaus pavaduotojas Dai-
nius Dabašinskas.

– Taip, tai ta pati partijos vadovų
aplinka. Tai iš esmės yra ta aplinka,
kuri iki šiol nėra atsakiusi į klau-
simus dėl pulkininko Vytauto Pociū-
no žūties. Nėra atsakiusi ir į daugelį
kitų klausimų, kurie susiję su valsty-
bės kriminalizacija. Juk būtent su
šitos struktūros žinia valstybė buvo
labai sparčiai kriminalizuota.

– Jūsų oponentai ne
vieną kartą sakė ir tikriau-
siai pakartotų, kad po par-
lamentinio VSD veiklos ty-
rimo, kuris vyko po pulki-
ninko V. Pociūno žūties,
saugumo departamentas
buvo parklupdytas, sudau-

žytas, suniekintas, susilpnintas ir
panašiai. Sprendžiant iš Jūsų kal-
bos, toji hidra atsitiesė, sustiprėjo
ir pradėjo įnirtingą kovą?

– Reikia žiūrėti į konkrečius fak-
tus. Tie žmonės, kurie daug ir akty-
viai prisidėjo prie kriminalizuotos ir
nestabilios valstybės būklės, prie to
VSD karo prieš valstybę, iš tiesų turi
labai didelius įgaliojimus. Kalbu apie
aukštas pareigas užimančius VSD
pareigūnus Aidį Mieželį, Liną Jurge-
laitį. Ir kalbu apie jų veiklą, mani-
puliuojant visuomene, manipuliuo-
jant žiniasklaida, manipuliuojant
žmonių likimais. Tokie dalykai nėra
VSD įgaliojimai. Jei VSD savo pas-
tangomis imasi tokios veiklos, jis
tampa kriminaline struktūra. Deja,
tai jau yra įvykę.

– Ar ši, pasak Jūsų, krimina-
linė struktūra pati sau žaidžia ga-
lios žaidimus su savo valstybe ir
jos piliečiais, ar galima kalbėti
apie kaimyninių valstybių, pir-
miausia – Rusijos, įtaką?

– Kai tam tikra grupė pradeda
veikti už įstatymo ribų, kai tą grupę
pradeda sieti nuodėmės, nusikalti-
mai, įstatymų pažeidimai, tai ta kri-
minalinė grupė gali bendradarbiauti
su viskuo. Arba už pinigus. Arba
nuodėmės ir nusikaltimų siejama. Aš
manau, kad VSD jau esama ir tokios
veiklos požymių. O tada jau galima
bendradarbiauti su visais. Ir tada ne-
belieka jokių principų, jokių ištiki-
mybės valstybei ženklų jau nebėra.

Alfa.lt
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VSD kariauja su
Lietuvos valstybe

RIMANTAS VARNAUSKAS

Redakcijos žodis temA: LIetuvos sAugumo tArNybos

Vasario 12 dieną išėjau iš
94-tojo Lietuvos neprik-
lausomybės Vasario 16-

tosios minėjimo Jaunimo centre
lengva ir pakilia širdimi. 

Amerikos lietuvių taryba
(ALT’a) su Šiaurės Amerikos lie-
tuvių studentų sąjunga ir Lietuvos
Res pub likos generaliniu konsulatu
Čikagoje sėkmingai pasidarbavo. Ne-
reikėjo raudonuo ti dėl studentų Ur-
tės Šiaulytės ir Lino Vaitkaus lietu-
viškos tarties, kai jie skaitė Nepri-
klausomybės paskelbimo ir Valstybės
atkūrimo aktus bei su pažindino su
kalbėtojais ir likusia minėjimo pro-
grama. Abu tai atliko pasigėrėtinai. 

Minėjime dalyvavo garbių sve -
čių, tarp jų – LR gen. konsulė Čikago-
je Skaistė Aniu lienė, pagrindinis
kalbėtojas And rius Anužis ir LR Už-
sienio reikalų ministerijos Transat-
lantinio bendradarbiavimo ir saugu-
mo politikos departamento di rekto-
rius Gediminas Varvuolis, at vykęs į
šventę susirinkusius sveikinti Ne-
priklausomybės proga. 

Šauliai, skautai ir kiti įnešė Lie-
tuvos, Jung tinių Amerikos Valstijų ir
kitas vėlia vas. A. Anužis, Amerikos
lietuvių respublikonų pirmininkas,
kal bė jo apie Amerikos, Baltijos val-
stybių ir Rusijos santykius, pabrėž-
damas, kad tikrai nereikia atitraukti
akių nuo Rusijos veiksmų ir kalbų,
jei no ri me apsaugoti Baltijos šalis ar

bent laiku įspėti, jei kas nepalankaus
vyktų. 

Koridoriuose, prie salės, šmiri-
nėjo studentai, rinko aukas ALT’ai,
parda vinėjo knygas. Puikus priedas.
Sau lius Kuprys perskaitė priimtas
ALT’os rezoliucijas. Daug metų jis
ski ria didžiulę dalį savo laiko, kad
ALT’a ne silpnėtų, o stiprėtų.

Meninėje šventės dalyje Agnė
Rad zevičiūtė skambino fortepijonu,
o Barbora Valiukevičiūtė griežė
smui ku. Abi merginos studijuoja

Manheteno muzikos mokykloje
(Man hattan School of  Music). For-
tepijono garsai klausančius kėlė į
aukštybes, trenkė žemėn, liūliavo,
vėl mėtė. Pia nistės rankos kilo ir
vėl nusileido (gal truputį perdė-
tai, bet tai su laiku išsilygins) ir

nepaleido klausytojų, visiš kai už-
burdamos iki paskutinės aki mirkos
ar tai svaiginančios Čiur lio nio,
Skriabin (Scriabin) ar Šopeno (Cho -
pin) muzikos sūkuryje.

Turiu silpnybę smuikui, todėl
svai gau ir B. Valiukevičiūtės atlieka-
mų kūrinių garsuose. Koncer tas pa-
tiko kaip retas. 

Po jo kavinėje da  lijomės vaišė-
mis, kaip reta patenkinti savimi, kad
dalyvavome, ir šven tės rengėjais, kad
suruošė mums pa sigėrėtiną popietę.

NuomoNė, KomeNtArAs

Nepriklausomybės
šventė

EGLĖ JUODVALKĖ

LAIŠKAI 

IEŠKOMA INFORMACIJOS APIE GEN. SILVESTRĄ ŽUKAUSKĄ

Prašome Jūsų pagalbos. Jau kelintą kartą Vytauto Didžiojo karo muzie-
jus bando surasti Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) karo veikėjo generolo
Silvestro Žukausko (1860–1937) kapą ir perlaidoti jo palaikus su visa derama
pagarba. Labai prašome atsiliepti generolo gimines, pažįstamus, žmones, ką
nors žinančius apie tikslią jo kapavietės vietą buvusiose Kauno miesto Kar-
melitų kapinėse (dabar Ramybės parkas) Vytauto prospekte ar apie kapo per-
kėlimą į naujas kapines. Labai prašome apie tai pranešti Arvydui Pociūnui
adresu: Vytauto Didžiojo karo muziejus, K. Donelaičio g. 64, Kaunas 44248,
Lithuania arba el. paštu: vdkaromuziejus@kam.lt tel., faks. (837) 32 07 65.

Muziejaus administracija



Įprasta kalbėti apie lietuvių pe-
simizmą, polinkį matyti stiklinę
pusiau tuščią, o ne pusiau pilną.

Ši yda yra svetima Lietuvos politi-
kams, kurie negali atsispirti pergalės
vilionėms. Artėjant rinkimams, stei-
giamos naujos ir atgaivinamos seno-
sios leisgyvės politinės partijos.

Rinkimuose dalyvaus atkurta
Tautininkų sąjunga, kartu su Lietu-
vos centro partija ir Lietuvos social-
demokratų sąjunga sukūrusi politinį
junginį – susivienijimą „Už Lietuvą
Lietuvoje”. Į didžiąją politiką grįžta
Artūras Zuokas kaip politinio judėji-
mo „Taip” vadovas.

Baigusi politinį flirtą su Vytautu
Šustausku, Kristina Brazauskienė
nutarė viena siekti rinkėjų meilės
Demokratinės darbo ir vienybės par-
tijos pavidalu. Kišeninę, asmeninę
partiją įsteigė Ūkio banko savininkas
Vladimiras Romanovas. Jo politinis
kūdikėlis pavadintas Lietuvos žmo-
nių partija. Į politinį ringą ketina sto-
ti ir „kedininkai”, kurdami „Drąsos
kelio” partiją. Lietuvoje šiuo metu
įregistruotos net 39 politinės partijos,
Tautininkų sąjunga taptų 40. Gal
sulauksime dar kelių partijų.

Daugeliu atžvilgių ryžtas kurti
naujas partijas sunkiai suprantamas.
Politikos apžvalgininkai ne kartą
pažymėjo, kad sėkminga partija,
ypač besikurianti, turi turėti konkre-
čius rinkėjus patraukiančią politinę
programą, pastovią organizaciją ir fi-
nansavimą bei įtaigų charizmatišką
vadovą. Tų savybių neturi nė viena
minėtoji partija. Vienintelė turinti
aiškią programą yra Tautininkų
sąjunga, iš dalies ir jos koalicijos
bendražygiai. Bet jų gana aiškiai
išdėstytos nuostatos lieka svetimos
rinkėjams. 2008 metais Centro partija
ir Socialdemokratų sąjunga kartu
sudėjus surinko tik 1,56 proc. balsų.
Tais metais tautininkai buvo įsilieję į

konservatorių partiją, o per 2004 me-
tų rinkimus jie surinko tik 2,482 bal-
sus (0,21 proc.). Taigi perspektyvos
gana niūrios.

Artūras Zuokas kadaise buvo
perspektyviausias jaunas politikas
Lietuvoje. Ir dabar jam netrūksta nei
charizmos, nei vadovo ar vadybinin-
ko savybių (Vilniaus šaligatviai šį-
met tvarkingai valomi). Pernai jis su-
kūrė savo politinį judėjimą ir tapo
Vilniaus meru. Retas politikas gali
didžiuotis tokia sėkme. Neaišku, ko-
dėl Zuokas ketina dalyvauti Seimo
rinkimuose. 2004 metais jis buvo iš-
rinktas Seimo nariu pagal sąrašą, bet
atsisakė mandato. Vėl išrinktas 2008
metais jis atsistatydino po metų. Zuo-
kas galbūt nori patikrinti savo popu-
liarumą visoje Lietuvoje ir kurti pag-
rindus jo prezidentines ambicijas
palaikančiai organizacijai? O gal tik
ieško palaikymo ir politinės atsvaros
Seime savo verslui? Kol kas „Taip”
neturi aiškios politinės programos.
Organizacijos irgi nėra, bet Zuokas
pajėgtų ją sukurti. Tačiau Lietuvai
nereikia dar vienos asmeninės parti-
jos, kurios paskirtis – tarnauti siau-
roms savo kūrėjo ambicijoms.

Sunku suprasti, kodėl Brazaus-
kienė ir Romanovas nutarė steigti po-
litines partijas. Brazauskienės parti-
jos ateitis yra beviltiška. Dėl savo
šykštumo, atkaklios kovos dėl buvu-
sio vyro pensijos ji tapo odiozine as-
menybe. Sunku įsivaizduoti, kas už
ją balsuos. Ko gero, Romanovas nori

sekti Viktor Uspaskich pėdsakais –
verslininko profesiją papildyti poli-
tiko karjera. Tačiau sąlygos ne tokios
palankios. Naujos rinkimų finansavi-
mo taisyklės neleis jam savais pini-
gais finansuoti rinkimų kampanijos.
Ir Romanovas turi suprasti, kad tei-
sėsaugos institutai neužmerks akių,
jei daugelis jo verslų darbininkų ne-
va savo aukomis rems jo partiją. Par-
tijos pavadinimas – Lietuvos žmonių
partija – ir pastarųjų dienų Romano-
vo kalbos bei pokalbiai su žiniasklai-
da leidžia suprasti, kad rimtos pro-
gramos nebus. Naujoji partijos pir-
mininkė Joana Šimanauskienė yra
pareiškusi, kad „nepaliaujamai tikiu
šviesa”, bet daug šviesos iš šios parti-
jos nesulauksime.

Dar yra „kedininkai”. Nesu-
prantu nesibaigiančios pedofilų ir
Garliavos epopėjos keliamų aistrų.
Sąlygos pykčiu ir pagieža pagrįstam
judėjimui yra gana palankios. Ūkio
krizė dar neįveikta, bent ta prasme,
kad atlyginimai dar nesugrįžo į 2008
metų lygį, pasitikėjimas valdžia ir jos
institucijoms itin menkas, migraci-
jos tempai rodo, kad šalyje tvyro ne-
tikrumas, be to, yra ir kitų nerimą
keliančių poslinkių. Šiomis sąly-
gomis gabus demagogas galėtų su-
telkti nepatenkintųjų minias. Galima
atsikvėpti. Partijos likimas patikėtas
Garliavos parapijos altaristui Jonui
Varkalai, kuris paliko kunigystę, kad
galėtų būti partijos vedliu. Altaristai
nėra tie žmonės, kurie išjudins kitus.

Nors sėkmės tikimybė gana
menka, Lietuvoje steigiamos naujos
partijos, o marginalios senosios atsi-
sako garbingai pasitraukti iš poli-
tikos arenos. Nežinau, kodėl politikos
veteranai mano, kad jų idėjos bus
patrauklesnės naujiems žmonėms,
kai jas taip aiškiai atmetė jų ben-
dramečiai. Naujųjų partijų kūrėjai
akivaizdžiai siekia ir gardžiuojasi
žiniasklaidos dėmesiu. Tačiau, ko
gero, didesnį vaidmenį vaidina viltis,
kad pasikartos Artūro Paulausko,
Rolando Pakso, Viktor Uspaskich ir
Arūno Valinsko partijų istorija. Jos
per pirmuosius rinkimus pasiekia
stulbinamų rezultatų. Ir jei pasisekė
Valinskui ir jo šoumenams, tada gali-
ma klausti, kodėl ne man.

Valinsko atvejis tikrai unikalus
ir, viliuosi, nepakartojamas. Bet ne-
galima lyginti šių metų naujų ir at-
gaivinamų partijų su jų pirmtakais.
Beje, šių metų naujos partijos nėra
deramai atlikusios parengiamųjų
darbų. Neužtenka tik įtikinti tūk-
stantį žmonių tapti partijos nariais,
surengti suvažiavimą, kuriame daly-
vauja kas dešimtas narys, išrinkti
pirmininką ir skelbti, kad Lietuvoje
bus įvedama tvarka bei socialinis
teisingumas, pašalinamos visos ydos,
sutramdomi blogdariai ir išnaudoto-
jai. Paulauskas, Paksas bei Uspas-
kich vadovavo rimtoms organizaci-
joms ir turėjo tvirtą finansinę para-
mą.

Vis dėlto neatmestina galimybė,
kad šįmet pasiseks dar vienam išga-
nytojui. Gal tik 2000 m. Lietuvoje tvy-
rojo toks nepasitenkinimas, nusivyli-
mas, netikrumas, gal net pyktis. Jei
dėl euro krizės ūkio padėtis pablo-
gėtų, Lietuvos isteblišmento ir jo pro-
europietiškų nuostatų kritikai gali
sulaukti rinkėjų paramos.

Alfa.lt
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LAIŠKAI 

Naujų partijų derlius
KĘSTUTIS GIRNIUS

JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB)
pagrindą sudaro lie-
tuvius vie nijanti ben-
dra kultūra, krikš-
čioniš kas tikėjimas ir
moralė. Jos įkūrėjai
ir kū rėjai kaip Stasys
Barzdukas, pre la tas
Jonas Balkūnas ir
kiti kvietė lie tuvius
jungtis ir priklausyti LB, tikėdami,
kad ant tokio pagrindo pastatyta
organizacija išsilaikys ir turės pra s -
mingą ateitį. Pradininkai gerai su -
prato, kad vienijanti jungtis yra gali-
ma, kai asmuo yra atsigręžęs į Dievą
– visų Kūrėją, tikro Gėrio ir Tiesos
leidėją. 

,,Visuomeninis žmogaus veidas
la bai priklauso nuo auklėjimo pas-
tan gų”, – rašė Šv. Tėvas Benediktas
XVI, nes ,,auklėjimo tikslas yra ug dy -
ti pilnutinį žmogų, įskaitant ir jo mo -
ra linį bei dvasinį brendimą. Žmogus
savo širdyje alksta begalybės, tiesos,
galinčios paaiškinti gyvenimo pras-
mę, nes jis sukurtas pagal Dievo pa -
veikslą”. Todėl pirmutinė auklėjimo
užduotis yra išmokti įžvelgti žmogu-
je Dievo paveikslą, puoselėti jame
dide lę pagarbą kiekvienam žmogui. 

Šiandien mūsų jaunimas auga
vi suomenėje ir kultūroje, kurioje vy -
rau ja nekrikščioniškos ir net prieš
krikš čionybę nukreiptos vertybės,
ke liančios siaurus, savanaudiškus
sie kius. Juk kiekvienas žmogus pri-
valo įveikti realiatyvistinį galvojimą
ir pažinti tiesą apie save ir tiesą apie
blogį ir gėrį. 

Gyvename vakarietiškoje šalyje

– vartotojiškoje kultūroje, ku rio je
didelė visuomenės dalis yra nu -
siteikusi prieš krikščionišką gyveni-
mo būdą, kur net viešosiose vietose
bandoma išnaikinti su tikėjimu susi-
jusią simboliką, kur priimami krikš -
čionybei prieštaraujantys įstatymai.
Tokioje visuomenėje gyvenančiam ti -
kinčiam žmogui nelengva atsi spirti,
o ką jau kalbėti apie jaunimą. 

Visa tai matydami Lietuvos vys -
ku pai šiais metais kviečia visus lie-
tuvius, bendruomenininkus atkreip-
ti sa vo žvilgsnį į Palaimintąjį arki -
vys ku pą Jurgį Matulaitį, kuris, būda-
mas didelių gabumų žmogus, visą
savo gyvenimą liko kuklus, papras-
tas, pakantus, tolerantiškas. Jo šūkis
buvo: ,,Jausti su Bažnyčia.” Tai reiš-
kia jausti jos misiją gyveni me, šiame
laike eiti į žmones, imtis būtinų už-
davinių, nepaisant sunku mų. Jis ge-
rai suprato ir savo laiko klai dų gydy-
mą. Kitas Pal. Matulaičio šūkis ,,Baž-
nyčiai ir Tautai” yra tiek pat aktua-
lus mūsų, kaip ir jo laikais. Kaip ge-
ras sociologas, jis žinojo ir su prato,
kad didesnius ir patvaresnius darbus
gali atlikti tik organizuoti ir įkvėpti
visuomenės branduoliai.

JAV LB įsteigtos lituanistinės
mo kyklos yra mūsų tautinio, kultūri -

nio ir dvasinio auk-
lėjimo pagrindi nės
mokyklos. Lituanis-
tinių mokyklų mo-
kytojai, kurių ran-
kose yra lietuviškas
jau nimas, atlieka di-
delį auklėjimo dar-
bą. Kadangi lietuvių
kunigų trūksta, juos
galėtų pavaduoti mo-

kytojai ir teikti šių laikų jaunimui
krikščionišką dvasią. Tą spragą kai
kur jau užpildo mokytojai. Vyksta
mokytojų kursai, susitikimai, kur
mokytojai pasida lina savo patirtimi
ir problemomis. Siūloma į tokių susi-
tikimų diskusijas įtraukti žymaus,
Čikagoje gyvenan čio profesoriaus,
kun. dr. Robert E. Barron paruoštus
keletą filmų (DVD) ,,Catho li cism”
(,,Katekizmas”).    

,,Catholicism” yra didelė dovana
angliškai kalbančiai katalikų visuo -
menei, lyg Dievo atėjimas į žmogaus
širdį, kvietimas užmegzti arti mesnį
santykį su mūsų Kūrėju. Tai profe-
sionaliai paruoštas visas katalikų
,,Katekizmas” su svarbiais paaiškini-
mais. Kas kartą šį fil mą pamatė,
norės pamatyti jį dar kelis sy kius. Šį
filmą siūloma žiūrėti šei moms ir
vyresnio amžiaus jauni mui. Jis tinka
žiūrėti gavėnios metu. Filmas kvie-
čia atnaujinti, pagilinti savo žinias
apie Sakramentus Katalikų Bažny-
čioje, išgyventi Dievo gerumą ir Kris-
taus begalinę meilę.

Ses. Margarita Bareikaitė – JAV
LB Religinių reikalų tarybos pir-
mininkė.

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Malonu išvysti „Drauge” ir leng -
vesnio pobūdžio Romualdo Kriaučiū -
no straipsnius. Į vieną jų atsiliepė
Alek sas Vitkus („Draugas”, 2012 m.
sausio 31 d.), prisimindamas savo
keblumus su anglų kalba, atvykus į
Ameriką. Ir man atsimena panašus
nuotykis. 

Ma no buvęs jankis bosas kartą
papasakojo apie iš užjūrio atvykusį
inžinierių, kuris pradė jo dirbti mūsų
įmonėje. Dirbo daug metų, kol
nutarė išeiti į pensiją. Dar bovietė
surengė jam išleistuves. Tar damas
atsisveikinimo žodį, inžinie rius pasi-
dalijo savo ryškiausiais atsimini-
mais: „Jūs žinot, kaip man buvo
sunku išmokti teisingai kalbėti.
Kiek laiko truko, kol pripratau užsa -
kymus vadinti ne ‘job’, bet ‘džob’. Tai
man pasiekus, viskas pa sikeitė į
‘projekt’.”

Jonas Vazbys
Mahwah, NJ

Klaidos atitaisymas

Straipsnyje apie Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimą ,,Jaunimo tradicija, kuri nenutrūks-
ta” (,,Draugas”, 2012 m. vasario 7 d.) įsivėlė
klaida. PLB Seimas Vilniuje, Lietuvoje, vyks 2012
metų rugpjūčio 6–10, o ne 6–9 dienomis, kaip
rašyta.

Lietuvių Bendruomenė 
ir jaunimas 
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ



tais meninę programą atliko ,,Menų
pastogės” (vadovė Sandra Čelkytė-
Krumhorn) atstovai: trys jaunos dai-
nininkės iš pop choro ,,Svajonė” ir
dvi poros iš šokių studijos „Dance
Duo”. Vėliau nuo ,,Dance Duo” šokė-
jų neatsiliko ir mažlietuvių Užgavė-
nių svečiai, pagal valso, tango ir lie-
tuvių liaudies dainų melodijas besi-
sukę šokių aikštelėje. 

Nepamirštas buvo ir pagrindinis
vakaro patiekalas šiupinys, kurio,
kaip prisipažino vienas iš renginio
svečių, laukta visus metus. Ir šįkart
šiupinys nenuvylė: lėkštės dosniai
buvo prikrautos to mažlietuvių (ir
žemaičių) tradicinio valgio. Tie, ku-

rie net ir po šiupinio jautėsi nepasi-
sotinę, buvo kviečiami prie saldumy-
nų stalo, ant kurio, šalia kitų kepinių
ir pyragų, puikavosi net du ,,Napo-
leono” tortai.

Jau penkiolika metų Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje
remia Karaliaučiaus lietuvius, ypač
švietimo srityje. Dalis pinigų suren-
kama ir per ,,Užgavėnių šiupinį” lo-
terijos metu. Ir šiais metais loterija,
kurią vedė kun. Liudas Miliauskas,
buvo sėkminga. Tad apie seminarus,
iškylas, lietuviško žodžio šventes ir
kitus Karaliaučiaus lietuvių rengi-
nius, kuriuos parems Draugija, ir vėl
netrukus skaitykite „Drauge”.
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teLKINIAI

Chicago,�IL

Nors šių metų žiema karaliauja
tik kalendoriuose ir iki šiol
mus džiugina skaisčia saule

ir Čikagos žiemai neįprastai šiltu
oru, tai nesutrukdė Mažosios Lietu-
vos lietuvių draugijos Čikagoje pla-
nams rengti tradicinį ,,Užgavėnių

šiupinį” ir šokiu bei daina išvaryti
žiemą ir pasitikti pavasarį. 

Šiais metais mažlietuviai į savo
tradicinį vakarą gausiai rinkosi ir
dar dėl vieno dalyko – vasario 18 die-
ną, šeštadienį, jie ,,Užgavėnių šiupi-
nį” rengė jau 60-ąjį kartą. Renginį
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Gintaro” salėje vedęs Mažosios Lie-
tuvos lietuvių draugijos Čikagoje pir-
mininkas Vilius Trumpjonas, trum-
pai papasakojęs apie nuo 1952 metų
tarp mažlietuvių gyvuojančią tradi-
ciją, pastebėjo, jog salėje sėdi net ke-
letas prieš 60 metų pirmą kartą ,,Šiu-
pinyje” dalyvavusių dalyvių. Visi jie,
paprašyti atsistoti, buvo sutikti ploji-
mais ir šūksniais.

Kaip ir kiekvienais metais, ,,Už-
gavėnių šiupinio” rengėjai ir svečiai
pasirūpino, kad su žiema, kokia ji
bebūtų, būtų tinkamai atsisveikinta,
o ji pati palydėta linksmai. Šiais me-

DALIA CIDZIKAITĖ

Mažlietuviai rinkosi į 60-ąjį „Užgavėnių šiupinį”

Ne taip seniai išrinktai Phila -
delphia LB apylinkės valdy-
bai prieš akis – Lietuvos ne-

priklausomybės su kakčių – Vasario
16-sios ir Kovo 11-sios – paminėjimo
ruoša. Sekmadie nį, kovo 11 d., 10:30
val. r. Šv. And riejaus lietuvių parapi-
jos bažnyčioje (1930 Wallace Street,
Philadelphia, PA 19130) klebonas
kun. Petras Burkaus kas atnašaus šv.
Mišias dėkojant Aukščiausiajam už
atgautą Lietuvos nepriklausomybę.
Iškilmingas minė ji mas-akademija su
įvairia menine programa įvyks 2 val.
p. p. daugiau kaip šimtmetį gyvuo-
jančiuose Lietu vių namuose (Lithua-
nian Music Hall, 2715 E. Allegheny
Avenue, Philadel phia, PA 19134).

Šiais metais, be minėjime atsi-
lan kysiančių Pennsylvania, Delawa -
re ir Pietinėje New Jersey valstijoje
gyvenan čių lietuvių, minėjimo sve-
čiais bus neseniai įsteigtos, ypač sėk-

mingai veikiančios Centrinės New
Jersey LB apylinkės (valdybos pirmi-
ninkė Rasa Miliūtė) nariai. Tai LB
apylin kės valdybos pastangų už-
megzti ir plėtoti ryšius su ne per to-
liausiai gy venančiais lietuviais kai-
mynais pa sekmė. Į šventę atvyks ir
prie minėjimo programos jungsis
naujai įsikūrusios Centrinės NJ tau-
tinių šokių grupės ,,Viesulas” (vado-
vė Džaneta Bublie nė) šokėjai. 

Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju
pakviestas iš Lietuvos Respublikos
ambasados Washington, DC atvyks-
tantis am basadoriaus pirmasis pa-
vaduotojas Simonas Šatūnas. Svei-
kins naujai Pennsylvania valstijoje
Lietuvai ats to vauti paskirta garbės
konsulė Krista Butvydaitė Bard. 

Philadelphia LB apylinkės valdy-
ba tęs 2003 metais pradėtą kasmetinę
tradiciją žymeni mis pagerbti telki-
niui pasiaukojan čiai darbusius as-
menis. Kas tas asmuo ar asmenys ne-
skelbiama, pa našiai kaip neskelbia-

Darbuojamasi su tikslu – iškilmingai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktis

Mažlietuvių tradicija rengti Užgavėnes dar ilgai gyvuos – auga jaunoji karta.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

ma, kam bus su teikti ,,Oscar” apdo-
vanojimai. Sie kiant tiesti tiltus į Lie-
tuvą, žymuo kuriamas Lietuvos dai-
lininkės. 

Minėjimo programos meninėje
dalyje bus gausiai atstovaujami Phi -
ladelphia lietuvių meniniai vienetai.
Bus prisiminta, kad 2012-tieji yra
poeto Maironio sukaktuviniai metai.
Klausysimės choro ,,Laisvė” atlieka -
mų dainų (vadovė Ilona Babins kie -
nė), žavėsimės V. Krėvės mokyklos
mokinių programa (vedėja Irina
Brusokienė), gėrėsimės mūsų telki-
nyje veikiančios tautinių šokių gru-
pės ,,Žilvinas” šokiais (vadovė Alek-
sa Cox–Krakauskienė). Prieš ir po
minėjimo visus atvykusius links -
mins kaimo kapela ,,Varpelis”. Šis
ansamblis, vadovaujamas Lynn Cox,
jau puikuojasi aštuoniais muzikan-
tais.

Po minėjimo vyks suneštinės
vai šės ir pasižmonėjimas. Į minėjimą
įėji  mas laisvas. Kaip ir praeityje,

atsi lankiusieji bus kviečiami dosnia
auka paremti JAV LB Krašto valdy-
bos darbus. Praeityje telkinio lie tu -
viai ypač dosniai rėmė bendruo me -
ninę veiklą, tikimasi, kad ne mažiau
dosnūs jie bus ir šiais metais.

Philadelphia LB apylinkės valdy-
boje darbuojasi devyni asmenys: Ma -
rius Vilemaitis – pirmininkas, Sau -
lius Garalevičius – vicepirmininkas,
Marius Kapočius – sekretorius, Da -
rius Paškevičius – iždininkas, Vytau -
tas Gedvilas – atsakingas už ryšius
su visuomene, nariai: Jane Cox, Al-
gis Šalčiūnas, Valdas Babinskas, Iri-
na Brusokienė (lit. mokyklos atsto-
vė). Septyni apy linkės valdybos na-
riai yra ,,trečiabangiai”, J. Cox – pir-
mosios, o A. Šal čiū nas – antrosios
,,bangos” palikuo nys. Neabejojame,
jog ši apylinkės val dyba sėkmingai
vykdys bendruo meni nius uždavinius
ir ištrins telki nyje pradėjusias rody-
tis visuomen inio nuo vargio žymes.
Lietuvybę būtina išlaikyti.

ALGIMANTAS GEČYS
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Detroit,�MI

Mes kariavome, kad būtumėm
laisvi.

Mes džiaugiamės dėl to, 
kad mums sekėsi.

Mes atidavėm savo paskutines
jėgas 

Dėl tos laisvės, kuri jau netoli.

Kai kurių mes netekome.
Bet didžiavomės jais dėl jų 

žygdarbių ir norų.
Bet jau ką padarysi, mes jau
Vis tiek laisvi šiam pasaulyje.

Nežinomas autorius

Sekmadienį, vasario 19 d., Šv.
An tano parapijos koplyčioje,
Detroit, MI,  9 v. r. vyko iškil-

mingos šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą.
Parapijos tarybos pirmininkas An-
tanas Strakšys įnešė Lietuvos tris-
palvę. Šv. Mišias aukojęs klebonas
kun. Gintaras Antanas Jo ni kas pa-
dėkojo visiems už suruoštą šventę, o
Šv. Antano parapijiečiams – už mei lę
savo Tėvynei, parodytą patrio tiš ku-
mą. Savo pamoksle kun. Jonikas kal-
bėjo apie Lietuvos laisvės atgavimą
ir jos vertę. ,,Bran ginkime savo Ne-
priklausomybę”, – ragino klebonas.
Liturginius skaitinius skaitė A.

Strakšys. Giedojimui vadovavo sese-
lė vienuolė Zosė Strak šytė. 

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos salėje, kuri buvo
įspūdingai papuošta Trispalvę sim-
bolizuojančiomis gėlėmis ir juosto -
mis. Visur kabėjo lietuviškos vėlia -
vos, o ant stalo sudėti liaudies meno
dirbiniai ir paveikslai simbolizavo
Kryžių kal ną. Gražiai atrodė Califor-
nia meni ninkės Valerijos Ruzgienės
iš gintaro padarytas miškas. Vidury-
je stalo pa dėta iš medžio išdrožta
,,Vargo’’ mo kykla. 

Koridoriuje buvo pastatytas di -
džiulis koplytstulpis. Virš jo – Vyties
vitražas, o virš Vyties – Šv. Antano
lietuvių parapijos globėją Šv. Antaną
vaizduojantis paveikslas. Šalia kop -
lytstulpio budėjo trys tautiškais dra -
bužiais papuoštos lėlės. Viena laikė
Trispalvę, kita – gintarinį rožinį, o

tre čia – puokštę rožyčių.  Prie koplyt-
stulpio padėta gėlių puokštė ir žva ku-
čių.

Lietuvos Nepriklausomybės 94-
tų metų paskelbimo akto minėjimui
sumaniai vadovavo parapijos tarybos
pirmininkas. Sukalbėti invokaciją
buvo pa kviestas kun. Jonikas. Klebo-
nas uždegė pirmą žvakutę už Lietu-
vos žmones. Antrą žvakutę už sava-
norius kūrėjus buvo pakviestas už-
degti Lietuvos Respublikos garbės
konsu las Detroit Algis Zaparackas.
Tre čią ją žvakę už Lietuvos šaulius,
partizanus ir laisvės gynėjus uždegė
mū sų parapijos ąžuolas 102-metis
Petras Pagojus. Tylos minute buvo
pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusieji,
savanoriai, kariai, šauliai, partiza-
nai.  

Toliau paskaitą apie Vasario 16-
ąją ir Lietuvos moteris buvo pakvies-
ta skaityti šių eilučių autorė. Galime
pa sidžiaugti, kad 1990 m. Kovo 11-
osios Nepriklausomybės atkūrimo
aktą pasirašė ir moterys signatarės.
Nuo to laiko Lietuvos Seime dirba ir
mo terys politikės. Moterų yra ir tarp
teisėjų ir prokurorų. Vienus aukš-
čiausių politinių ir ad ministracinių
postų Lietuvoje užima taip pat mo-
terys. Tai: Seimo pirmi ninkė Irena
Degutienė, Krašto apsaugos ministrė

Rasa Juknevičienė, fi nansų ministrė
Ingrida Šimonytė, o taip pat pirmoji
Lietuvos istorijoje moteris preziden-
tė Dalia Grybaus kaitė! Prieš beveik
100 metų, kai Lie tuvos moterys dar
tik siekė lygybės, tai būtų buvę sun-
ku įsivaizduoti. Tačiau įveikusios
sunkų kelią, šiandien aktyvios ir
veiklios lietuvės sėkmingai dirba ir
privačiame versle, ir valstybinėje
tarnyboje. 

LR garbės konsulas perskaitė iš
Michigan gubernatoriaus Rick Sny-
der gautą ,,Certificate of  Re cogni-
tion”,  kuriame rašoma, kad vasario
16-oji yra paskelbta Lietuvos Ne -
priklausomybės diena Michigan val-
stijoje. Šis pripažinimas bus įrėmin -
tas ir kabės parapijos muziejė ly je. 

Toliau vyko meninė dalis. Zita
Skučienė skaitė Maironio eilėraštį
,,Lietuva – didvyrių žemė”. Seselė

94-ųjų Lietuvos nepriklausomybės metinių minėjimas

vienuolė Strakšytė pianinu paskam-
bino kelis kūrinius. Strakšių atžaly-
nas – Ričardas jaunasis ir Patricia  –
pa dainavo ,,Ant kalno karklai” ir
,,No riu miego”. Anglų kalba jaunasis
Ričardas tarė kelis žodžius apie Lie -
tuvos nepriklausomybės reikšmę. 94-
asis Lietuvos Nepriklausomybės mi -
nėjimas baigtas visiems dalyviams
sugiedojus Tautos himną.

Rengėjų vardu A. Strakšys padė -
kojo klebonui Jonikui, ,,mūsų” Regi-
nai, Z. Skučienei, seselei Zosei ir
Strakšių vai kams už meninės pro-
gramos pra turtinimą, ,,mūsų” Regi-
nai ir seselei vie nuolei Z. Strakšytei
už koplyčios, sa lės ir koridoriaus iš-
puošimą, o visiems susi rinkusiems –
už dalyvavimą.

Po to vaišinomės gardžiomis
vaišėmis, kurias pa rūpino Dievo Ap-
vaizdos parapijos šeimininkė Regina
Greenhalgh. Po vaišių Zaparackas
rodė įdomią vaizdajuostę apie Wa-
shington, DC vykusią spaudos kon-
ferenciją Sausio 13-osios dvi dešimt-
mečiui paminėti (anglų kal ba). Joje
žurnalistai dalijosi savo mintimis ir
įspūdžiais apie Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dieną. Spaudos
konferencijoje dalyavo teisėjas Don
Ritter, Joyce Banrathan, Ke vin Klose,
Andrew Nagorski, Claudia Rosett ir
David Satter. Taip pat pasisakė Vy-
tautas Landsbergis ir Asta Baniony-

tė. Spaudos konferenciją vedė Paul A.
Goble ir Rita Mi liūtė. Sekė bendras
dainavimas, vado vaujamas Skučie-
nės.

Po skambių dainų dalyviai malo-
niai bendravo.  

Iš kairės: LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas, Val S. Bauza laidotuvių namų di-
rektorė Yolanda Zaparackienė, kun. Gintaras A. Jonikas ir seselė vienuolė Zosė Strak-
šytė. 

Parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys tariasi su renginių organizatore Regina
Juškaite-Švobiene. Viduryje – LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Skaučių draugovė „Sietuva”, Lemont, IL, atsiuntė „Draugui” 100
dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Labai Jums ačiū, kad mus dosniai
remiate.

Nekalto  Prasidėjimo seserys, gyvenančios Putnam CT, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Michigan gubernatoriaus Rick Snyder
,,Certificate of Re cognition”, kuriame ra-
šoma, kad vasario 16-oji yra paskelbta
Lietuvos Ne priklausomybės diena Michi-
gan valstijoje.
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sKAutybės KeLIAs

Nuostabi tuntų sueiga

Nors dar taip neseniai įvyko „Lituani cos” ir
„Aušros vartų/Kernavės” tun tų Kalėdinė
sueiga, tuntų tuntininkai s. v. fil. Dainius

Dumbrys ir v. s. Auš ra Jasaitytė Petry, gavę iš Lie -
tuvių skautų sąjungos (LSS) įsakymus dėl pakė-
limų ir ,,Gele ži nio vilko” ordino apdovanojimo, š.
m. sausio 28 d. Pasaulio lie tuvių centre, Lemont,
nutarė sušaukti ypatingą tuntų sueigą.

Tuntų sueiga buvo sušaukta bū tent tą, o ne
kitą dieną, nes tuo metu vy ko ir LSS naujos Tary-
bos ir Pirmijos pa rei gų perdavimas. Tuntininkai
su savo vadija nutarė, kad būtų puiki proga sesei ir
broliui ,,Geležinio vilko” ordinus įteikti jų skautų
akivaizdoje, kad skautai ir skautės, kurie dirba su
jais, matytų, ką šie du asmenys yra nuveikę mūsų
skautiškoje organizacijoje.

Jaunesniųjų skautų ir skauto įžodžiai

Susirinkus pilnai salei šeimos narių, sesių ir
brolių iš kitų vietovių, tuntų sesėms ir broliams
bei naujos ir buvus LSS tarybos ir pirmijos na -
riams, ,,Aušros vartų/Kernavės” tunto ko men dan-
tė vyr. sk. vsl. Alicija Viktoraitė sušvilpė savo švil-
puku ir vi sų paprašė klausyti jos komandos. 

Sesės Alicijos atidžiai klausė gražiai išsirikia-
vę „Aušros vartų/ Kernavės” tunto se sės ir „Litua-
nicos” tunto broliai. Prieš įnešant Ameri kos, Lie-
tuvos ir tuntų vėliavas, tunti nin kai atlydėjo LSS
pirmijos pirmi nin ką v. s. fil. Gintą Taorą, LSS vy-
riausią skautininkę v. s. fil. Rūtą Bal taduonytę-Le-
mon, LSS vyriausios skautininkės pavaduotoją,
brolijos va dą, ps. fil. Albertą Kerelį, Akademi kų
skautų sąjungos pirmininką s. fil. Ričardą Chia-
pettą ir buvusį vyriausios skautininkės pavaduo-
toją, brolijos vadą, dabartinį Oro skautų skyriaus
vadą v. s. fil. Tomą Dundzilą.

Sugiedojus himnus, vyko inspekcija. LSS gar-
bės svečiai buvo pakviesti susipa žinti su tunto na-
riais. Svečiams pri ėjus prie „Aušros vartų/ Kerna -
vės” tunto, sesėms sušukus tunto šū kį, mažiausios
paukštytės įteikė sueigos garbės svečiams po
gėlytę, o sesei Rūtai – puokštę gėlių.

Sesė Alicija, atraportavusi tunti ninkams, pa-
prašė Vidurio rajono va dės, „Aušros vartų/Kerna-
vės” tunto adjutantės j. v. s. Danos Mikužienės per-
skaityti tunto įsakymus, kurie nurodė, jog paukš-
tytės iš naujosios Naperville „Jūratės” draugovės
išlaikė visus rei kalavimus ir gali duoti jaunes-
niųjų skaučių įžodį. Taip pat dėl savo pavyzdingu-
mo ir darbštumo kai kurios sesės buvo pakeltos į
paskiltininkės laipsnį. Jau nesniųjų skaučių įžo-
džiui vadovavo „Jūratės” draugovės draugininkė
v. s. fil. Renata Ramanauskaitė-Boruc ki. 

Įžodžiui pasibaigus, sesė Alicija pakvietė s. fil.
Chiapettą perskaityti „Lituanicos” tunto įsaky-
mus, kuriais pranešta, jog Naperville „Kastyčio”
draugovės vilkiukai ir skautas, atlikę visus rei ka -
lavimus, gali duoti jaunesniųjų skautų ir skauto
įžodį. Įžodžius duodančius vilkiukus ir skautą prie
vėliavos atlydėjo ps. fil. Audrius Re mei kis. 

Ordinų ,,Geležinis vilkas” įteikimas

Po įžodžių sesė Alici ja pakvietė sesę Aušrą
perskaityti trum pą istoriją apie ,,Geležinio vil ko”
ordiną. Lietuvoje ,,Geležinio vilko” ordinas vadi-
nosi ,,Gedimino vilko” or dinu ir buvo įteiktas lie-
tuvių skau tų įkūrėjui Petrui Jurgėlai 1924 m. Lie-
tuviams atvažiavus į JAV po Ant ro jo pasaulinio
karo, ordino pavadinimas pakeistas į ,,Geležinio
vilko” ordiną. Buvo išvardyta, kokie yra reikalavi-
mai ,,Geležinio vilko” ordinui gauti. 

,,Geležinio vilko” ordinas yra pats aukščiau-
sias ordinas, kuriuo vyr. skautininkas ar vyr. skau-
tininkė gali būti apdovanotas. Ordiną gavęs vyr.
skautininkas ar vyr. skautininkė turi būti labai pa-
sižymėjęs savo parei go se, atlikti svarbų LSS užda-
vinį, prisidėti prie Sąjungos stiprinimo ar or ga-
nizacijos tobulinimo, atitikti kitus reikalavimus.

Po to sesė Aušra pakvietė skautus uždegti žva -
kes Dievui, Tėvynei ir Artimui. Pas kutinę žvakę
uždegė s. v. Audrius Vik tora, taręs: „Sesės, broliai,
bu dėk!”. Į tai visi atsiliepė: ,,Vis bu džiu!” Sesė Da-
na perskaitė LSS įsa ky mo ištrauką. ,,Geležinio vil-
ko” or dinu apdovanoti: v. s. Vanda Aleknie nė ir v. s.
fil. Donatas Ramanauskas.

Sesė Vanda ir brolis Donatas,  tarp savo skautų
žinomas kaip „Bro D”, nepailstamai dirba su mūsų
skautais ir skautėmis. Jie yra puikus pa vyzdys
mūsų vadovams ir jaunesniems skautams. Šį gar-
bingą ordiną sesei Vandai ir broliui Donatui, ap -
sup tiems savo skautukų ir skautukių, įteikė brolis

Gintas. Beje, kad tą patį
rytą pa reigų perdavimo
metu broliui G. Taorui
taip pat buvo įteiktas
,,Geležinio vil ko” ordi-
nas.

Vyr. skaučių 
pakėlimas

Visiems pasveiki-
nus apdovanotuosius,
sesė Dana Mikužienė
perskaitė LSS įsakymą,
kuriuo į paskauti ninkės
laipsnį buvo pakeltos
vyr. skautės Kristina
Bu rokaitė ir fil. Alina
Mei ly tė. Abi sesės daug
dirba su „Aušros vartų/
Kernavės” tuntų stovyk-
lose ir Čikagos draugo-
vėse. Vesti skauti nin kių
įžodį sesė Dana pakvietė
sesę Vandą Aleknienę.
Sesėms pasakius įžo dį,

LSS vyriausia skautininkė sesė Rūta Baltaduony-
tė-Lemon užrišo nau joms skautininkėms po žalią
kaklaraištį. Sesei Alinai buvo užrištas mo  čiutės
Reginos Vaitkevičienės kak  laraištis. Sesei Alinai
buvo daug džiaugsmo ir didelė garbė, kad jai tenka
dėvėti savo močiutės kaklaraištį. Visi pasveikino
skautininkes.

,,Eagle” skautas

Visiems bestovint rate, sesė Dana pristatė bro-
lį, kuris atliko Amerikos skautų „Eagle” skauto
programą, tuo pat metu priklausydamas ne tik
„Litua ni cos” tuntui, bet ir dviem Amerikos skautų
draugovėms. Pagal Amerikos skautų tradiciją,
jaunuolis, pasiekęs ir atlikęs visus „Eagle” skauto
reika la vimus, per įteikimo apeigas padė ko ja tiems
vadovams, kurie ypač daug padėjo jo skautiškame
ir dvasinia me gyvenime. 

Atlikęs visus rei kalavimus, 2010 metais „Eag-
le” skautu tapo prit. skautas psl. Te riukas („TJ”)
Petry. Vie nas iš šios programos reikalavimų yra
įgyvendinti projektą, kuris palankiai paveiktų vi -
suo menę jo gyvenamoje vietoje. Bro lis Teriukas,
sulaukęs pagalbos iš „Lituanicos” tunto brolių ir
sa vo Amerikos skautų draugovės skautų, pastatė
tiltą per einamąjį ta ką Lake Katherine Nature Cen-
ter, Pa los Heights miestelyje. 

„Eagle” skauto apeigos įvyko tų metų rudenį.
Jose brolis Teriukas padėkojo už visą pagalbą, už
gerą pavyzdį broliui Donatui Ramanauskui, sesei
Audrai Lintakienei, sesei Danai Mi ku žienei, savo
bažnyčios klebonui ir dar vienam asmeniui, kuris
tą dieną negalėjo šventėje dalyvauti. Brolis Teriu-
kas kiekvienam jų įtei kė po „Mentor” ženk liuką.
Deja, vienam ženkliukas nebuvo įteiktas. Todėl per
šią tunto sueigą brolis Teriukas turėjo progą įteik-
ti ženkliuką broliui Tomui Dundzilai, kuris šiuo
metu gyvena Australijoje, bet buvo atvažiavęs į
pareigų perdavimo sueigą.

Po įteikimo visi svečiai ir skau tai sustojo į
ratą. Sesė Alicija pa kvietė vėliavininkus į vietas,
buvo iš neštos vėliavos. Bestovint rate, sesė Aušra
padėkojo visiems atvyku siems, visi sugiedojo
„Ateina naktis”. 

V. s. Aušra Jasaitytė Petry – ,,Auš ros vartų/
Kernavės” tunto tuntininkė.

S. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

,,Geležinio vil ko” ordino savininkė v.s. Vanda Alek-
nienė (vi duryje) su dukra v. s. Audra Lin ta kiene (k.) ir
anūke vyr. sk. vsl. Rima Lin takaite.

Ramanauskų šeima: vyr. sk. vsl. Diana Ramanauskaitė, vyr. sk. vsl. Regina Rama-
nauskaitė, s. fil. Indrė Paškauskienė, v. s. fil. Albina Ra ma nauskienė, ,,Geležinio
vilko” ordinu ap dovanotas v. s. fil. Donatas Rama naus kas, s. Rasa Ra manauskienė
ir v. s. fil. Renata Borucki.

Skautas vytis kandidatas psl. Te riukas Petry (k.) įteikė
v. s. Tomui Dun dzi  lai Amerikos skautų „Mentor” žen-
kliuką.                     v. s. Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

„Aušros vartų/Kernavės” tunto liepsnelės džiaugiasi,
būdamos kar tu.
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

ČLM šventė Vasario 16-ąją

Programos vedėjai Arvydas Jarulis ir Eglė Baužytė.

Paskutinis šventės akordas. 
Laimos Apanavičienės ir Remigijaus Satkausko nuotr.Sukosi tautinių šokių rateliai. 

Mokiniai padėjo vainiką kovojusiems už mūsų laisvę.                                                                              

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis perdavė Čikagos lituanis-
tinės mokyklos direktorei Jūratei Dovilienei 20,000 dol. paramos čekį.                                                                              

KARILĖ VAITKUTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės Die -
nos – Vasario 16-osios šventė
Čikagos lituanistinėje mokyk-

loje šiemet buvo tikrai graži ir įspū-
dinga. Minėjimas prasidėjo vainiko,
kurį kasmet mo kyklai parūpina
ALT’as, padė jimu žuvusiems už mū-
sų laisvę. Grįžę nuo paminklo moki-
niai rin kosi Jaunimo centro didžiojo-
je salėje.

Mokyklos direktorės Jū ratės Do-
vilienės sveikinimu, Jung tinių Ame-
rikos Valstijų ir Lietuvos vėlia vų
įnešimu į salę bei himnų gie do jimu
prasidėjo Nepriklausomybės dienos
minėjimas. Reikia pasakyti, kad mo-
kiniai Lietuvos himną moka kur kas
ge riau ar bent gieda kur kas garsiau,
nei amerikietiškąjį. Gal taip ir dera
lituanistinėje mokykloje?  

Vasario 16-osios proga mokykla
susilaukė ne vieno, o kelių svečių. Vi -
sų pirma į sceną užlipęs Lietuvių
Fondo tarybos pirmininkas Riman -
tas Griškelis, pasivadinęs „dėde Ri -
mu” pranešė puikią žinią – mokyklai
Lietuvių Fondas (LF)  šiemet paskyrė
net 20,000 dolerių. Toks sutapimas:
mokykla švenčia savo dvidešimtmetį
ir dovanų gauna 20,000! Gražu. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose
yra apie trisdešimt lituanistinių mo -
kyklų ir iš viso šiais metais LF joms
skyrė 70,000 dolerių, kaip matome,
didžioji dalis atiteko būtent Čikagos
lituanistinei mokyklai. Tikriausiai
tam, kad ir mokiniai kuo greičiau pa -
justų „gavimo džiaugsmą” dėdė Ri -
mas apdalino juos saldainiais, mėty-
damas jų saujas tiesiog į salę. 

Mokinius ir mokytojus taip pat
sveikino JAV Lietuvių Bendruome -
nės Brighton Park apylinkės vice pir -
mininkė Miglė Tauragytė, kuri taip
pat įteikė mokyklai dovanėlę. Tie sa,
kaip pati sakė, kur kas kuklesnę, nei
Lietuvių Fondo. Reikia pastebėti, kad
ne dovanos dydis svarbu. Mokykla
kasmet susilaukia Brighton Park
apylinkės dėmesio ir mo kiniai, mo-
kytojai ir mokyklos tėvų komitetas
yra už tai labai dėkingi.

Šventėje taip pat dalyvavo ir vi -
sus pasveikino Jaunimo centro, ku -
riame įsikūrusi mokykla, valdybos
pirmininkė Neringa Aleksonie nė. Ji
vaikams paskaitė Maironio ei lėraštį
apie Lietuvos laisvę. Kadangi šie
metai paskelbti Maironio metais,
gražu, kad eilėraščiu buvo prisimin -
tas didysis lietuvių tautos poetas.

Kaip dažnai šioje mokykloje atsi -
tinka, lankėsi ir svečias iš Lietuvos.
Generalinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė pristatė Lietuvos užsienio
ministerijos Transatlantinio bendra -
darbiavimo ir saugumo politikos de -
partamento direktorių Gediminą
Var vuolį, kuris mokiniams pasakojo
apie NATO ir Lietuvos dalyvavimą
šio je organizacijoje. Tikriausiai, kad
būtų aiškiau, NATO jis prilygino
trims muškietininkams, kurių šūkis
buvo „Vienas už visus, visi už vie -
ną!”. Taip elgiasi ir NATO priklau-
sančios šalys. 

Kaip Lietuva – tokia maža šalis –
prisideda prie NATO mi sijos? Sve -
čias trumpai papasakojo, kad apie
200 Lietuvos karių tar nau ja Afga -
nistane, kur yra įkūrę lietuvišką
stovyklą. Kariai patruliuoja po jiems
skirtas teritorijas, veda įvairius mo-
kymus, padeda išda linti gautą huma-
nitarinę ir medici ninę pagalbą.

Tikėkimės, kad trum pas, bet
vaizdingas G. Varvuolio pristatymas
padėjo apie NATO nežinan tiems
mokiniams suprasti, kas tai yra. 

Mokiniai nebuvo tik žiūrovai ir
šventės svečių kalbų klausytojai. Jie
ir patys dalyvavo šventėje.  Prog ramą
vedė dešimtos klasės mokiniai Ar vy -
das Jarulis ir Eglė Baužytė. Jie per-
skaitė Lietuvos Nepriklausomy bės
aktą, pasirašytą 1918 metais.  Vėliau
visi galėjo išvysti puikiai istorijos
mo kytojo ir dešimtokų auklėtojo
Juozo Malicko parengtą Lietuvos
simbolių istorinę apžvalgą ir glaustai
prisiminti Lietuvos istoriją nuo 1009
metų iki šių dienų. 

Po iškilmingos dalies 4–10 klasių
mokiniai šoko lie tuvių liaudies šo-
kius ir dainavo pat riotines ir popu-
lia rias šiuolaikines dainas apie Lie-
tu vos laisvę. Programą užbaigė šokiu
pagal žinomą dainą apie tris mūsų
vėliavos spalvas. Atsisveikinant vi-
si – tiek šokėjai ir dainininkai ant
scenos, tiek žiūrovai salėje – kartu
traukė „Ąžuolai žaliuos”. 

Šventės pabaigoje mokyklos di-
rek torė Jūratė Dovilienė padėkojo vi-
siems mokytojams, o ypač istorijos
mokytojui J. Malickui, tautodailės
mokytojoms Irenai Šaparnienei ir
Juritai Tamošiūnienei, muzikos mo-
kytojoms Jūratei Grabliaus kie nei,
Evelinai Karalienei, šokių mokyto-
joms Birutei Matukonienei ir Nijo lei
Pupienei už gražiai parengtą Vasario
16-osios šventę. 
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Sekmadienį, vasario 26 d., An-
gelina Jolie ir Brad Pitt, Meryl
Streep, Goerge Clooney, Jean

Dujardin, Hallee Berry, Tom Hanks,
Miss Piggy ir Kermit ir dar daug kitų
mūsų laikų žvaigždžių ir žvaigždučių
(kurių vis mažiau pažįstu), drabužių
kūrėjų papuoštų elegantiškiausio-
mis suknelėmis ir kostiumais pasi-
dabinusių blizgančiais papuošalais,
sušukuotų ir pagrimuotų, rinksis į
metinę Hollywood šventę – 84-tie-
siems JAV Kino akademijos ,,Oscar”
įteikimams, kurių vedėjas šįkart bus
jau devintą kartą šį vaidmenį atlik-
siantis Billy Crystal. Ir kam ši šventė
nepatinka ar bent jau ne smalsu
pažiūrėti? 

Šiais metais geriausio filmo
apdovanojimui pasiūlyti devyni fil-
mai, kurių mažai buvau mačiusi, to-
dėl paskutinėmis savaitėmis net
penkis jų teko pažiūrėti. Šiemet ma-
no širdžiai buvo artimi du dalykai –
Paryžius ir filmas: net du filmai buvo
apie filmus, o dviejuose veiksmas
vyksta Paryžiuje. 

* * *
Mano mėgstamiausi šių metų fil-

mai yra „Hugo” („Hugo išradimas”)
ir „The Artist” („Artistas”). Abu jie
tam tikra prasme yra filmai apie
kino meną. Martin Scorsese, geriau-
siai žinomas už tokius žiaurius kla-
sikinius filmus kaip „Taxi Driver”,
„Goodfellas” ir „Raging Bull”, iš-
bandė savo gabumus naujame žanre
ir, naudodamas trimatę (3D) tech-
nologiją, sukūrė „Hugo” – filmą visai
šeimai. Filmo siužetas – apie našlaitį
Hugo (Asa Butterfield), kuris tėvui
(kuris labai mėgo kiną) mirus gyve-
na Paryžiaus traukinių stotyje su gir-
tuokliu dėde, prižiūri stoties laikro-
džius, stebi stoties gyvenimą (kadrai
dažnai rodo vaiko akimis matomą
vaizdą), stengiasi išvengti stoties
policininko (Sasha Baron Cohen) ir
bando sutaisyti tėvo paliktą robotą, –
pagauna jaunų ir suaugusių žiūrovų
vaizduotę, suvirpina širdį. Hugo tiki,
kad, sutaisęs robotą, jis sulauks ži-
nutės iš tėvo. O žinutė yra susijusi su
rūsčiu, stotyje žaislų parduotuvę tu-
rinčiu savininku (Ben Kingsley),
kuris pasirodo esąs genialus filmų
meno pradininkas Georges Melies,
sukūręs daugiau nei 531 filmą, tarp
jų 1902 m. „A Trip to the Moon” („Ke-
lionė į mėnulį”), laikomą viena pir-
mųjų mokslinės fantastikos (science
fiction) filmų. Tačiau Melies studija,
neatlaikiusi varžovo Hollywood, už-
sidarė, o joje sukurti filmai buvo su-
naikinti Pirmojo pasaulinio karo

metu. Hugo, spręsdamas roboto mįs-
lę, susidraugauja su Melies krikšto
dukra Isabelle, kuri nežino savo
krikšto tėvo praeities. 

Filme vaidina aktoriai, visi pui-
kiai tinkantys savo vaidmenims. Fil-
me yra išminties perlų apie gyveni-
mą. Štai guosdamasis dėl tėvo mir-
ties Hugo sako: „Aš įsivaizdavau, kad
visas pasaulis yra didelė mašina. Ma-
šinoms nereikia papildomų dalių, jos
dalių turi tiek, kiek reikia. Galvojau,
kad jei pasaulis yra mašina, aš nega-
liu būti papildoma dalis. Kad yra
priežastis, kodėl aš esu.” 

Nesu trimačio filmo mėgėja, ne-
mėgstu žiūrėti per specialius akinius
ir dažnai nesuprantu, kam tai rei-
kalinga. „Hugo” tapo pirmu filmu,
kuris man atskleidė 3D prasmę ir
šios technologijos meistriškumą.
,,Hugo” filme, skirtingai nuo tokių
filmų kaip „Avatar”, kuriuose siuže-
tas lieka neišvystytas, technika ne-
naudojama vien vardan technikos.
„Hugo” trimatis vaizdas įtraukia žiū-
rovą į ekrane rodomą istoriją, bet jos
nenustelbia. Scorsese filmas pateisi-
na Melies kviečiančius žodžius
„Svajokite kartu su manim...”

* * *
Nusijuokiau, kai man perkant

bilietą į prancūzo režisieriaus Mi-
chel Hazanaviciaus (apie jį jau rašyta
,,Drauge”) filmą „The Artist”, kasi-
ninkė įspėjo, kad tai – nebylus (si-
lent) filmas. Mat buvo žiūrovų, kurie,
suvokę, kad tai begarsis filmas, net
pareikalavo grąžinti pinigus. Pradė-
jusi žiūrėti, apsidžiaugiau, kad tai
nebylus ir nespalvotas filmas, ir pa-
galvojau, kiek daug žodžių yra mūsų
gyvenime, koks didelis jų perteklius.
O juk jie dažnai net nėra  reikalingi!
Kiek daug yra kitų būdų papasakoti
istoriją, išsakyti mintis ir emocijas!
Filme ,,Artistas” matome, kaip kren-
ta nebylių filmų garsaus aktoriaus
George Valentine (Jean Dujardin,
pasiūlytas geriausio aktoriaus apdo-
vanojimui) žvaigždė, nes jis negali
prisitaikyti prie garsinio kino, o jo
remiama jauna aktorė Peppy Miller
(aktorė Berenice Bejo taip pat pasiū-
lyta apdovanojimui už antraeilį mo-
ters vaidmenį), atvirkščiai, sėkmin-
gai kopia karjeros laiptais garso fil-
muose. Bet Peppy jo nepamiršta ir
visaip bando jam padėti. Tai – jų mei-
lės istorija.

Dažnai naujovės negailestingai
išstumia tai, kas buvo ar tebėra. Bet
Hazanavicius, naudodamas auten-
tišką, senovinę, nebylią juodai baltą
kino techniką, primena, kiek tame
yra vertės ir žavesio. Filmas, pirmą
kartą parodytas Cannes filmų festi-
valyje, susilaukė plataus kritikų pri-

,,Oscar” apdovanojimai 2012
RASA KAMINSKAITĖ

AVIŽIENIS

pažinimo. Naujovių išvarginti, kar-
tais trokštame grįžti į praeitį, nostal-
giškai ilgimės buvusios magijos.
Pačio režisieriaus žodžiais tariant,
„‘The Artist’ yra meilės laiškas
kinui.” Jei filmas laimėtų geriausio
metų filmo apdovanojimą, kaip daug
kas pranašauja (jis tikrai to vertas),
tai būtų tik antras nebylus filmas,
laimėjęs šį apdovanojimą. Pirmasis
buvo „Sparnai” („Wings”), 1929 m.
laimėjęs patį pirmą „Oscar” už ge-
riausią metų filmą. Jau tada filmuo-
se buvo atsiradęs garsas, o auksinis
nebylaus kino amžius pasibaigęs. 

* * *
Woody Allen sukurtame 41-ame

filme, romantinėje komedijoje „Mid-
night in Paris” („Vidurnaktis Pary-
žiuje”), irgi vystoma nostalgijos te-
ma, mintis, kad kitas amžius yra ge-
resnis, įdomesnis, patrauklesnis. Ar
nesame pagalvoję, kad įdomiau būtų
buvę gyventi, kai...? Jaunas rašytojas
Gil su sužadėtine atostogauja Pary-
žiuje. Juos nedaug kas sieja – jis sva-
joja parašyti romaną, gyvena Pary-
žiumi, kur kadaise kavinių lankyto-
jais buvo Ernest Hemingway ir jo
bendraminčiai, o ji laksto po parduo-
tuves. Netikėtai, vėlai vakare vaikš-
čiodamas Paryžiaus gatvėmis, Gil
nuklysta į buvusį laiką – išsvajotą
XX a. pradžią, kuriame sutinka rašy-
tojus Hemingway, Fitzgerald, Stein,
dailininkus Dali ir Picasso, žavią
merginą Adriana, bendrauja su jais,
ir taip atranda savąjį gyvenimo kelią
šiuolaikiniame, moderniame pasau-
lyje. Filme ,,Midnight in Paris” man
patiko viskas – nostalgija, 1920 m.
Paryžiaus menininkų ir intelektualų
pasaulis ir, žinoma, filme veikiantis
pats Paryžius. 

* * *
Dar ne taip seniai pietinėse JAV

valstijose juodaodės moterys, paliku-
sios savo vaikus vienus namuose,
augino baltųjų vaikus, mylėdamos
juos kaip savo, tvarkė baltųjų namus,

šveitė prausyklas, virė valgyti. Ta-
čiau dėl gajaus rasizmo jos net ne-
galėjo pasinaudoti savo rankomis
iššveistais tualetais, nes baltieji bijo-
jo „užsikrėsti jų bakterijomis”. Pagal
K. Stockett knygą sukurtame filme
„The Help” („Tarnaitė”) į Missis-
sippi miestelį grįžta universitetą bai-
gusi, rašytoja trokštanti tapti Eu-
genia, arba „Skeeter” (Emma Stone).
Ji stebi savo jau ištekėjusių bendra-
amžių gyvenimą, pastebėdama tar-
naites, kurios triūsia jų namuose,
tačiau nėra vertinamos ir gerbiamos.
Ji nusprendžia parašyti apie tų mo-

terų patirtį baltųjų namuose ir,
laužydama priimtas normas, susi-
draugauja su Aibileen (Viola Davis)
ir Minny (Octavia Spencer), kurios iš
pradžių baiminasi atvirauti. Skeeter,
pati užauginta mylimos juodos tar-
naitės, taip pat bando suprasti, kodėl
tarnaitė, išdirbusi šeimoje 29 metus,
paslaptingai dingo.

Filme jaučiama 60-tųjų metų dva-
sia. Tai pilietinių teisių ir feminizmo
(judėjimo, kad moteris gali būti dau-
giau nei tik žmona, mama ir namų
šeimininkė) kovos pradžia. Bet fil-
mas yra labiau apie drąsą priešintis
neteisybei, draugystę ir žmonišku-
mą. Tarnaitės žavi savo ištverme,
orumu bei kandžiu humoru. Aktorė
Viola Davis (pasiūlyta geriausios
aktorės apdovanojimui), sukūrusi
užuojautą (ne gailestį) keliančios,
gyvenimo skriaudžiamos, bet nepasi-
duodančios moters vaidmenį, kartu
su Octavia Spencer (pasiūlyta apdo-
vanojimui už antraeilį moters vaid-
menį), kuri įneša humoro ir supran-
tamo įžūlumo, švyti šiame filme.
Nors „The Help” kalbama apie skau-
džią rasizmo temą, filme nėra daug
įtampos, jis nėra sudėtingas, kaip
galima būtų įsivaizduoti (už tai jis
sulaukė kritikos). Tačiau jo pasiseki-
mas rodo, kad tai vis dar aktuali te-
ma, kurią, tikėtina, dar ilgai gvilden-
sime.                               Nukelta į 9 psl.Martin Scorsese filmas „Hugo” kviečia: ,,Svajokite kartu su manimi...”

Pačio režisieriaus žodžiais tariant, „‘The Artist’ yra meilės laiškas kinui.”

Filme ,,Midnight in Paris” man patiko viskas – nostalgija, 1920 m. Paryžiaus meni-
ninkų ir intelektualų pasaulis ir, žinoma, filme veikiantis pats Paryžius. 



Kalmarų žiedai
džiūvėsėliuose

Reikės: 1 1/2 sv kalmarų, 4 kiau -
ši nių, 1/2 šaukštelio druskos, 4 šaukš -
tų miltų, 6 šaukštų džiūvėsėlių, puo -
de lio rafinuoto aliejaus.

Užšaldytus kalmarus įdėkite į
in dą ir užpilkite verdančiu vande-
niu. Beveik visa odelė nuo verdančio
vandens nusilups. Likusią plėvelę
nuvalykite po tekančiu vandeniu.
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IŠ JŪROS  GELMIŲ – KALMARAI
Nuval y tus kalmarus supjaustykite
žiedais. Gruzdintuvėje stipriai įkai-
tinkite aliejų. Į atskirą indą įberkite
miltų, juos gerai išmaišykite su drus-
ka. Atskirai šakute išplakite kiau-
šinius. Kalmarų žiedus kruopščiai
apvolio kite miltuose, tada merkite į
kiauši nio plakinį. Ištraukę iš jo gerai
pavoliokite džiūvėsėliuose ir dėkite į
gruz dintuvę. Kepkite 2–3 minutes.
Išimkite su kiaurasamčiu ir nuvar -
vin kite riebalų perteklių. Į gruzdin-
tuvę stenkitės nedėti labai daug kal -
marų gabalėlių – jie turi laisvai plau -
kioti aliejuje, neprisispausti vienas
prie kito.

Troškinti kalmarai

Reikės: 1 sv šaldytų kalmarų, 2
svo gūnų, 1,5 puoduko pieno, 2,5 šaukš -
 to miltų, 3 šaukštų sviesto, drus kos,
maltų pipirų.

Kalmarus užpilkite šaltu vande-
niu ir palaikykite 30–40 minučių, kol
atšils. Nulupkite viršutinę plėvelę ir
gerai nuplaukite po šaltu tekančiu
vandeniu. Išvalykite vidurius ir dar

kartą perplaukite. Kalmarus sup-
jaustykite juostelėmis, išilgai, pagal
sko nį pasūdykite, apvoliokite mil-
tuose ir apkepkite. Svogūnus smul-
kiai supjaustykite ir apkepkite alie-
juje. Tada po kelių minučių pabars-
tykite miltais ir dar pakepkite 5–7
minutes, nuo  lat maišykite.

Sudėkite į puodą svogūnus, įpil -
ki te pieno, užvirinkite jį ir sudėkite
apkeptus kalmarus. Patiekalą pasū -
dy kite, pagardinkite pipirais ir, už -
den gę dangčiu, troškinkite ant silp-
nos ugnies 20–30 minučių.

Troškinį patiekite inde, ant vir -
šaus uždėję šviežių petražolių arba
krapų gerą saują. Garnyrui tinka vir-
tos arba keptos bulvės.

Viduržemio kraštų makaronai
su jūros gėrybėmis

Reikės: 1 sv lakštinių makaronų
(suraity tų), pakelio šaldytų, supjaus-
tytų kal marų, 1 sv šviežių krevečių,
puoduko grietinėlės, skardinės kon-
servuotų supjaustytų pomidorų, pusės
ryšelio petražolių, pusės galvos is-
paniško svogūno, geltonos ar oranži-

nės pap rikos, indelio baltų moliuskų
sulčių (angl. white clam juice), drus-
kos, pusės šaukšto rau donų čilės pi-
pirų sėklų, žiupsnelio juo dų pipirų,
citrinos sulčių.

Išvirkite lakštinius, nu koškite ir
perplaukite šaltu vandeniu, palikite
nuvarvėti. Į verdantį van  denį sudė-
kite krevetes ir kalma rus, užvirkite
ir pavirkite kelias mi  nutes, kol kre-
vetės paraus. Nukoš kite.

Atskirame dubenyje supjausty -
ki te petražoles, smulkiai supjausty-
kite svogūną, kubeliais papriką. Su-
vers ki te lakštinius ir krevetes su
kalma rais.

Užpilas: Puodelyje supilkite
grie   tinėlę, moliuskų sultis, visus
pipirus, skardinę konservuotų sus-
mulkintų pomidorų, pagal skonį
įberkite drus kos, įpilkite citrinos
sulčių. Trumpai pavirinkite ir šį
užpilą užpilkite ant paruoštų lakš-
tinių. Gerai išmaišyki te.

Šį patiekalą valgykite karštą.
Valgant galima užbarstyti tarkuoto
,,Parmesan’’ sūrio.

Parengta pagal knygą 
,,Sveikata iš jūros gelmių”

Atkelta iš 8 psl. Nemanau, kad
gyvenimas Hawaii, t. y. rojuje, apsau-
go žmogų nuo gyvenimo skausmo.
Bet kartais pagalvoju, kad gyvenant
rojuje gal lengviau būna gyvenimo
skausmus pakelti. Tokios minys su-
kosi galvoje, žiūrint filmą  „Descen-
dents” („Paveldėtojai”). Matt King
(George Clooney, teisėtai pasiūlytas
geriausio aktoriaus apdovanojimui)
šeimos vardu tvarko paveldėtos nuos-
tabios 25,000 akrų dar neliestos ir ne-
apstatytos žemės Kaua’i saloje parda-
vimo reikalus. Jo žmona guli komoje
po automobilio nelaimės. Matt turi
pasirūpinti dukromis, kurių nelabai
pažįsta, nes visuomet buvo labai už-
siėmęs darbu. Vienoje iš stipriausių
filmo scenų King iš vyresnės dukros
sužino, kad žmona jam buvo neištiki-
ma. Nepavydėtina  padėtis. 

Žiūrėdama filmą, kurio scenari-
jus – ypač gerai parašytas, jaučiausi
taip, lyg skaityčiau knygą, o taip
retai būna. Kadras po kardo lėtai
(Hawaii gyvenimas vyksta lėtai, ten
yra rojus – žinau, nes esu buvusi) at-
siveria siužetas. Mums pradeda rū-

pėti veikėjų likimai. Pasidaro gaila
nuostabios, ruošiamos parduoti že-
mės, nes, ją pardavus ir apstačius, jos
grožio nebeliks. Matt ryšiai su duk-
romis stiprėja, jie susitaiko su žmo-
nos/motinos mirtimi, tampa šeima.  

* * *
,,Moneyball” („Žmogus pakeitęs

viską”) – tai filmas, kurį ypač mielai
sutiko beisbolo ir sporto mėgėjai.
Nenusisekus sportininko karjerai,
dėl ko teko atsisakyti universiteto
stipendijos, Billy Beane (Brad Pitt,
pasiūlytas geriausio aktoriaus apdo-
vanojimui) dirba Oakland, Califor-
nia, beisbolo komandos Athletics
(„A’s”) vadybininku. Komandai ne-
siseka, nes ji neturi pinigų samdyti ir
išlaikyti geriausius žaidėjus. Su
jaunu, Yale University baigusiu eko-
nomistu (Jonah) jis iš esmės pakeičia
iki tol vyravusį komandos sudarymo
metodą. Naudodami matematinius
apskaičiavimus, jie suburia koman-
dą iš vidutinių sportininkų ir pa-
siekia netikėtų rezultatų – laimi 20
rungtynių iš eilės. Filmas, paremtas
tikrais 2002 m. įvykiais, įdomiai pa-

rodo sporto verslo painumus. Filme
taip pat nedidelį vaidmenį atliko
lietuvių kilmės aktorius Vyto Rugi-
nis. 

* * *
Kiti filmai šių metų ,,Oscar”

pasiūlytų geriausių filmų sąraše yra:
„Tree of  Life” („Gyvenimo medis”),
eksperimentinis Terrence Malick fil-
mas, nagrinėjantis egzistencinius ir
metafizinius gyvenimo klausimus,
pelnęs ,,Palme d’Or” Cannes filmų
festivalyje (filmo nespėjau pažiūrėti
kine; atrodo, kad jį būtina žiūrėti
dideliame ekrane dėl įspūdingų vaiz-
dų), „Extremely Loud  and Incredibly
Close” („Nepaprastai garsiai ir ne-
įtikėtinai arti”) – filmas apie ber-
niuką 2001 m. rugsėjo 11-tąją prara-
dusį tėvą, ir Steven Spielberg ,,War
Horse” („Karo žirgas”). 

* * *
Negaliu nepaminėti, kad „Os-

car” apdovanojimui jau septyniolik-
tą kartą yra pasiūlyta Meryl Streep.
Nėra klausimo – Meryl Streep yra
geriausia mūsų laikų aktorė. Tad ar
jai reikalingas apdovanojimas? Vis
dėlto iki šiol ji yra laimėjusi tik du
šiuos apdovanojimus. Katherine
Hepburn yra pelniusi daugiausia
apdovanojimų – keturis. 

Ši kartą Streep pasiūlyta geriau-
sios aktorės apdovanojimui už Mar-
garet Thatcher vaidmenį filme „Ge-
ležinė ledi” („Iron Lady”). Biogra-
finis filmas rodo Margaret Thatcher,
pirmą moterį, tapusią Didžiosios
Britanijos ministre pirmininke, jau
ligotą, gedinčią savo mirusio vyro, su
kurio vėle ji kalbasi. Praeities intar-
puose rodomi jos karjeros akimirks-
niai: įsitvirtinimas valdžioje, ryžtas
ir nežabota ambicija, kuri reikalinga
moteriai, norinčiai įsitvirtinti vyrų
pasaulyje, ir kaina, kuri sumokoma,
siekiant aukštų postų ir darant ne-
gailestingus, bet reikalingus politi-

nius sprendimus. Buvo sunku matyti
silpstančios Thatcher (manoma, kad
ji serga Alzhaimerio liga) slydimą į
nesusivokimą. 

Nors nesu Thatcher vestos poli-
tikos šalininkė, manau, kad filmo
kūrėjos nelabai teisingai pasielgė
tokios įtakingos istorinės figūros
atžvilgiu. Vis dėlto Meryl yra verta
apdovanojimo už šį vaidmenį – jos
vaidyba yra vertingiausia filmo da-
lis. Yra dar trys aktorės, pasiūlytos
,,Oscar”, kurios puikiai atliko savo
vaidmenis – Glenn Close (vaidina
moterį, kuri, apsimetusi vyru, dirba
liokajumi filme „Albert Nobbs”),
Viola Davis („The Help”) ir Michelle
Williams („My Week with Marilyn”).
Paslapčia man norėtųsi, kad apdova-
nojimas būtų paskirtas be abejonės
geriausiai aktorei. 

Smagaus žiūrėjimo! Ir nueikite į
kiną – ten galima pamatyti svajones.

Rasa Kaminskaitė Avižienis – die-
nos metu žmogiškų išteklių specialis-
tė, vakarais ir savaitgaliais – filmų
mėgėja, kai prispiria – filmų kritikė. 

,,Oscar” apdovanojimai 2012

Steven Spielberg ,,War Horse” („Karo žirgas”).
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Estijoje sulaikytas valstybės išdavimu 
įtariamas saugumo policijos inspektorius 

Sutvarkyti iš Kazachstano gauti dokumentai

Metų vertėjo krėslu apdovanota R. Jonynaitė

Vėjas nuplėšė dalį Tytuvėnų bažnyčios stogo

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ypa-
tingasis archyvas skelbia sutvarkęs
ir susisteminęs 2011 m. spalį Lietu-
vos prezidentei Daliai Grybauskaitei
viešint Kazachstane prezidento Nur-
sultan Nazarbajev perduotas iš Lie-
tuvos kilusių asmenų baudžiamųjų
bylų kopijas.

Į naują fondą įrašytos 86 bylos,
kurių chronologinės ribos – 1926–1999
m. Didžiąją dalį gautų dokumentų
kopijų sudaro iš Lietuvos kilusių as-
menų, kalintų NKVD-NKGB lage-
riuose Kazachijoje, baudžiamųjų by-
lų kopijos. Perduotuose dokumentuo-
se yra informacija apie 93 asmenis, ku-
rie sovietų valdžios buvo represuoti

1926–1959 m.
Daugumos perduotų baudžia-

mųjų bylų kopijų originalai saugomi
Kazachstano nacionalinio saugumo
komiteto Specialiajame valstybinia-
me archyve. Kelių bylų dokumentų
kopijų originalai saugomi Rytų Ka-
zachstano srities naujausiosios isto-
rijos dokumentacijos centre.

Su iš Kazachstano gautų doku-
mentų kopijomis, kitais Lietuvos
ypatingajame archyve saugomais
Lietuvos TSR KGB dokumentais be
apribojimų galima susipažinti Lietu-
vos ypatingojo archyvo KGB doku-
mentų skaitykloje.

Varšuva (ELTA) – Baltarusijos
pasieniečiai  vasario 21 d. į šalį neį-
leido šešių Lenkijos parlamento na-
rių, kurie vyko su diplomatiniais pa-
sais. Apie tai pranešė Lenkijos Seimo
komisijos ryšiams su tautiečiais už-
sienyje pirmininkas Adam Lipinski.

,,Mums į pasus įspaudė įrašus su
draudimu įvažiuoti. Jokių paaiškini-
mų mes negavome”, – sakė A. Lipins-
ki. Lenkijos užsienio reikalų ministe-
rija pareiškė, kad toks Minsko žings-
nis ,,atitinka nedemokratinės Balta-
rusijos valstybės praktiką”.

Lenkijos politikai vyko į Gardi-
ną, kur ketino susitikti su Baltarusi-
jos valdžios nepripažįstamos Balta-
rusijos lenkų sąjungos vadovais, taip
pat Gardino srityje gyvenančiais len-
kais. Pranešama, kad politikai ketino

apsvarstyti problemas, kurių atsira-
do Baltarusijai priėmus įstatymus,
draudžiančius visuomeninėms orga-
nizacijoms gauti finansinę paramą iš
užsienio ir užsienio bankuose laikyti
savo lėšas.

Tuo tarpu Baltarusijos užsienio
reikalų ministerijos atstovė nurodė,
kad toks parlamentinės delegacijos
apsilankymas turėtų vykti gavus
Baltarusijos parlamento kvietimą,
juo labiau kad iš anksto net nepra-
nešta apie ketinimus atvykti į šalį.

Vasario 21 d.  Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka, priim-
damas naujų ambasadorių skiria-
muosius raštus, perspėjo Europos Są-
jungą neperžengti jo neįvardytų
,,raudonųjų linijų”, antraip Baltaru-
sija atsakysianti itin griežtai.

Rusija stiprina karinius įrenginius
Kaliningrado srityje

Pristatyta istorinė studija apie A. Smetoną

Degė Kauno muzikinis teatras

Maskva (BNS) – Rusijos gyny-
bos ministerija atnaujins du kari-
nius oro uostus Kaliningrado srityje,
pranešė Baltijos laivyno vadas vice-
admirolas Viktor Čirkov. ,,Planuoja-
me Čkalovsk oro uoste pailginti kili-
mo ir leidimosi taką, kad juo galėtų
nusileisti bet kokio tipo lėktuvai, įs-
kaitant ‘Boeing’ ir didelius keleivi-
nius lėktuvus”, – sakė V. Čirkov.

Darbai truks apie dvejus metus.
Gynybos ministerija taip pat planuo-
ja pertvarkyti nebenaudojamą sovie-
tų laikais įrengtą oro uostą hidropla-
nams. Pasak viceadmirolo, Baltijos
laivynas iki 2013 m. kovo turės ma-
žiausiai keturis desantinius lėktuvus
žvalgybos ir paieškų bei gelbėjimo
darbams vykdyti.

V. Čirkov taip pat pranešė, kad
Rusijos Baltijos laivyno povandeni-
nių laivų junginys, kuris šiuo metu
yra Kronštate (Leningrado sritis),
bus perkeltas į Baltijską (Kalinin-

grado sritis) – svarbiausią laivyno
bazę. Nenurodydamas tikslios povan-
deninių laivų junginio perkėlimo da-
tos, viceadmirolas sakė, jog tai bus
padaryta, kai tik naujoje vietoje bus
sukurta reikiama infrastruktūra.

Anot V. Čirkov, Baltijsko kari-
niame uoste atliekami gilinimo dar-
bai, statomos povandenininkams
skirtos kareivinės, valgykla, moko-
mosios klasės.

Rusijos Kaliningrado srities, ku-
rią supa NATO narės Lietuva ir Len-
kija, svarba Rusijos nacionaliniam
saugumui gerokai išaugo per pasta-
ruosius kelerius metus, nes Maskva
ieško būdų, kaip pasipriešinti Euro-
pos priešraketiniam skydui. 

Rusija neseniai Kaliningrado
srityje įrengė atskrendančias rake-
tas susekantį radarą. Be to, buvo pra-
nešta apie planus netolimoje ateityje
įrengti ,,S-400 Triumf” zenitinių ir ,,Is-
kander” taktinių raketų sistemas.

Vilnius (ELTA) – Vasario 21 d.
Vilniaus universitete (VU) atidaryta
Žurnalistikos ir medijų skaitykla.
Skaityklos lankytojai čia ne tik ras
naujausią ir aktualiausią literatūrą
apie spaudą, radiją, televiziją, in-
ternetą, fotografiją ar kiną, bet ir
galės jaukiai dirbti arba ilsėtis in-
formacinėse bei poilsio zonose.
Universiteto dėstytojai ten pat ga-
lės rengti seminarus. ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministerijoje pristatyta istori-
ko, ambasadoriaus Alfonso Eidinto
knyga ,,Antanas Smetona ir jo aplin-
ka”. Istorinėje studijoje išryškinta A.
Smetonos įtaka šalies raidai, tautos
ir jos tradicijų kūrimuisi, atsklei-
džiamas prezidento požiūris į lenkų
ir Vilniaus klausimą, Lietuvos istori-
nių ribų problemą. Daugiausia dėme-
sio knygoje skiriama A. Smetonos
kaip visuomenės veikėjo, politiko ir
valstybės vadovo artimųjų ratui. Re-
miantis archyviniais duomenimis,
naujausia literatūra ir publikuotais
šaltiniais, atskleidžiama žmogiškoji
A. Smetonos gyvenimo ir politinės
veiklos pusė.

Kaunas (ELTA) – Kauno valsty-
binio muzikinio teatro pastogėje
vasario 21 d. naktį kilęs gaisras ne-
pridarė kultūros įstaigai tokių nuos-
tolių, kurie neleistų toliau tęsti teat-
ro veiklos. Kaip sakė šio teatro direk-
torius Benjaminas Želvys, sudegė
apie 50 kv. metrų stogo, tačiau gaisro
nuostoliai dar skaičiuojami. Kol kas

nėra aišku, dėl ko įsiplieskė ugnis. 
,,Mums svarbu, kad tai nevirto

teatrui didele nelaime. Mes galime
tęsti darbą be didelių sutrikimų. Ne-
sudegė nei buhalterija, nei sandėliai,
nepaliestos liko ir mūsų turimos kul-
tūros paveldo vertybės. Visi numaty-
ti spektakliai vyks”, – sakė teatro di-
rektorius B. Želvys. 

Vilnius (ELTA) – 2011 Metų ver-
tėjo krėslas paskirtas vertėjai iš vo-
kiečių kalbos Rūtai Jonynaitei. Lau-
reatė apdovanojama už Winfried
Georg Sebald knygos ,,Išeiviai”
(,,Baltų lankų” leidykla, 2011) verti-
mą į lietuvių kalbą. Metų vertėjo
krėslo laureatė pagerbta Vilniaus pa-
veikslų galerijoje.

R. Jonynaitė iš vokiečių kalbos
yra išvertusi Christa Wolf, Robert
Musil, Friedrich Nietzsche ir kitų au-
torių knygų, Peter Handke, Thomas
Bernhard ir kitų dramaturgų pjesių,
kūrinių vaikams. 2010 m. Tarptauti-
nės vaikų ir jaunimo literatūros aso-
ciacijos (IBBY) Lietuvos skyrius R.
Jonynaitę apdovanojo premija už
reikšmingiausią ir meniškiausią me-
tų vertimą vaikams.

Nuo 2001 m. Metų vertėjo krėslas
teikiamas už praėjusiais metais iš-
leistą geriausią grožinės literatūros
ir meninės eseistikos knygos vertimą
į lietuvių kalbą. Lietuvių PENC cen-
tro įsteigtos premijos laureatais
anksčiau yra tapę vertėjai Almis
Grybauskas, Laimantas Jonušys,
Diana Bučiūtė, Antanas Gailius, Leo-
nas Petravičius, Aida Krilavičienė,
Linas Rybelis, Danguolė Žalytė, Eglė
Išganaitytė, Danutė Sirijos Giraitė ir
Rasa Drazdauskienė.

Vilnius (BNS) – Vėjas nuplėšė
dalį sausį gaisro nuniokotos Tytuvė-
nų bažnyčios stogo. Tytuvėnų parapi-
jos klebonas Rimantas Žaromskis
teigė negalintis pasakyti, kokia žala
padaryta. Grėsmės kultūros verty-
bėms ir eksponatams šiuo metu nėra.

Praėjusiais metais baigti Tytu-
vėnų vienuolyno restauravimo dar-
bai kainavo daugiau kaip 10 mln.
litų. Vienuolyno stogų restauravimas
valstybei atsiėjo per 2 mln. litų. Šį-
met planuota restauruoti ir Tytuvė-

nų bažnyčios išorę.
Per Tytuvėnų Šv. Mergelės Mari-

jos Angelų Karalienės bažnyčioje ir
Bernardinų vienuolyno ansamblyje
sausio 26 d. kilusį gaisrą išdegė apie
1,000 kv. metrų vienuolyno stogo, ap-
degė ir apanglėjo bažnyčios stogo
medinės dalys. Sudegė dalis vienuo-
lyne neformaliai įsikūrusiame sak-
ralinio meno muziejuje buvusių li-
turginių reikmenų, gesinant gaisrą
nuo vandens nukentėjo vienuolyno
pirmo aukšto freskos.

Talinas (BNS) – Estijos saugumo
policija (KAPO) sulaikė vyriausiąjį
KAPO inspektorių Aleksej Dressen
ir jo žmoną Viktoria Dressen, įtaria-
mus valstybės išdavyste. Generalinis
prokuroras pranešė, kad Saugumo
policija A. Dressen ir jo žmoną
vasario 22 d. sulaikė Talino oro uos-
te, kai jie ruošėsi sėsti į lėktuvą Tali-
nas-Maskva. A. Dressen turėjo slap-
tos informacijos.

Pastarąjį kartą Estijoje nuo-
sprendis dėl tėvynės išdavimo buvo
paskelbtas 2009 m. Harju apskrities
teismas vasario 25 d. pripažino bu-
vusį Gynybos ministerijos pareigūną
Herman Simm kaltu valstybės išda-
vyste ir nuteisė kalėti ilgą laiką. Pa-
sak Saugumo policijos, H. Simm per
13 metų perdavė Rusijai tūkstančius
slaptų dokumentų.

Baltarusija neįsileido Lenkijos parlamentarų

Vertėja Rūta Jonynaitė.    ELTA nuotr.

Istorikas, ambasadorius A. Eidintas pri-
statė knygą ,,Antanas Smetona ir jo
aplinka”.                            ELTA nuotr.
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versLo NAuJIeNos

PA S A U L I STarptautinio verslo atstovai dalinosi 
sėkmingo verslo Lietuvoje patirtimi

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasada
JAV vasario 16 d. surengė verslo se-
minarą-konferenciją ,,Amerikos- Lie-
tuvos bendradarbiavimas: tarptauti-
nio verslo galimybės” (,,American-
Lithuanian Partnership: Opportuni-
ties for International Business”), ku-
rios metu Lietuvos ir JAV pareigūnai
bei žymių pasaulinių bendrovių vado-
vai ir atstovai pristatė verslo plėtros ir
investavimo galimybes Lietuvoje. 

Sėkminga verslo kūrimo, plėtros
ir investavimo patirtimi su 100 konfe-
rencijos dalyvių JAV sostinėje dali-
nosi garsių pasaulinių bendrovių –
,,Hitachi-GE Nuclear Partners Ltd”
(General Electrics), ,,Hitachi Ameri-
ca Ltd”, ,,Maersk Line Ltd”, ,,Moog
Ltd”, ,,CSC” (Computer Science Cor-
poration) atstovai. Verslo renginio
metu, kurį moderavo garsus Švedijos
ekonomistas Andreas Aslund, šiuo
metu dirbantis JAV analitiniame
ekonominiame centre ,,Peterson Ins-
titute for International Economics”
(www.piie.com), buvo pristatyta Lie-
tuvos investicinė aplinka, mokestinė
ir infrastruktūrinė bazė, Lietuvoje
vykdomi energetiniai projektai – re-
gioninis naujos atominės elektrinės
Visagine projektas, suskystintų dujų
terminalo statyba, Lietuvos kaip
tranzito šalies privalumai – neužšą-
lantis Klaipėdos uostas, Lietuvos Vy-
riausybės ir akcinės bendrovės ,,Lie-
tuvos geležinkeliai” kartu su regio-
niniais partneriais vykdomi talpin-
tuvų traukinių projektai ,,Vikin-
gas”, ,,Saulė”, ,,Ruta Express Line” ir
galimybė užsienio tiekėjų prekes
tiekti į Centrinės Azijos šalis.  

Renginį pradėjęs LR Ūkio minis-
tras Rimantas Žylius pažymėjo, jog
LR Vyriausybė sudėtingos krizės me-
tu atliko reikalingas struktūrines ir
finansines pertvarkas ir išlaikė už-
sienio investuotojų pasitikėjimą ir
susidomėjimą, pritraukdama ir nau-
jų investuotojų tokių kaip ,,Moog”,
,,Western Union”, ,,Barclays Bank”.
Investicinę aplinką Lietuvoje prista-
čiusi ,,Investuok Lietuvoje” vadovė
Milda Dargužatė pažymėjo, jog Lietu-
va užsienio investuotojus traukia ne
tiek dėl rinkos dydžio, kiek dėl išsila-
vinusios darbo jėgos bei spartaus in-
terneto ryšio, išvystytos infrastruk-
tūros bei teikiamų paskatų verslo
plėtrai. 

JAV Valstybės sekretorės padė-
jėja ekonominiais, energetikos ir ap-
linkosaugos klausimais pavaduotoja
Deborah McCarthy sakė, kad Lietu-
vos ir JAV bendradarbiavimas eko-
nomikos srityje teikia įdomių gali-

mybių, kurios domina JAV verslą ir
apie kurias svarbu žinoti ir JAV ad-
ministracijai.  

JAV medicininės įrangos gamy-
bos įmonės ,,Moog Inc” vienas iš va-
dovų Martin Berardi pažymėjo, jog
,,Moog Inc.” pavyko Lietuvoje įsikur-
ti ir pradėti gamybą per stebėtinai
trumpą laiką. Naujos gamyklos sta-
tyba vyko sklandžiai, netgi pavyko
gerokai sutaupyti įsikuriant Lietu-
voje. ,,CSC” atstovai pažymėjo, jog
Lietuva tapo įdomi dėl LR Vyriausy-
bės lankstaus požiūrio, dėmesingos
globos ir dėl Lietuvos darbo rinkos
privalumų. 

Tranzitu per Lietuvos teritoriją
Afganistane esantiems JAV kariams
vežančios ir krovos apimtis didinan-
čios Klaipėdos uoste JAV logistikos
bendrovės ,,Maerski Line Ltd” vyr.
viceprezidentas William Kenwell sa-
kė, kad ,,Maersk Line Ltd” džiaugiasi
galėdama dirbti su visa eile Lietuvos
transporto institucijų ir įmonių. 

Pristatydamas Lietuvos trans-
porto sektoriaus pajėgumą ir vykdo-
mus regioninius konteinerinių trau-
kinių projektus su Ukraina, Kinija ir
C. Azijos šalimis, ,,Versli Lietuva”
vadovas Paulius Lukauskas pabrėžė,
kad Lietuva ir jos transporto sritis,
jungianti Rytų ir Vakarų rinkas, yra
puikus koridorius ir JAV prekybai su
C. Azijos šalimis bei Kinija. 

Japonijos ir JAV bendros ben-
drovės ,,Hitachi-GE Nuclear Energy
Ltd” prezidentas Hiroto Uozumi pris-
tatė ,,Hitachi-GE” indėlį statant nau-
ją atominę elektrinę Lietuvoje, pa-
brėžė šio projekto svarbą visam re-
gionui ir Japonijos-JAV-Lietuvos ver-
slo ryšiams. 

Apibendrindamas Lietuvos-JAV
ekonominių santykių vystymąsi, LR
ambasadorius JAV Žygimantas Pavi-
lionis pažymėjo, jog ,,Lietuvos ir JAV
transatlantiniai ryšiai prisipildo
nauju ekonominiu turiniu. Džiaugia-
mės, kad savo patirtį į Lietuvą atneša
tokios žymios JAV bendrovės kaip
‘General Electrics’, ‘Moog’, ‘Fluor’,
padedanti mums statyti suskystintų
dujų terminalą, ‘Exelon’, valdanti 10
atominių elektrinių JAV ir padė-
sianti Lietuvai profesionaliai ir
veiksmingai įgyvendinti naujos ato-
minės elektrinės projektą Visagine.
Džiaugiamės girdėdami JAV verslo
atstovų norus kurti JAV-Lietuvos
verslo tarybą čia, Washington. Mes,
žinoma, tai remiame ir tikimės toles-
nės dvišalių ir regioninių ekonomi-
nių santykių naudingos plėtotės”, –
sakė Ž. Pavilionis.

LR ambasados JAV nuotr.

Euro zonos finansų ministrai su-
tarė dėl paramos Graikijai skyrimo,
tačiau šia naujiena džiaugiasi ne vi-
si, nes šalies gyventojų laukia griež-
tas taupymas. Europos Sąjungos (ES)
pareigūnai teigia, kad suplanuoto 15
proc. atlyginimų apkarpymo neuž-
teks. Prieš tai atlyginimai jau buvo
sumažinti 30 proc. Kai kurie diploma-
tai ne iš euro zonos jau pradėjo spė-
lioti, kada prireiks trečiojo paskolų
rinkinio, kad tik Graikija liktų euro
zonoje. Šalis turi per savaitę  patvir-
tinti naujus išlaidų apkarpymus. 

***
ES statistikos agentūros ,,Euro-

stat” duomenimis, šių metų pradžioje
mažiausi mėnesiniai atlyginimai
svyruoja nuo 138 eurų Bulgarijoje iki
1,801 euro Liuksemburge. Sausio 1 d.
duomenimis, visos ES narės, taip pat
Kroatija, Turkija ir JAV gali būti
skirstomos į tris grupes pagal ma-
žiausią atlyginimą. Į pirmą grupę įei-
na 11 šalių, kuriose mažiausias atly-
ginimas – nuo 100 iki 400 eurų per
mėnesį: Bulgarija, Lietuva, Latvija,
Estija, Vengrija, Čekija, Slovakija,
Lenkija, Turkija ir Kroatija. Į antrą
grupę patenka 5 ES narės (Portugali-
ja, Malta, Ispanija, Slovėnija ir Grai-
kija) bei JAV, kuriose mažiausias at-
lyginimas siekia nuo 550 eurų iki
1,000 eurų per mėnesį. Trečią grupę
sudaro 6 ES narės (Didžioji Britanija,
Prancūzija, Belgija, Nyderlandai, Ai-
rija ir Liuksemburgas), kuriose ma-
žiausias atlyginimas siekia kiek dau-
giau nei 1,200 eurų per mėnesį.

***

Italijos prokurorai teigia atsklei-
dę organizuotų nusikaltėlių gaują,
kuri slėpė trilijonų dolerių vertės pa-
dirbtas JAV vyriausybės obligacijas.
Bendradarbiaudami su Šveicarijos
policija, Italijos pareigūnai aptiko
tris dėžes sandėlyje Šveicarijos mies-
te Ciuriche. Trijose metalinėse dėžė-
se buvo tūkstančiai padirbtų JAV ob-
ligacijų, kurios atrodė kaip išleistos
JAV federalinio banko 1934 m. Pa-
dirbtų obligacijų vertė – 6 trln. dol.
Italijos valdžia pranešė, kad sulaikė 8
žmones. Prokurorai nežino, ką plana-
vo gauja, bet mano, kad jie ketino
parduoti padirbtas obligacijas. Tyrė-
jai teigia, kad apgavystė galėjo sukel-
ti didelį pavojų tarptautiniam finan-
sų saugumui, nes padirbtų obligacijų
vertė lygi beveik pusei visos JAV vals-
tybės skolos.

***
Frankfurto oro uosto darbuotojai

žada streikuoti ir kitą savaitę, jeigu
operatorė ,,Fraport” nepatenkins jų
prašymų. Streiką didžiausiame Vo-

kietijos oro uoste surengė apie 200 jo
darbuotojų. Jie reikalauja padidinti
atlyginimą ir pagerinti darbo sąly-
gas. Šiuo metu jų pajamos svyruoja
nuo 53,000 iki 70,000 eurų per metus.
Darbuotojai reikalauja padidinti jas
iki 80,000–87,000 eurų, taip pat 13 proc.
sutrumpinti darbo laiką. Dėl streiko
atšaukta beveik pusė skrydžių. 

***
Šių metų sausį iš Rusijos ,,nute-

kėjo” apie 17 mlrd. JAV dol. grynojo
kapitalo – apie tai panešė šalies Eko-
nominės plėtros ministerija. Tai di-
džiausias rodiklis nuo 2009 m. krizės
metų. Pastaruosius 2011 m. mėnesius
iš Rusijos ,,nutekėjo” 84,2 mlrd. dol.
privataus kapitalo, tai didžiausias ro-
diklis nuo 2008 m., kai ,,nutekėjo” di-
džiausia suma – 134 mlrd. dol. Žinovų
nuomone, pirmą šių metų ketvirtį
kapitalo nutekėjimas tęsis dėl artė-
jančių prezidento rinkimų.

***
Vokietijos statistikos biuro atlik-

to tyrimo rezultatai atskleidė, kad 27
ES valstybių gyventojai darbui per
savo gyvenimą vidutiniškai skiria
34,5 metų, švedai dirba daugiausiai
(40,1 metų), o vengrai – mažiausiai
(29,3 metų). Tyrimo išvadose pažymi-
ma, kad 2000–2010 m. ES gyventojai
darbe praleisdavo vis daugiau laiko.
Tai daugiausia lėmė ilgesnė gyveni-
mo trukmė ir ilgesnis pensinis am-
žius. Tarp didžiausių bičių darbinin-
kių yra ir danai (39,5 metų) bei norve-
gai (39,4 metų). Su 30,2 metų vidurkiu
Maltos gyventojai šiek tiek lenkia
Vengriją, Rumunija ir Slovakija taip
pat atsidūrė sąrašo pabaigoje. Lietu-
va su 33,2 metų vidurkiu nesiekia
34,5 metų ES vidurkio. Mažiausiai
per savo gyvenimą dirba italai – 29,6
metų.

***
Įvedamu prabangos mokesčiu

Rusijoje bus apmokestintas praban-
gus nekilnojamasis turtas ir trans-
porto priemonės. Rusijos ministras
pirmininkas Vladimir Putin pasiūlė
nuo 2013 m. pakelti mokesčius žmo-
nėms, turintiems prabangius būstus,
daug vertingos žemės, lėktuvų, jach-
tų ir galingų automobilių. Mokesčiai
už vertingą nekilnojamąjį turtą bus
nustatyti atsižvelgiant į esamą rin-
kos vertę.

***
Pasaulio banko (PB) direktorių

taryba paskirs naująjį savo vadovą
iki 2012 m. balandžio 20 d. Nuo 2007
m. aukščiausias vadovaujančias pa-
reigas šioje organizacijoje užima Ro-
bert Zoellick, kurio įgaliojimai bai-
giasi šią vasarą. Jo perėmėjo paieš-
komis, kaip teigia stebėtojai, užsiims
JAV prezidento Barack Obama admi-
nistracija. Nuo Antrojo pasaulinio
karo laikų tarp Vakarų Europos ir
JAV galioja ,,džentelmeniškas susita-
rimas” dėl aukščiausių PB ir Tarp-
tautinio valiutos fondo (TVF) vadovų
pareigų paskirstymo. Pagal jį PB
aukščiausio vadovo pareigos tenka
amerikiečiui, TVF aukščiausio vado-
vo pareigos – europiečiui. Pastarai-
siais metais šią tradiciją smarkiai
kritikuoja kitos pasaulio šalys.
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nį uždavinį – reikia turėti pinigų ižde
ir reikia finansus toliau auginti.
„Vai ko vartai į mokslą” 11 remiamų
centrų Lietuvoje išgyvena, gaudami
pa ramą iš dviejų šaltinių: Lietuvos
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos (konkurso būdu) ir pastoviai
bei  užtikrintai – iš „Vaiko vartų į
mokslą” paramos. (Kitą paramą cen-
trai gauna nevienodai – iš įvairių
fon dų,  asmenų Lietuvoje, kitų Euro -
pos kraštų).  

Kasmet „Vaiko vartų į mokslą”
tikslas yra surinkti mažiausiai 70,000
dol. Nors taip  dar nėra atsitikę, jeigu
centrai negautų paramos iš Lietuvos
ministerijos, organizacijos turima
atsarga bankuose būtų išmokama
kaip parama remiamiems centrams.

Į Lietuvą 2012 me tams (pusė tos su-
mos jau pervesta re miamiems cent-
rams) jau išsiųsta 60,000 dol. Bankuo-
se (CD, „certificate of  deposit” ir tau-
pomoje sąs kaitoje JAV bei sąskaitoje
Lietu voje) šiuo metu ,,Vaiko vartai į
mokslą” turi per 132,000 dol. 

Parama į organizacijos iždą at -
plau kia iš įvairių šaltinių. Didžiau -
sios įplaukos yra iš renginių. Dosniai
paremia ir keliose vietovėse įsikūrę
organizacijos padaliniai. Remia ir
pavieniai as menys. (Organizacija yra
labai dėkin ga visiems aukotojams, jų
aukos buvo surašytos specialiai šiam
pranešimui paruoštoje medžiagoje.)  

Rimantas Griškelis, būdamas ir
Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas,
tarybos pirmininkei Daliai Anysie -
nei perdavė paramos čekį iš LF, taip
patenkinant vėliausią „Vaiko var tų į
mokslą” projektą – remiamų centrų
lankytojų medicinos priežiū rą.

Tęsdamas finansinę organizaci-
jos apžvalgą, R. Griškelis minėjo, kad
iš laidos JAV yra palyginti mažos, su-
daro ma žiau nei 2 proc. Ši suma pa-
dengia kon krečias išlaidas: siunti-
nius į Lie tuvą, pašto bei raštinės iš-

laidas. Trečdalis paja mų ateina iš
širdies, o kita suma surenkama ren-
ginių metu, pastebėjo R. Griškelis.

Savanoriai

Finansinė parama yra itin svar-
bi, bet moralinių vertybių perdavi-
mas ir vaikų auklėjimas yra ne ma-
žiau svar būs organizacijos tikslai.
Valdy bos narė Rita Venclovienė kar-
tu su Al dona Kamantiene parengė
net 15 jau nų savanorių, kurie vyko į
Lie tuvą 2011 m. vasarą (Kaune prie
jų pri sijungė dar vienas jaunas Lie-
tu vo je gyvenantis savanoris). Orga-
ni za cija nuo 2000 metų beveik kasmet
siun čia savanorius, kurie savo lėšo -
mis (ir šeimų remiami) vyksta į Lie -

tu vą dirbti organizacijos remiamuo -
se centruose.  

2011 m. vasaros savanorius ne
vie nas yra pavadinęs šaunuoliais.
Su  popietės dalyviais savo įs pū džiais
apie darbą centruose pasidalino ke-
turi Čikagoje gy venantys jaunuoliai. 

Viktoras Rušėnas (kartu su
Gin tu Jarašiumi iš Denver, Colorado)
sa va noriu dirbo Kazlų Rūdos ,,Šyps-
niu ko” centre. Su jaunuoliais jis žai-
dė ,,fū lę” (futbolą), ,,Mėsa, mėsa,
kumpis”, darė rankdarbius, iškylavo
pra mogų parke. Su nuotykiais sto-
vyklavo, statydami palapines, ku-
rioms trū ko kuolų, vaidino prie lau-
žo, val gė vietinių kunigų stovyklau-
tojams iškeptas dešreles. Viktoro ma -
nymu, savanoriavimas suteikia pro-
gą įvertinti tai, ką turi, – jis pa matė,
kad centro vaikams net nuvežtas
kamuolys suteikė džiaugsmo.

Savanorė Lya Siliūnaitė su Ale-
na Pranckevičiūte ir Dovu Lie tuv-
ninku sekė savo seserų pėdomis, ku-
rios 2009 m. vasarą savanoriavo tame
pačiame Žemaičių Kalvarijos centre
„Vilties vėrinė liai”. Seserų ragini-
mas važiuoti               Nukelta į 14 psl.

Ugdome atsakingus žmones Lietuvos ateičiai
Org.�„vaiko�vartai�į�mokslą”�apžvelgė�savo�2011�m.�veiklą

Sausio 29 d., sekmadienį, Pa sau-
lio lietuvių centre, Lemont, su -
sirinkę žmonės turėjo progos

išgirsti apie organizacijos „Vaiko
vartai į moks lą” praėjusių metų veik-
lą. 

Buvo rodoma filmo ištrauka iš
remiamo centro Že maičių Kalvari -
joje „Vilties vė rinėlių” veiklos. Salėje
buvo iš dės tyti plakatai su nuotrau-
komis iš or ganizacijos 11 remiamų
dienos cent rų kasdieninio gyvenimo.
Tie, kas do mėjosi, galėjo pasiimti
trumpą metų veiklos apžvalgą su ją
iliustruojan čiomis nuotraukomis ir
metinę finan sinę ataskaitą, kurioje
surašytos vi sos gau tos aukos.

Popietės vedėja, ,,Vaiko vartai į
mokslą” valdybos narė Ri tonė Rudai-
tienė savo įvadiniame žo dyje primi-
nė, kad „Vaiko vartai į mokslą” ski-
riasi nuo kitų lietuvių lab daros orga-
nizacijų tuo, kad ji buvo įkurta ne tik
šelpti, bet ir ugdyti, t. y. auklėti la-
biausiai pažeistus Lietuvos vaikus iš
socialinės rizikos šeimų. Šeimos yra
įvairios, bet joms vi soms reikia spe-
cialios pagalbos. La bai svarbu vaikui
suteikti saugią aplinką, pa rodyti,
kad yra kitoks gyvenimas nei toks,
kokį jis mato savo namuose.  „Vaiko
vartai į mokslą” remia 11 pomokyk-
linių dienos centrų ir laikino sios glo-
bos namų, kuriuos lanko šių šeimų
vaikai. Remiami centrai yra įparei-
goti  naudoti organizacijos pa ruoštas
penkias charakterio ugdymo progra-
mas, o jų vadovai ir darbuo tojai
lankyti kas dveji metai jiems  rengia-
mus specialius seminarus. „Vai ko
vartai į mokslą” dirba ne tik artimo
meilės darbą, bet ir ugdo at sa kinges-
nius žmones Lietuvai.

R. Rudaitienė paskaitė ištrauką
iš straipsnio, paskelbto Kanadoje lei-
džiamame savaitraštyje „Tėviškės
žiburiai”. Straipsnis pa sakoja apie
organizacijos remiamo Vilniaus die-
nos centro „Vilties angelas”  jaunų,
paauglystės amžiaus su laukusių
lankytojų gyvenimus. Vie nas jaunuo-
lis gyvena su mama ir broliu mažame
bu telyje, kuris anksčiau buvo ben-
drabutis, šeima valgį gamina ben-
droje virtuvėje. Tai gyvenimas su
alkoholike motina, straipsnio rašy-
mo metu jaunuolis jau dvi savai-
tes nelankė mo kyklos. Tokie gyve-
nimai nestebina remiamuose cent-
ruose dir bančių patyrusių sociali-
nių darbuotojų, bet vis tiek sunku
tai matyti. „Norėtųsi imti ir sutvar -
kyti” [tuos sudėtingus gyveni mus],
bet „žmonės ne plytos, kurias pa-
dedame ir jos stovi tol, kol perkelia -
me į kitą vietą...”, – pastebi centre
dirbanti. 

Rudens veikla Čikagoje 
ir jos apylinkėse

R. Rudaitienė  trumpai papasa-
kojo apie organizacijos veiklą Čika -
gos apylinkėse nuo 2011 m. rudens.
Rugsėjo 11 d. Pasaulio lietuvių centre
buvo rengiami tra diciniai „Derliaus
pietūs”. Rugsė jo 18 d. organizacijos
atstovės dalyvavo Pal. Jurgio Matula-
čio misijos tar nystės mugėje. Spalio 9
d. vyko ypatingas subuvimas vienos
šeimos sodyboje, kurio metu buvo
pagerbti jauni savanoriai, pa skyrę
kelias savo  praėjusių metų va sa ros
atostogų savaites darbui organi zaci-
jos remiamuose centruose Lie tuvoje.
Spalio 23 d. surengto pra nešimo vi-
suomenei metu kalbėjo ir savo patir-

timi pasidalino viešnia iš Lietuvos,
Žemaičių Kal va rijos „Vilties vėrinė-
lių” remiamo cent ro programų va-
dovė, psichologė Jolanta Virbickie-
nė. Rudaitienė padėkojo mecena-
tams, kurie spalį specialiai aukojo
„Vilties vėrinėlių” centro nau jai vi-
ryklei nupirkti. Lapkritį buvo išsiųs-
tos 22 dėžės su užimtumo priemo-
nėmis ir vaikiškais rūbais trims or-
ganizacijos remiamiems centrams.
Ypatinga padėka ten ka mezgėjoms:
Irena Bukavec kienė numezgė net 40
megztinių, kitos talen tingos moterys,
padovanojusios sa vo numegztus šali-
kus, kepures, kojines ir šlepetes, bu-
vo Zita Dapkie nė, Sofija Jelionienė,
Irena Kirkuvie nė, Valerija Kliknienė
ir Sofija Rips kienė. Gruodžio 10–11 d.
organizacija dalyvavo prieškalėdinė-
je Pa sau lio lietuvių centro mugėje,
kur par davinėjo kavą, tortus ir suau-
kotus lietuviškus daiktus.

Finansai

,,Vaiko vartai į  mokslą” tarybos
narys Rimantas Griškelis susirin ku -
siems priminė organizacijos finansi -

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Dainos Čyvienės nuotr.

Rita Venclovienė Ritonė Rudaitienė Viktoras Rušėnas Lya Siliūnaitė Kovas Kulbis Indrė Bielskutė
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 6

O R. Paksas vakar vėl tvirtino,
kad „Almax” jam nedirba.

Vakarykščiame „Frankfurter
Allgemeine Zeitung” numeryje rašo-
ma, kad prezidentas R. Paksas nebe-
turi jokio autoriteto nei  Seime, nei
Vyriausybėje ir kad Prezidentūra vi -
siškai iššvaistys prezidento Valdo
Adamkaus laikais įgytą visuomenės
pasitikėjimą.

Iš Čikagos man pranešė, kad
Amerikos lietuviai prašo R. Pakso at-
šaukti vizitą į JAV.

2003 metų gruodžio 1 diena,
Vil nius. Rytoj bus paskelbtos Seimo
laikinosios komisijos išvados. O JAV
politikai (Ronaldas Asmusas) jau at -
virai ragina R. Paksą atsisakyti vi -
zito į Vašingtoną.

Šiandien labai konfidencialiai
su žinojau, kad R. Paksas apsisprendė
nevykti į JAV, bet mane informavęs
šaltinis prašė niekam apie tai nepra-
sitarti.

Vakare dalyvavau Rumunijos ne -
priklausomybės dienos minėjime
„Re val” viešbutyje. Prie manęs pri -
ėjęs JAV ambasadorius Stephens
Mullas paprašė pasitraukti truputį į
šalį nuo būreliais bendraujančių sve -
čių ir pasikalbėti akis į akį. Kaip ir
spėjau, jis pradėjo kalbėti apie nu -
matytą R. Pakso vizitą į Ameriką.

„Mes, amerikiečiai, pakliuvome
į labai keblią situaciją. Norime paro-
dyti pagarbą Lietuvai, bet susidariu -
si politinė padėtis jūsų šalyje viską
sujaukė. Jūs mus supraskite: priim-
dami R. Paksą, jokiu būdu neketina -
me kaip nors paremti jį asmeniš-
kai”, – tarsi teisinosi ambasadorius.

„Ponai, spręskite jūs, – atsa-
kiau. – Tik noriu aiškiai pasakyti:
neragi nu jūsų nei atidėti, nei skatin-
ti R. Paksą atvykti. Jokiu būdu neke-
tinu kištis į šį reikalą.”

Laikiausi pažado ir nutylėjau
gavęs žinią, kad R. Paksas greičiau-
siai pats nesiryš vykti vizito į JAV.

2003 metų gruodžio 2 diena,
Vilnius. Seimo komisija paskelbė sa -
vo išvadas: prezidentas Rolandas
Pak sas pažeidžiamas, rekomenduoja-
ma pradėti apkaltos procesą. Įvai rios
visuomenės grupės ragina R. Paksą
atsistatydinti.

Jau nuo ryto mane atakuoja LNK
televizija, prašydama pakomentuoti
susidariusią situaciją. Kol kas susi-
laikau.

2003 metų gruodžio 4 diena,
Vilnius. Vakar per LTV laidą „Spau -
dos klubas” premjeras A. Brazauskas
ir Seimo pirmininkas A. Paulauskas
jau vienu balsu ragino R. Paksą atsis-
tatydinti. Tai svarbus posūkis. Dar
visiškai neseniai A. Brazauskas tai,
kas vyksta, vadino spektakliu, o va -
kar prabilo apie R. Pakso skandalo
žalą Lietuvos tarptautiniam presti -
žui.

Šiandien paskelbta tai, ką aš jau
kelias dienas žinojau: R. Paksas ne -
vyksta vizito į JAV.

Dar viena šios dienos žinia: apie
vidurdienį į Prezidentūrą atvyko vie -
nuolė Aldona ir perdavė R. Paksui
asme ninį kardinolo Audrio Juozo
Bač kio ir Kauno arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus laišką. Neoficialiomis
žiniomis, jie prašo prezidento neskal -
dyti Lietuvos ir pačiam pasitraukti.

Šiandien ir aš pirmą kartą viešai
pasisakiau apie R. Pakso skandalą.
Šio mano kreipimosi įrašą 19 valan-
dą ketina transliuoti visos televizi-
jos.

Nuo aštuntos vakaro iki vidur-
nak čio nesiliovė skambėjęs mano te -
lefonas. Skambino draugai, pažįsta-
mi, Seimo nariai, visuomenės veikė-
jai. Visi dėkojo už kalbą per televizi-
ją. Net ir jaudinančių padėkų sulau-
kiau. Paskambinusi režisierė Galina
Dau gu vietytė kalbėdama net pravir-
ko.

Apie 23 valandą paskambino Sei -
mo pirmininkas Artūras Paulaus-
kas. Atsiprašęs, kad taip vėl trukdo,
pasa kė: „Kalbėsiu trumpai. Noriu
tarti tik vieną žodį: ačiū!”

2003 metų gruodžio 6 diena,
Kaunas. Į Vilnių R. Pakso „lipdu-
kai” iš visos Lietuvos autobusais su-
vežė 4–5 tūkstančius žmonių ir Dau-
kanto aikštėje surengė valandos mi-
tingą. Bet R. Pakso populiarumas jau
katastrofiškai smukęs – apklausos
rodo, kad juo pasitiki vos kas ketvir-
tas pi lie tis. Prezidentui tai labai ma-
žai.

Vakar kalbėjausi su Česlovu Jur -
šėnu. Jis mano, kad R. Paksas pats
neatsistatydins, o apkaltos procesas
Seime truks ilgai – net 4–5 mėnesius.
Tačiau manąs, kad Seime pakaks bal -
sų jį atstatydinti.

2003 metų gruodžio 9 diena,
Že neva. Į pasaulinį UNESCO kon-
gresą atvyko net 1,600 dalyvių. Švei -
carai ėmėsi jiems turbūt lig šiol ne -
regėtų saugumo priemonių. Visur
vaikš  tinėjo automatais ginkluoti po -
li cininkai, budi šarvuočiai, o asmens
dokumentai tikrinami turbūt kas 100
metrų.

Aš kalbėjau Informacinės visuo -
menės sekcijoje. Ta pačia tema pasi -
sakė ir Latvijos prezidentė Vaira
Vykė-Freiberga. Vėliau su ja akis į
akį pasikalbėjome apie politinę pa -
dėtį Lietuvoje.

2003 metų gruodžio 10 diena,
Ženeva. Per kongreso atidarymo ce -
 remoniją man buvo nelabai malonu,
kad Lietuvos valdžia nuvertino šio
ren ginio svarbą. Kitų šalių delegaci-
joms vadovauja prezidentas arba mi -
nistrai pirmininkai, o mes pasiuntė -
me tik vidaus reikalų ministrą Vir -
gilijų Bulovą. Nors neinu prezidento
pareigų, per atidarymo sesiją delega -
cijų vadovai ėjo sveikintis su ma ni -
mi, o V. Bulovą beveik ignoravo, nes
jo čia niekas nepažįsta. Mėginu jį pri -
statyti delegacijų vadovams, bet...
Pasisveikina, persimeta keliais žo -
 džiais ir daugiau į jį nekreipia dėme-
sio. Suprantu, kodėl  R. Paksas neat-
vyko. Tačiau A. Brazauskui derėjo
pasiro dyti Ženevoje.

2003 metų gruodžio 13 diena,
Vilnius. Per tas dienas, kai buvau iš -
vykęs, nedaug kas pasikeitė. R. Pak -
sas tęsia vojažus po Lietuvą. Visuo -
me nės susipriešinimas didėja. Ma -
nau, ypač bukagalviškai jis pasielgė
pareikšdamas, kad prieš jį pasisako
ne Bažnyčia, o tik keli hierarchai.
Tarsi nebūtų paraginę jo atsistaty-
dinti visi Lietuvos vyskupai ir kardi-
nolas. Kal bama, kad R. Paksas skam-
bino popie žiaus nuncijui, bet šis esą
atsisakė kalbėtis.          Bus daugiau.

Laikas per daug greitai le kia.
Rodos, dar vakar  Anatolius, mūsų
Tony, buvo su mumis. Dau ge lis mūsų
atminimą apie jį nešio sime savo šir-
dyse. 

Automobilių  tvarkymo garažo
laukiamajame pa ma čiau tvarkin -
gai po stiklu sudėta daug nuotraukų.
Pačiame viduryje – didžiulė  Tony
nuotrauka. Kiekvienais metais su to
verslo savininku jie važiuodavo me -
džio ti. Mačiau, kaip tas savininkas
šluostėsi ašaras per Tony laidotuves.
Atvyksta jis ir į Tony mirties me -
tinių minėjimus.  

Ne savo valia Tony paliko my -
limą šeimą ir visus draugus. Visa da
buvo sveikas, stiprus, todėl nie kaip
negalėjo susigyventi su mintimi, kad
jį griebia baisi, mirtina liga, gėdinosi
jos. Liga jį pagriebė prieš pat dukros
vestuves. 

Dukros vestuvės buvo ypatingos.
Tokio pasiruošimo, tokių  iškilmingų
vestuvių, dar nesu mačiusi. Gražios
informacijos bu vo pilnas didelis vo-
kas. Pagalvojau: tokiai daugybei sve-
čių... Tikėjau, kad savo dukros Aidos
vestuvėse Tony  atrodys taip, kaip ir
visuomet. Buvau pripratusi jį matyti
visuo met besišypsantį ir sveikai
atrodantį, net ir po operacijos.  Bet
Tony atrodė  ki taip. Iš vestuvių puo-
tos jis su grei tąja buvo nuvežtas į
ligoninę. Aidai taip ir neteko su tė-
veliu pašokti per savo vestuves.

Norėjau parašyti apie tas iškil -
mingas Aidos vestuves su Kaziu

Adom kai čiu.  Tony neleido paminė-
ti, kad jis susirgo. Tad taip ir paliko.  

Paskutinį kartą sugrįžęs iš ligo-
ninės buvo pradėjęs sveikti. Atrodė,
kad liga nugalėta. Stengėsi pasveikti.
Nenorėjo skirtis su savo šeima: myli-
ma žmona, vaikais, lietuviškai išau-
gintais, su savo mama, kuri, bėg-
dama nuo tremties, nešėsi vystyk-
luose ir sa vo sūnelį Anatolių. Bet rei-
kėjo palikti. Visi turime nusilenkti
Dievo valiai.   

Tada per trumpą laiką Detroit
lietuvių telkinys  neteko trijų, labai
rei kalingų ir darbščių lietuvių: Kris -
tinos Zubrickienės, Anatoliaus Vis -
kan to ir Birutės Bublienės. 

Anatoliaus visa šeima šoko tauti -
nius šokius. Šokių šventėje, Vilniuje,
dukra Aidutė susipažino su savo bū -
simu, dabar jau vyru Kaziu. Šiais
metais Boston mieste vyksiančioje
šventėje Anatoliaus žmona,  tautinių
šo kių  mokytoja Viktorija-Lelė Vis-
kan tienė savo šokėjus pasitiks vie na. 

Šeimos užprašytos Mišios, ku -
rias atnašavo Dievo Apvaizdos para-
pi jos klebonas kun. Gintaras Jo ni-
kas, vyko vasario 5 d. Kapinėse mal -
das pradėjo mirusio mama. Atsi svei-
kinant mirusiojo anūkėlė, sū naus
Andriaus dukrytė Gabrielė kaž ką
prispaudė prie paminklinio akmens. 

Tikėkime, kad Dievas mus išsky-
rė laikinai. Susitiksime vėl Am ži ny-
bėje. Dievo Palaimos miru siam.

Rožė Ražauskienė

A. a. Anatolius Viskantas
Sutikome�trečiąsias�mirties�metines

A.a. Anatoliaus Viskanto šeima (iš k.): sūnus Vitas, marti Audra, dukra Aida, mama
Kazė, žmona Viktorija, žentas Kazys, už jų stovi sūnus Andrius su anūke Gabriele.



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

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

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba,
gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo arba darbo su vaikais, su grįžimu namo.
Patirtis, rekomendacijos, anglų kalba, automobilis.
Galiu padėti savaitgaliais. Tel. 630-696-7478.
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Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153

Stasė Ramanauskas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

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

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

ĮVAIRūS SkELBIMAI

Atkelta iš 12 psl.    nenuėjo veltui.
Lya iš pradžių bijojo, kad bus sunku
prisiartinti prie centrą lankančio
jau nimo, bet jie buvo tokie draugiški,
kad baimė išgaravo. Sa vanoriai iš-
mokė jaunuolius žaisti ame rikietiš-
ką beisbolą. Gal nesmagiausias,  jau-
nosios savanorės žodžiais, „baisiau-
sias”, prisiminimas buvo, kiek daug
girtų žmo nių kasdien praeidavo pro
bežai džiančius jaunuolius ir savano -
rius, gal 20 per dieną. „Vaikai [prie to
jau] pri pra tę, o aš bijojau daugiau nei
vaikai, – pasakojo Lya. – Tai buvo
tikras kul tū ros skirtumas („culture
shock”)”. Ji pripažino, kad centro vai-
kai turi sunkumų, kurių ji nesupras-
tų. 

Kovas Kulbis dirbo Marijampo -
lėje, „Šaltinėlio” laikinosios globos
na muose, kartu su Vilija Aleksaite ir
Kristina Prunskyte. Anot Kovo, jų
pa tirtis šiek tiek skirtinga nuo kitų
savanorių, nes jie gy veno ten pat.
Kartu su namelyje gyvenančiais ber-
niukais jie gamino valgį, plovė indus,
dažė smėlio dėžę, žaidė įvai rius žai-
dimus, ypač ilgai žaisdavo stalo te-
nisą (net 2 val. per dieną) prie ne -
seniai „Šaltinėliui” padovanoto teni-
so stalo. Visi kartu žygiavo 8 km pa -
matyti ypatingo kryžiaus, važiavo
stovyklauti su grupe kauniečių. Iš
pra džių namelio gyventojai nenorėjo
(ar nedrįso) dalyvauti stovyklos už-
siė mi  muose, bet, pamatę savanorių
susi domėjimą, jie prisijungė prie dai -
navimo ir prie vaidinimų. Vėliau,
sekdami sava no rių pavyzdžiu, name-
lio gyventojai noriai pradėjo lankyti

šv. Mišias baž nyčioje. Savanoriai
padėjo vienam 5 metų berniukui su
„r” raidės ištarimu. Netru kus jis
žaismingai išmoko sa kyti „prrrrr-
ašau”... Kovas papasakojo ir apie sa-
vo skautišką projektą – jis pa  do-
vanojo vieno didesnio dienos centro
bibliotekėlei angliškų skautiš kų
knygų, skirtų jaunimui.

Indrė Bielskutė savanoriavo
Kau  no „Žaliakalnio” centre su kau-
niečiu savanoriu Tadu Pet rausku.
Kartu su jais dirbo dvi socia li nius
mokslus studijuojančios studentės ir
trys pranciš konės seserys: Donata,
Simona ir Liud vika. Centras jaukus,
įsikūręs šalia pranciškonių vienuo-
lyno. Indrę stebino, kad centrą lankė
ne 25 pavie niai vaikai, bet net po ke-
lis vaikus iš tų pačių daugiavaikių
šeimų. Vyko išvykos į kiną bei zoolo-
gijos sodą, o vie ną karštą vasaros die-
ną jie su ren gė „vandens balionų
karą”. Jau ni mas daug klausinėjo
apie gyveni mą Ame rikoje. Juos do-
mino mados  ir paprastas kasdieni-
nis gyvenimas. Nors Ind rė apie sa-
vanoriavimą buvo nemažai girdėjusi
iš savo brolio ir sesers, ku rie prieš
kelis metus dirbo savano riais „Vaiko
vartų į mokslą” re miame centre Kaz-
lų Rūdoje, jai tai bu vo nepakartoja-
ma ir prasminga gy venimo patirtis. 

Visi savanoriai pastebėjo, kad
centro vaikai troško bendravimo su
žmonėmis. Atrodė, kad vaikams pa-
tiko naujos draugystės su jaunais
lietuvių kilmės savanoriais iš Ame -
rikos, kurie juos išmokė ne vien kaip
pinti draugystės apyrankes iš įvai-
raispalvių siūlų. Centrai tam pa na-
mais, kuriuose lankytojai nuo maž-
daug 7 iki 17 metų amžiaus turi gali-
mybę pasijusti lyg vienos šeimos na-
riai. Visi kar tu meldžiasi, švenčia
vieni kitų gimtadienius, kepa, moko-
si namų ruo šos, taip palaikydami
tvarką centre. 

Padaliniai

R. Rudaitienė perskaitė dėl ligos
popietėje  negalėjusios dalyvauti val -
dybos narės A. Kamantienės pa -
ruoštą pranešimą apie padalinius,
kurie nuoširdžiai remia organizaciją
ir jos tikslus. Vieni pa da liniai yra
įsikūrę Amerikos miestuose, kuriuo-
se yra daugiau lietuvių, kiti lietuvių
telkiniai nėra dideli, to dėl reikia
nemažai pastangų ir darbo, lėšų
telkimo renginį ruošiant. Pa daliniai,
arba būreliai yra įkurti: Cleve land
(OH),  kuriam ilgėliau vadovavo Sta-
sė Kazlauskienė, o nuo 2012 m. Eglė
Laniauskienė; Detroit (MI) – Ri ta

Ugdome atsakingus žmones... Giedraitienė ir Rasa Karvelienė; Phi-
ladelphia (PA) – Teresė Gečienė; Wa-
shington, DC – Teresė Landsber gie nė
ir Sunny Hills (FL) – Bronė Na kienė
ir Judita Mamaitytė. 

Cleveland būrelis turi tradiciją
pie tus suruošti Verbų sekmadienį,
jam tai neblogai sekasi. Kadangi tel -
kinys nedidelis, pačios mo terys, be
samdomos talkos, verda. Detroit –
taip pat nedidelis tel kinys, bet perei-
tais metais jis sugal vojo iš Toronto,
Kanados, pakviesti „Volungės” mo-
terų chorelį. Renginys sutraukė dau-
giau žmonių, tad daugiau buvo su-
rinkta pinigų centrams Lietuvoje
paremti.  

Kiek sunkiau yra Philadelphia ir
Washington, DC. Ten organizacijos
koordinatorės ieško progų pasis-
tatyti savo stalą su reklama „Au kos
‘Vaiko vartams’ paremti” ir laukia,
kad kas paaukotų, dar jos pardavinė-
ja lietuviškus rankdarbius. Nors
pačios renginių neruošia, bet gau na
leidimą kitomis progomis rink ti
aukas. ,,Vaiko vartai į mokslą” dėko-
ja joms.

Visi minėti būreliai bent kartą
per metus suruošia pietus ar parapi-
jos salėje po šv. Mišių, ar net savo
namuose, kaip tai daro Sunny Hills
rė mėjai. Reikia įvertinti Sunny Hills
moterų darbą, kurios įdeda daug
širdies, ruošdamos pietus savuo se
namuose ir sukviesdamos tiek sve -
čių, kiek jų namuose telpa. Taip Flo -
rida vyresnio amžiaus žmonės dos-
niai aukoja nelaimingiems Lietu vos
vaikams paremti.  

Nors Los Angeles, California, rė -
mėjų būrelio oficialiai nėra, bet kiek -
vienais metais Kalėdų metu per litu-
anistinę mokyklą surenka mokslo
priemonių, žieminių rūbų ar ko kito.
Vienais metais surinko 100 porų
naujų batų ir savomis lėšo mis pa-

siuntė juos keliems centrams. Batai
ir žieminės striukės tiems vai kams
yra būtini.  

„Kai lipdami į kalną paduodame
kam nors ranką, patys atsiduriame
kalno viršūnėje,” – baigė savo prane -
ši mą A. Kamantienė. 

Žemaitijoje statomas centras

,,Vaiko vartai į mokslą” narė
Dai na Čyvienė supažindino su nau-
jomis žiniomis apie pernai per meti-
nį pra ne šimą pristatytą Šateikiuose
statomo naujo dienos centro projek-
tą. „Vai ko vartai į mokslą” prisijungs
prie centro projekto su parama ir
ugdymo programomis, kai centras
jau veiks. Šiuo metu Čyvienė palaiko
ry šius su projekto sumanytojais  ir
geradariais – JAV gyvenančia Ras-
kauskų šeima, kuri remia centro re-
monto iš laidas. Nuo 2012 m. sausio
mėn. 2 d. centras turi du partnerius –
merą su savivaldybe ir parapiją su
jos klebo nu. Tad partneriai dalinsis
atsakomybe, mokant už paslaugas
(Lietuvoje vadinamas komunalinė -
mis paslaugomis). 

* * *
Po pranešimų ir formalumų su-

sirinkusieji greitai nesi skirs tė. Vieni
kalbino jaunuosius savanorius, kiti –
ati džiau apžiūrinėjo plakatus. Dar
kiti ėjo prie užkandžių stalų para-
gauti or ganizacijos narių suneštų
vaišių. Mintyse liko R. Rudaitienės
popietės pradžioje išsakyta mintis,
kad visos šios pastangos turi tikslą –
ugdome at sakingus žmones Lietuvos
ateičiai.

Daugiau apie organizaciją ,,Vai-
ko vartai į mokslą” rasite internete
adresu: www.childgate.org

Ramunė Kubiliūtė – ,,Vaiko var-
tai į mokslą” valdybos narė.

LF paramos čekį ,,Vaiko vartai į mokslą”
tarybos pirmininkei Daliai Anysienei įtei-
kė LF tarybos pirmininkas Rimantas Griš-
kelis.              Ramunės Kubiliūtės nuotr.  

Ramunės Kubiliūtės nuotr.  

John Mildazis, gyvenantis North Palm Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai dė-
kingi.

Juzė  Sakevičius, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.
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Brėmenas – miestas Vokietijos
šiaurės vakaruose, antras pa-
gal gy ven tojų skaičių šiaurės

Vokietijoje ir dešimtas visoje šalyje.
Tai Hanzos są jungos miestas, turin-
tis labai tur tin gą istoriją, kuriame
itin išvystyta pra monė bei moder-
niausios technologijos.

Daugeliui Brėmenas pirmiausia
siejasi su Brėmeno muzikantais. Tai
brolių Jacob ir Wilhelm Grimm XIX
a. parašyta pasaka, kurios pagrindi -
niai veikėjai – keliaujantys katinas,
šuo, asilas ir gaidys. Ši pasaka tokia
populiari, kad Brėmeno muzikantų
skulptūrą galima pamatyti ir Latvi -
jos sostinėje Rygoje, ir net Raseinių
rajone, Viduklės miestelyje. 

Brėmene ši 1953 metais pastatyta
skulptūra stovi prie senosios miesto
rotušės, čia visada daug turistų, ku -
rie nori nusifotografuoti su pasakos
veikėjais. Mieste yra ir daugiau šių
muzikantų skulptūrų – dažnai jos
margos, spalvotos ir mažai prime-
nančios originalą. 

Brėmeno senamiestis nedidelis,
bet labai įspūdingas ir senas. Centri -
nę turgaus aikštę puošianti rotušė
buvo pastatyta dar 1405–1410 m. su re -
nesansiniu Weserio renesanso fa sa -
du. Jos fasade įkomponuotos go ti ki -
nės Karolio Didžiojo ir septynių feo-
dalų, taip pat keturių pranašų ir ke -
turių išminčių figūros. Didžiojoje ro -
tušės aikštėje būdavo priimami nau ji
įstatymai. Vakarinėje rotušės pusėje
yra įėjimas į  rūsį,  kur galima para-
gauti iki 600 skirtingų vyno rūšių.

Miesto istorijos knygose pabrė -
žia ma, kad po 1776 m., kai Jungtinėse

Amerikos Valstijose buvo paskelbta
nepriklausomybė, Brėmenas išvystė
itin aktyvius prekybinius ryšius su
Šiaurės ir Pietų Amerika.

Pasivaikščiojimas po rotušę kai -
nuoja apie 7 dolerius, jos metu maž-
daug per valandą galima pamatyti se -
nąją pastato dalį, kurioje vietos val -
džia posėdžiauja jau daugiau kaip 600
metų. Rotušės viduje daug medžio,
pagrindinės salės lubas puošia paka -
binti didžiuliai laivai, o labiausiai
visi nori pamatyti nedidelį vadina -
mąjį „aukso” kambarį, kur būdavo
priimami svarbiausi sprendimai. 

Dabar čia saugoma itin svarbių
Brėmeną aplankiusių svečių knyga.
Rotušės darbuotojai pasakoja, kad
kai čia viešėjo dainininkas Michael
Jackson ir pasirašė knygoje, po to jis
išėjo pasisveikinti į balkoną su apa -
čioje laukiančiais žmonėmis. Bet jis
nelabai matėsi, tad tuometis Brėme -
no meras, kurio ūgis siekė 2 metrus,
paėmė ir pakėlė muzikos žvaigždę.
Yra išlikusi šią akimirką įamžinusi
nuotrauka.  

Šalia rotušės stovi Rolando skulp-
  tūra – laisvės ir prekybos simbolis,
pastatytas čia dar 1404 metais. Karo-
lio Didžiojo sūnėnas Rolandas sim-
bolizuoja miesto nepriklausomybę.
Jo žvilgsnis nukreiptas į katedrą.
Rolando teisingumo kardas simbo li -
zuoja juridinę nepriklausomybę, o iš -
graviruotas šūkis patvirtina, jog im -
peratorius suteikė Brėmenui mies to
teises. 

Ši skulptūra bei miesto rotušė
2004 metais buvo įrašyti į UNESCO
kultūros paveldo sąrašą ir tai padėjo
jiems tapti dar labiau žinomiems ir
lankomiems. Dokumentas, liudijan-
tis šį faktą, kabo antrajame rotušės
aukšte garbingoje vietoje. 

Kitas labai įdomus ir svarbus se -
namiesčio statinys – Švento Petro ka -
tedra, pastatyta XI a., tačiau vėliau
ge rokai pakeista. Tai didinga ro ma -
ninė katedra su dvibokščiu fasadu.
Viduje yra išlikę vakarinio choro
klauptai, taip pat XIX a. sunaikintų
gotikinių klauptų fragmentai. Čia
dar yra barokinė sakykla, 1638 m.
įrengta Švedijos karalienės Kristinos
lėšomis. Rytinėje kriptoje galima pa -
matyti seniausią Brėmene Kristaus
Visagalio skulptūrą (1050 m.), krikš-
tyklą, kurią puošia 38 bareljefai ir
dubuo, laikomas keturių liūtais jo-
jan čių raitelių. Kiemo pusėje yra įėji-
mas į Švino rūsį, kur  galima pama-
tyti 8 puikiai išsilaikiusias mumijas.

Labai įdomus architektūros kū-
ri nys yra netoli turgaus aikštės įsi-
kū ręs Šnoro kvartalas. Istorinis ma-
žų XV–XVIII a. namų kvartalas buvo

Brėmenas – garsiųjų muzikantų, automobilių ir alaus miestas

vie  nas vargingiausių Brėmene. Jis
per stebuklą išvengė sugriovimų.
Nuo 1958 m. kvartalas po truputį at-
statomas. Jo centre stovi kadaise
pranciškonams priklausiusi gotikinė
Šv. Jono bažnyčia. Pagal šio ordino
taisykles, bažnyčia neturi bokšto.
Šiame kvartale taip pat galima rasti
žaislų muziejų bei kalėdinių prekių
parduotuvę, veikiančią ištisus me-
tus. Gatvelės čia tokios siauros, kad
jose sunku prasilenkti dviem žmo-
nėms. 

Brėmene apsilankę turistai gali
apžiūrėti pagrindinę meno muziejų
„Kunsthalle’’, kur nuolat rengiamos
garsiausių menininkų darbų paro-
dos. Neseniai rekonstruotame muzie -
juje visą žiemą rodoma garsiojo nor -
vegų dailininko Edvard Munch tapy-
bos darbų paroda. Nors bilietai į pa -
 ro dą nėra  pigūs – kainuoja 15 dole-
rių, čia nuolat rikiuojasi meno mylė-
tojų eilės, nes vienoje vietoje galima
pa matyti beveik visus garsiojo tapy-
tojo darbus.

Brėmenas garsus ir savo didžiule
„Mercedes-Benz” automobilių ga -
myk la, kurioje dirba apie 1,400 žmo -
nių. Į šią gamyklą taip pat gali patek-
ti iš anksto užsiregistravę ir 20 do le -
rių už bilietą sumokėję turistai. Iš-
ties įdomu pamatyti, kaip gimsta
prestiži niai ir visą pasaulį užkariavę
automobiliai. Gaila, kad gamyklos
viduje draudžiama fotografuoti, nes
vaizdas, kai nuo pat pradžių visus
automobilio surinkimo darbus atlie-
ka ro botai, išties įspūdingas – jau-
tiesi tar si kokioje nors operacinėje. 

Vėliau parodomi cechai, kur jau
neapsieinama be žmonių rankų. Dar -
bas čia įtemptas, automobilių daugy-
bė, dirbama 24 valandas per parą ir
per tą laiką nuo konvejerio nurieda
1,400 automobilių – vadinasi, maž-
daug vienas automobilis per minutę.
Gamyklos atstovai pasakojo, kad pa -
saulinė krizė atsiliepė ir jų pramo-
nei, tačiau pernai jau pasijuto pakili-
mas – daug daugiau MB automobilių
ėmė pirkti Kinija, Brazilija, o jų eks-

portas į Jungtines Amerikos Valsti-
jas išaugo net 30 procentų.

Brėmenas garsus ir savo „Beck”
alumi, kurio gamykla įsikūrusi ant
Vėzerio upės kranto. Jau daug de -
šimt mečių čia gaminamas populia -
rus Vokietijoje alus, kurio galima
paragauti ekskursijos po gamyklą
metu. Čia galima pamatyti filmą,
kaip gaminamas alus, susipažinti, iš
kokių medžiagų jis daromas, pasi-
vaikščioti po cechus. Ragavimo metu
pateikiamas kelių rūšių alus siūlant
atspėti jo rūšį, o nugalėtojų laukia
papildomas bokalas...

Nedidelis, jaukus, įdomus, tur -
tin   gą istoriją turintis Brėmenas ir
lietuviams jau tapo ranka pasiekia-
mas – skrydis pigių skrydžių bendro -
vės „Ryanair’’ lėktuvu trunka ma -
žiau nei dvi valandas, o bilietą iš
anksto galima įsigyti vos už 50 do le -
rių, už kambarį kukliame viešbutyje
galima sumokėti irgi nedaug – vos
apie 40 dolerių. Gal todėl kelis kartus
per savaitę į Brėmeną iš Vilniaus ky -
lantys lėktuvai beveik visada yra
pilni. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Garsieji Brėmeno muzikantai.

Brėmeno rotušei – daugiau kaip 600 metų.                              A. Vaškevičiaus nuotr.

Spalvingas Šnoro kvartalas.

Rolando skulptūra prie miesto rotušės.

Aldona Prapuolenytė, gyvenanti Putnam, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Aldona Cinga, gyvenanti Los Angeles, CA, ne tik atnaujino savo
metinę prenumeratą ir pratęsė Kanadoje skaitančiajam, bet leidybos
išlaidoms sumažinti paaukojo 60 dol. Labai Jums ačiū už dosnią paramą.

Michaelene ir Bronislavas Bikulčiai, gyvenantys Arlington, TX,
kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol., taip
pat pridėjo 50 dol. už kalendorių. Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir
remiate.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL), sekmadienį, vasario 26 d.
10:30 val. r.  šv. Mišias atnašaus kun.
dr. Kęstutis Trimakas. Po pamaldų – ka -
vutė parapijos salėje.  2012  metais su -
kanka 25 metai nuo arkivyskupo  Jurgio
Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju.
Vi sus šiuos metus, prieš sekmadienio
šv. Mišias kalbėsime Palaimintojo J.
Ma tulaičio litaniją, melsimės už ligonius
ir Palaimintojo  kanonizaciją. Kiek vieną
ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišias lie tuvių
kalba atna šauja kun. Jaunius Kel pšas.
Po pamaldų klausomos išpažintys. 

� JAV LB Marquette Park apylinkė
vasario 26 d., sekmadienį, po 10:30
val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gi  mimo parapijos salėje minės Lietuvos
Nepri klau somybės dieną.

� Vasario 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. kviečiame į Lietuvos Nepri k -
lau  somybės šventę Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St. Lemont, IL).
Paminėsime Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-
ąją. ALT’o pirmi ninkas Saulius Kuprys
skai tys paskaitą ,,Žvilgsnis į ateitį”. D a -
lyvaus Gen. T. Daukanto jūros šauliai,
gros pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”,
skambės Nidos Grigala vi čiūtės ir Agnės
Gied raitytės atliekamos dainos. Bus vai-
šės. Šventę organizuoja JAV LB Lemont
apylinkės valdyba ir PLC.

� Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugija kviečia į savo metinį suvažiavi -
mą, kuris įvyks vasario 26 d., sekma -
die nį, 2 val. p. p. lietuvių liuteronų Tė -
viškės parapijos patalpose (5129 S.
Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). 

� 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 į muziejų paminėti
Lietuvos Ne  priklausomybės atkūri mą.
Bus rodo mas filmas ,,Gintaro kelias”. Po
filmo peržiūros – vaišės. Tel. pasiteiravi -
mui 773-582-6500. 

� Šeštadienį, kovo 10 d., 7 val. v. Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) fil -
mo ,,Red Terror on the Amber Coast”
pro diuseris David O’Rurke pristatys fil -
mą ir atsakys į žiūrovų klausimus. Tel.
pa siteiravimui 773-582-6500.  

� Šeštadienį, kovo 17 d., 10 val. r. dai -
li ninkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zim -
kienė Bal zeko lietuvių kultūros muzieju-
je (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) mokys skutinėti margučius. Tel.
pasiteiravimui 773-582-6500. 

� Ateitininkų namų valdyba kartu su

Akademiniu skautų sąjūdžiu kviečia
visus  antradienį, kovo 20 d., į Ateiti nin -
kų namuose vyksiantį Gavėnios susi -
kaupimą, kurį ves vysk. Rimantas Nor -
vi la. Susikaupimas prasidės 9:45 val. r.
ir baigsis 3 val. p. p. šv. Mišiomis. Išpa -
žin tys bus klausomos nuo 9 val. r. ir
prieš Mišias. Būtina užsiregistruoti iš
an k sto el. paštu vlasr@aol.com arba
tel. 708-349-7426 (Loreta Grybauskie-
nė).

� Poetės Eglė Juodvalkė naujos poezi-
jos knygos „Sakalai naktį nemiega” su -
tiktuvės vyks šeštadienį, kovo 24 d., 2
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie  juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629). Tel. pasiteiravimui 773-582
-6500.  

� Lietuvos Nepriklausomybės šventė
vasario 26 d. bus švenčiama Lietuvių
pi liečių klube (368 W Broadway, So
Boston, MA 02127). Minėjimas prasi -
dės 10.30 val. r. šv. Mišiomis Šv. Petro
bažnyčioje (75 Flaherty Rd., So Boston,
MA, 02127). 1:30 val. p. p. visi rin k-
simės į klubą. Pagrindinis prelegentas –
LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žy -
gimantas Pavilionis. Meninę prog ramą
atliks Eglė Špokaitė ir jaunieji muzikos
talentai: Kęstutis Daugirdas, Si mona Ja -
kubėnaitė, Liutauras Janu šaitis, Monika
Liubinaitė, Vitalijus Lisovskis. 

� Šių metų kovo 1–5 dienomis St.
Petersburg, FL vyks XII Florida lietuvių
at viras golfo turnyras, kurį rengia LR
garbės konsulas Florida valstijoje Algi -
mantas A. Karnavičius. Turnyro metu
gau tos lėšos bus skiriamos JAV įsikūru-
siai lietuvių organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą”, šiuo metu Lietuvoje remiančiai
11 dienos centrų. Daugiau informacijos
rasite internete adresu www.ltconsul flo -
rida.com arba gausite parašę el. paš to
ad resu akarnavicius@LTConsulFlo ri da.
com

� New York Lietuvių skautų sąjun gos
Ka ziuko mugė įvyks sekmadienį, ko vo 4
d. tuoj po 10 val. r. šv. Mišių Ap reiš kimo
parapijos bažnyčioje Our Lady of Mt.
Carmel salėje (275 N. 8th St., Brook -
lyn, NY 112311). Mugėje – žaidimai
vai  kams, loterija, lietuviški gaminiai, ska -
nūs pietūs. No rinčius prekiauti prašoma
kreiptis į To mą Lora el. paštu tlora @
optonline.net

� Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuo -
lijos (600 Liberty Hwy, Putnam CT
06260) seserys kovo 17–18 dienomis
kviečia į Gavėnios rekolekcijas. Prog -
ramą ves seselė Ignė, liturgiją – kun. I.
Sadauskas. Kviečiame atvykti iš vakaro,
penktadienį. Šeštadienį 9:15 val. r. pir -
ma sis pristatymas ir apmąstymas. Prog -
rama baigsis sekmadienį pietumis. Auka
už programą ir maistą – 65 dol.; nak -
vynė – 40 dol. 25 dol. registracijos mo -
kestis įskaičiuotas į bendrą sumą.  Tel.
pasiteiravimui 860-928-7955; el.paš-
tas sesigne@gmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos
piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims kokybę, kovo 15–17 dienomis LR
užsienio reikalų ministerija ir LR ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąją
konsulinių paslaugų teikimo misiją į Toronto.

Konsulinės misijos metu Toronto, Kanados Lietuvių Bendruomenės
namuose. 2012 m. kovo 15 d. (ketvirtadienį) nuo 3 val. p. p. iki 6 val. v., 2012 m.
kovo 16 d. (penktadienį) nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p. ir 2012 m. kovo 17 d. (šeš-
tadienį) nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. bus priimami LR piliečių prašymai ir
dokumentai dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės
aktų įt rau kimo į apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų išdavimo, konsulinio
doku men tų legalizavimo, LR piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6
mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos bei atliekami kiti
konsu liniai veiksmai. Taip pat bus priimami lietuvių kilmės asmenų prašy-
mai ir do kumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinio dokumen-
tų le ga lizavimo bei kitų konsulinių veiksmų.

Interesantus priims LR ambasados patarėja Vilija Jatkonienė.
Pageidaujančius kreiptis dėl konsulinių paslaugų maloniai prašome iš

anksto registruotis Lietuvos Respublikos ambasadoje, tel. 613 567 5458 (papil-
domas (extension) Nr. 22), nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba
gimimo datą, kokios konkrečios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kuriuo
laiku Jums būtų patogiau atvykti.

Priimami bus tik iš anksto užsiregistravę piliečiai.
Piliečių priėmimas vyks Kanados Lietuvių Bendruomenės namuose

adresu: 1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON M9A 5G1, Canada. Tel. 416-533-3292;
fax 416-533-2282; el. paštas infoklb.org

LR ambasados Kanadoje pranešimas

Konsulinė misija Toronto, Canada

,,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.���

Beverly Sho res (Indiana) lietuvių klubas vasario 19 d. pakvietė apylinkės lietuvius į
tradicinį Lietuvos Nepriklausomybės mi nė jimą Šv. Onos bažny čioje. Pagrindinis kalbė-
tojas – Purdue universiteto Krannert School of Managment prof. dr. Aldas Kriaučiūnas.
Meninę programą atliko vaikų būrelis. Nuotraukoje: Vasario 16-osios aktą skaito Lie-
tuvių klubo vicepirmininkė Laima Novickienė.                          Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Woodridge miestelio 
bibliotekoje

(3 Plaza Dr., Wood ridge, IL) 
iki vasario 29 d. vyks 

Genutės Markauskienės
fotografijos darbų paroda.
Autorės darbai skaitytojams

pažįstami iš lietuviškose 
parduotuvėse par duodamų

fotografijos atvirukų.


